
المحافظة االصلية 
التي اعيدا اليھا

المحافظةوجبةمرحلةصحيفةسجلدائرة احوالاسم االماسم الزوج او الزوجةاالسم الكاملت
ذي قار13317220015مخانقينحسن رھيفصبيحه راھي حكيمابراھيم جابر زكام جوالن1
ذي قار12880200110خانقينھاشمية شويعزينب علي ناصرابراھيم حسن ناصر عبد2
مثنى1787220016خانقيناغويته عبدنجيبة عبدالسادة عبوبابوحسينة مشرف عيوب 3
قادسية132620017خانقينحسنه اشالشرحم سلطان ..اتمامه اعبيد الفرخان لطيف4
ذي قار12810920016مخانقينحدھن محمدحسين راشد عكشاحالم جاس منجي جباره5
مثنى15717320021مخانقيندانه خنزيرھلبل درمان احليوه كطفان سلمان 6
ذي قار17816220026مخانقينسھام جساسغفران حامد سلماناحمد اسماعيل مطلك 7
قادسية23816020012مخانقينصبريه عيدانفرات عبدالحسن سلماناحمد تركي سلمان فريح8
ديالى23913520023مخانقينعائشة احمدفاطمة علم حسناحمد حسن سليمان 9

ذي قار17614120017خانقينھنيث شاھرامل كاظم مجلياحمد حمد السطيح 10
زيقار1136020025مخانقينعيدةكبرسوسن حسن شالكةاحمد حمدان جابر 11
ديالى42639200110خانقينكيفيه حمادهغزاله يعقوب صالحاحمد خلف ياسين 12
واسط9032420018مخانقينحنونة حنكوشتيسير جاسم مريھجاحمد خليف مريھج 13
واسط9033820016مخانقينجاره مشحونسناء عاشور مريھجاحمد دشر مريھج خطل14
ذي قار157102820026خانقيننزيھه افضرحياة كريم احمد ريسان عزيز 15
ذي قار15712620015خانقينزغيره صكبانامينة عجم كمراحمد عبد صكر عباس16
قادسية1325620014خانقينجميله كباشيبسمة عويد كلفاحمد عليوي عيدان زغير17
بابل75819320025جلوالءحياة كريمرنى عباس جاسماحمد عليوي مله 18
ذي قار9258520018خانقينسعاد نعيسفاطمة ھديب حميداحمد عوده محمد 19
بابل78411320021مخانقينبديه عبيدفاطمة نعمة يوسفاحمد غافل اذغار سلومي20
ذي قار42617520026خانقينكميله نوشانوفاء نعيم مايحاحمد فيصل مايح 21
واسط1785220015مخانقينظلمه حمودفضيله كاطع لفتهاحمد مجيد جابر معيلو22
ديالى8315220024مخانقينجسومه محمدصبيحه جاسم مھدىاحمد محمد مھدي 23
صالح الدين9167920024مخانقيننجود عاشورناديه شامي ناصراحمد ھالل صكر 24
قادسية3269220012مخانقينكلثومه رھيفابتسام عيال عريبياحمد ھالل عريبي عبود25
مثنى97012520014مخانقينحسنه شرفسميره كوير مشاريادريس سوادي ضايف حزوير26
واسط9167520022مخانقينفطيمه فرجساميه عريد عودهارحيمه غاوي محيسن 27
واسط52319420017خانقينسعيده مطشرعجب زامل بدراركان جبر بدر مريز28
واسط10184920025خانقينفلحه محيسنوحيده صالح رسناركان راشد مشحوت 29
ذي قار1571020018مخانقيننجيه ورادسلمة ماجد حمداركان سحيب حمد سطيح30
واسط12812020026خانقينببرة جاسمشيرين غالب محمداركان ناھى محمد 31
ديوانية3103720027مخانقينعنيدة ارشيدكميلة ھالل غريبازغير شالل عريب عبود32
ديالى7579520022مخانقينعنيده محمودابتھال احمد حسناسامه محمود محمد 33
قادسية2601320016مخانقينھديه خضيرابتسام كريم كاظماسعد خضير كاظم 34
قادسية1569720014مكركوكفطيم حسينزكيه عطيه عبدهللاسعيد كلف كاطع 35
ذي قار13317220016خانقينصبحه راھيحميدة سلمان جبراسماعيل ابراھيم جبر زكام36
صالح الدين1058117200110خانقينمھيه خضرجميلة محمد صالحاسماعيل حمودي اسماعيل 37
قادسية90313120016خانقينضعيفه رحلايناس حسين رحماسماعيل صريب رحم سلطان38
قادسية1576920014مخانقينجميله لشهعوفه كاطع شناوهاصعصيع عبد خنياب دخان39
قادسية12810520021خانقينفريحة ضنجربجاي رداو حريرام عيون جوده لفتة 40
ميسان66210920026خانقينفلحه حسنسامي  انتظار كامل محمود 41
بغداد9167520025خانقينفطيمه فرجكريمة سرحان كطنانعيمه غاوي محسين 42
ديالى69114520022مخانقينھناء حسينتحرير صاحب ابراھيمانمار محمود محمد ابو حمزة43
قادسية15710420018مخانقينترفه جعازطالب خضر  رطاناھديه العيبي ظاھر 44
قادسية15710220023خانقيننمره ظاھراھدا طه ٠اھظيمه جبار ھجرح 45
قادسية107914920017خانقينزغيره عزيزخديجه بالدي حتيتاياد تين حتيت حسان46
ذي قار17816120023خانقينسھام ساجتابتھاج مندول حسيناياد شنشول حسين طعيمه47
قادسية17811920019خانقينغريبه وليججماله كاظم رسنبادي كنبر علي جھادي48
ذي قار10818920021مخانقين كشور منصورامنه محمد حسينباسم جاسم محمد نمر49
ذي قار157920018مخانقينعويزة كبررباب جاسم محمدباسم سامي ماجد حمد50
واسط9034920021مخانقينعيده جابرحالء دشر مريھجمباسم عاشور مريھجم خطل51
قادسية9034220024مخانقينفيھن حسينسھام عويد عناليباسم كاظم ارخيص 52
واسط9505720023مخانقينخزنه خلفعواطف صالح جبيرباسم كريم شالكة ثقيب53
قادسية17618420016مخانقينشنه عبيدامل ھادي ناصرباسم ناجي ناصر البديري54
قادسية35316920019مخانقينعنبره مرشدناجح نعيم مرشدباسمه اليز حمد يونس55
بغداد9889720025خانقينمليحه سكركرھب عبيد نحجيريباقر نحجيري خنوبه 56
مثنى15710920014مخانقينسكينه علوانفيضة جبار زايربحلوك موحان لذيذ خشان57
قادسية1288820012مديوانيهكفايه محمدفليحه سباھي سويربخيت حرب شھد معارج58
ذي قار15716420015مخانقينھيله حسنبخيت الركابي عبدالخضربخيت عبدالخضر أتميم 59
قادسية69116620013مخانقينرجيه سلمانبدر جياد عرب كطن60
ذي قار1581720016خانقينعطيه عباسفطومة ناصر عليبدر حمود غافل الصوافي61
واسط39612820024خانقينمھره محمدمريھج جابر ..بدريه شعواط زاير عامر 62
ذي قار12815420012مخانقينجميله فتحيمحمد عرس شالكهبدريه عذار سھل خلوف63
صالح الدين1782620024مخانقينمنوه رحيماسماعيل وسمي فلقاحبدريه علي محمد 64
بغداد1582720012مخانقين_كميله ناصر سلمانبرغوث مزبان مري مصيرع65
قادسية14714320017خانقينتينه ناجيعلوش علي ...برنو صويل رھيف 66
قادسية1561020014مخانقينكلفه مھيدىبزھي مران حسين 67
قادسية2389920013مخانقينھينية مسيررنا صادق جبربشار عامر جبر مصيفي68
قادسية15715220013مخانقينخيرية عيدانھدية عناد عرببشار كاظم عرب كطن69
قادسية103227200110خانقينزكيه كمينرغد عباس عزيزبشار لھمود حمزه 70
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قادسية15718620014مخانقينرحيمه جبيرلھو غضبان دعيمبشة محمد فريخ 71
ذي قار238720019مخانقيننھية مطرودجابر زغير ساجتبشري مكطوف سابر 72
ذي قار5235820017خانقيننجيه واردماجده شعيبث كاظمبشير سحيب حمد 73
واسط12814120015مواسطابوبريمه عبودنوريه يحيى شياحبشير صلب طاھر عيسي74
واسط8311220015مخانقينمليحه جابرامل حمود فرجبشير محمد فرج 75
بابل2389020021مخانقيننشميه ركوىتركية منذي عفتانبكان مطرود عبود عميرة76
قادسية1289220011مخانقينسلفه شونصبريه عسر غامربالدي حنين حسان ھلوس77
قادسية1579520011خانقينبطه رمعارجخالدية بالل صافيبالل صافي حمادي ھدل78
واسط178100020024مخانقينحسنه حسينسعيد وادي سعدبنيسه كاظم خنضر 79
ديوانية23914820026خانقينديانه عكضوضحه حمزه عليبھلول ھويدي صافي فليح80
واسط2381620024خانقينباشه بلفانصفية  بھلى محسن مشوط 81
قادسية15790200110مخانقينعيده حسنمايش حسان سلمانبيجيه حسن دھام 82
ذيقار1573720023مخانقينلطيفة  مريشدغالب رخاك حسينتاجة غاسي جاس 83
كربالء1786020011مخانقينسلفه شونزغيره عزيز بردانتبن حتيت حسان ھلوس84
ذي قار17816120015مخانقينافيج جبرحسين طعيمه .تدباره صباح علي 85
مثنى157156200110مخانقينعنونه فزاعبيان محسن ابوغشهترتاب ضيدان دبي 86
قادسية15714320014مخانقينضياره جيارحسنه جابر عبيدترف خضير بشيار عبيد87
قادسية1788220016مخانقينكظيمه غياضنعيمة كاظم غياظيترف محمد كنير علي88
قادسية1562620011خانقينشونه مايشخليله علوش غاليترف ھادي فرحان دھام89
مثنى157130200110خانقينالھيده صالحسليمة حسن جاسمتركي اھثين المي 90
ذي قار23816020015مخانقينشمسيه حربيصبريه عيدان فريعتركي سلمان فريع 91
قادسية1561220017خانقينرضيه عبيدكلفه ھادي فرحانتركي عطيه فرحان 92
الكوت8203820027خانقينصالحه عديلتركيه خشان بصاط 93
واسط3122920023مخانقينشايه عجيلسيفي زغير بدرتركيه ربيع بدر 94
واسط31212620023مخانقينكاظمية عودةمكطوف واية داغرتركيه مرعي حسين 95
بابل1786320021مخانقينبارى خنسىوضحة خشم حنشيترمن صلبي صالح خليف96
قادسية2317820026مخانقينسكينه ناجيزينب حسن غاليتريم علوش غالى حيدر97
المقداديه‐العباره95215020025جلوالءخضره محمدرويده عبدالفرج محمدتلفات محمود محمد 98
قادسية1326220024خانقيننشده عبودثاثي علي بھندلتودباره طرفه مھيدي 99

قادسية13314720026خانقينعسله مزعلالمھمودة كشيش حوافتويلي ناجي شاھين 100
قادسية17691200110خانقينمريده علوانتوينه كشيش صباح 101
قادسية13314920024مخانقينعسله مزعلرزاق مھلي ..تينه ناجي شاھين 102
ديالى2609920019مخانقيننشميه جاسمبراعم ماھود برديثابر صاھود بردي حمود103
قادسية15719320011مخانقيناوصيفه نعيمهفھيمه كاظم نعيمهثامر جبر مصيفي 104
بغداد80255211920027خانقينفوزية سعيدفاطمة شنين خضيرثامر جھاد عرب كطن105
قادسية31210420017مخانقينرديفه كريمزينب جواد كاظمثامر قاسم خلخال 106
ذي قار17616820027خانقيننديمة مساعدھند سير ثامر يونس مكطوف 107
قادسية6014620012مخانقينكميله فالكصبيحه ابراھيم ثانيثاني جبير ثاني 108
واسط3125120017خانقينعنزه كمرصبيحه ياسر حسينثائر جالل زغير 109
واسط5237520017مخانقينزوينه جابرامل محيل سلمانثائر راھي لطيف صكبان110
واسط12814020023مخانقينسعيده مطثرصايل زامل بدرثبات جبر بدر مريز111
قادسية37915720019مخانقينسعيده محمدرحيمه خشان طاللثجيل زامل عبيد مذخور112
قادسية83113720016مخانقينشدھه دناسجاسيه جعواس داودجابر حاشوش مطر الحميدى113
قادسية2409220019خانقينشرغوده محمدرحيمه راھي حاجمجابر زامل حسين موسي114
واسط9031820022مخانقينغنه مريجمالة مري منخيجابر سفيح عسل 115
بابل157106200110مخانقينشمه كاظمغينه كاطع عليجابر عبد علي 116
ذي قار23834520012خانقينعليه جوارونسه مكطوف سايرجابر عرس شالكه حسان117
ذي قار3961820019خانقينورده دخيلسميره حميد خدامجابر علوان رداد 118
قادسية52317420013مخانقينعلية عبدعلية راھي سدخانجابر ھالل عريبي عبود119
واسط52319320018خانقينسعدية مكثروردة خلف خوافجاسب جبر بدر النھداوي120
ميسان12817220024خانقيننوفه شكاكيجيكارة زاھى محمدجاسب خنوبه حسين 121
ذي قار1574520015مخانقيننھيه غبادعزيزه جابر سمخيجاسم تامر جباره 122
ذي قار2388920016مخانقينفنده وجعانحنان خليل طرفهجاسم حسان برغوش على123
قادسية1562820021خانقينجميله عبدناديه عبدالكريم محمدجاسم حمزه فاضل 124
واسط12811520022خانقينزويده خليفھديه شذر جديعجاسم خضير حمد 125
واسط31213120019خانقينسكنه طنشفخريه ربيع بدرجاسم فزع بدر مريز126
واسط523620023مخانقينخزنه خلفكافيه كاظم حسينجاسم كريم شالكه ثقب127
قادسية9162020019مخانقينبدريه شجاياحالم عريف بجايجاسم محمد بجاي عبد128
قادسية1561820011خانقينرحيمه حسينسامية مجيد حسينجاسم محمد حسن جابر129
ديالى8314520026خانقينعبده حبيبمديحه سعيد حمزهجاسم محمد عباس 130
بغداد7577220012مخانقينبدريه عزازصابرين باصي درعيمجاسم محمد عرس شالكه131
واسط17617120016مخانقينكميله كاطعشمخيه جبار عويدجاسم محمد عويد حطليب132
ذي قار1571620018مخانقينكتبة حمدكتبه جاسم محمدجاسم محمد مجلى سطيح133
ذي قار10818920021مخانقينحسن عليوىكشور منصور حسن علىجاسم محمد نمر 134
واسط8201220018مخانقينسعاد كشيعجيلة تركي حسنجاسم مريھيج اخطل 135
قادسية1288820014مخانقينكذابه شھدنفيعه حمد شھدجبار حرب شھد معارج136
ذي قار7359720017مخانقينشعيونه زغيزعحسيبه حسين خليويجبار حسن خليوي جبر137
قادسية1575220024مخانقينسكينه صكيبحسنيه عبدعلي صابرجبار حسين جابر 138
واسط5638820022خانقينشمبونه زعيرعافيخار مريم ميريجبار حسين خليوى 139
ميسان7353820015مخانقينقصه موحانفرجه شذر جابرجبار راھي حكم جوالن140
واسط8202220022مخانقينكركيز راشدرشدة غانم رضيوجبار صالح جابر 141
قادسية1575520013خانقينمكيه فزعسعدية ابراھيم ثانيجبار عويد ثاني 142
قادسية17819320011خانقينھفى عباسساجده صالح حسنجبار غضبان حمادي ھدل143
قادسية23815920012مخانقينمحيله عربسعديه تركي سلمانجبار كمين عبد 144
واسط3124920023مخانقينسعدة ثامرجواھر سعيد ثامرجبار محسن راشد 145



واسط52319420017خانقينجانم مسيرسعيده مطشر منصورجبر بدر مريز 146
ميسان1787320024خانقيننوفه شكاكيام حسين سكر رسنجبر ختوبه حسين 147
ذي قار1583320026خانقينغته حمودفھيدة زغير توبةجبر راشد بدح 148
ديوانية23815620013مخانقينفتة عاللكريمة عطيه عبدهللاجبر ريس صجم بنيان149
واسط158820023خانقيننكوه صاحيناھيه شيرم محمدجبر شالكه ثقب 150
ذي قار12814320013مخانقينعلية جوارسويره عزيز ابريرجبر عرس شالكه حسان151
قادسية14714120012مخانقينحيته جابركميله فالك ابوخوذهجبير ثاني ابوخوذه 152
قادسية1323820011مخانقينھديه عاجلجبير عويد عسر غافل153
مثنى15718120015مخانقينصياغه اسودعجه طحيور مندجبيرة حسين دحام 154
ديالى74514720021مخانقينافطيم عويدونسه ابراھيم حومدجدعان رضا ياس العيبى155
ذي قار1583920012مخانقينتمامه ابراھيماسماعيل راھي طعيمهجسمه محمد طعيمه يوسف156
قادسية2391920026خانقينحليمه شاللميثاق حمود وناسجعفر حسين عليوى كحيط157
قادسية101811720013مديوانيهكريمه بشورسناء عبدالرضا وناسنجعفر حمزه عناد عرب158
قادسية10326920012خانقينحسنه فراكناديه كريدي حثيثجعفر رحيم حثيث 159
ذي قار52311520027خانقيننجيبه واردساجدة شعيب كاظمجعفر سحيب حمد سطيح160
ميسان12813420013خانقينحسنة مسحونفريده فتاح حسين عليجعفر مسلم حسين عبداللة161
ذي قار15711620024مخانقينعطيه شنينانتصار جندي فرحانجعفر نادر فرحان خلف162
ذي قار17616220026خانقيننوريه حمدوسن ماجد نعيسجعفر نعيم مطلك 163
ديوانية130413720026مخانقينفھيمة عبيدفاطمة محمد حسنجعفر وحيد حسن جابر164
قادسية23815920012مخانقينمطره كطنمريم حمزه حلوجعيب عبد عكيلى بطل165
قادسية928517320023مخانقينشعيله مطرجفته عواد مكحل 166
واسط9033020027خانقينخيارة مريھجفتنه جابر جالل حنون عنكوش 167
ذي قار1782120013خانقينحسنة اشالشحياة زغير رھيفجلود عبد فرحان ورور168
واسط12146020025خانقينشمينة صابرصبيحة ايدم سھرجليل جاسم حمد عويد169
قادسية7578620019مخانقينحسنه حمزهھيام اسماعيل حسونجليل ناھى جاسم شالل170
ذي قار7459520018خانقينكاظميه راھيجنان كريم مطلكجليل نعيس مطلك 171
سعد6011200110خانقين_حسنه عليوي شالكهجمال عبدالرضا وناس عطية172 بني
بغداد1788420025مخانقينسكينة حسينجمال علي بدر 173
ذي قار45213620022خانقينتركيه كريمعزاره حسن خليويجمال مريح صيره 174
ذي قار17618620022مخانقينسمره جبارهسحيب كاظم شالشجماله لفته صباح 175
قادسية6336220013مخانقينغتة شنبوخنعيمه نشمي كلفجمعه كاظم اليز منجل176
واسط23812520022خانقينمطيعه راشدعيده فنجان عبدهللاجمعه كمر بدر 177
صالح الدين90315520022خانقينھويه مجولفريدي ھادي مجمولجمعه محارب حمودي 178
واسط52319120023مخانقينسعديه مطشرھديه حمود وايرجمھور جبر بدر 179
ذي قار3123520017خانقيننشده مھديمحسن صكبان ...جمھوريه ضاحي سھل 180
واسط128112200110مخانقينكصيده ھلجانايمان عبدالحسين برسيمجميل ثجيل فارس عبيد181
واسط9705020024مخانقيندنيفه مطيربنيه ولفي وداديجميل رحيل خزي 182
ذي قار75713220015مخانقينقاسميه ناھيمديحه ساھى حكمجميل شذر جابر 183
ذي قار4528420017خانقينفطيم باليكميله محمد نعمهجميل فرحان خلف 184
واسط101817620027خانقينھاشميهحياة عجيل جميل كاضم داود 185
قادسية73513620014مخانقينتديارة شناوهھناء رحيم عبدجميل كريم جدوع طروال186
ذي قار1583220012مخانقينعطايه كاظمحميدة كمر جاسمجميل مكطوف ونان صكر187
قادسية31078200110مخانقينشھيه جباراسيله كريم جاسمجميل مھدي جاسم شالل188
قادسية1325520017مخانقينصحبة خضيرفضيله حمين خضرجميل نصار سعد 189
قادسية10325120013مخانقينصفيه حربيعيال عريبي عبودجميلة كاظم زعزاع 190
قادسية15710420023مخانقينمشية حسينطالب خضر ٠جميله شناوة راضي 191
قادسية1321220022مخانقينزھره رسنحمزه فاضل مزعلجميله عبد دغيم 192
قادسية1576920018مخانقينغاليه عزوزعبد خنياب دخانجميله كشه كرمد دخان193
ذي قار1782020026خانقينفطيم باليجبرة لطيف سويضجندي فرحان خلف 194
واسط12812220022مخانقينھاشميه شمخيجواھر ھاشم عطشانجواد كاظم داود 195
واسط17811020013مخانقيننشميه دلفنشيمة دلف ودايجواد كاظم كاطع شرھان196
ذي قار17611520016مخانقينزھره مطلكرياسة عبيد طوفانجواد كاظم مجلي سطيح197
قادسية1577220011مخانقينوزره حمزىلطيفة فند جابرجواد كاظم مريمص شريف198
واسط9168120024مخانقيننعيمه جاسمزينب عمران شھابجواد كاظم مطير 199
مثنى97017720017مخانقينجاسميه محمدحميدة موسى تخيفجواد كاظم نشعان علوان200
واسط1563520016مخانقينفھيى عامرنوال كاظم ثامرجواد مغزل عبدهللا 201
قادسية15715320022خانقينبعيده عباسزھره وناس حسينجوده جاسم محمد 202
قادسية15719020013مخانقينسھية جاسمرجيه سلمان بنزارجياد عرب كطن ھلوس203
قادسية15715420011مخانقينھفيحه عباسحكمه صافي حماديجياد غضبان حمادي ھدل204
ذي قار52311220026خانقيننجمه جبرشمالة نحل جابرحاتم علكله جابر 205
ذي قار1574020016مخانقيننھه عليويقسمه بشير عبدحاتم كاظم حسين 206
واسط115812320023مخانقينعليه سايبازھار عبدالمحسن حسينحاتم كريم شالكه ثقب207
واسط116373200110مخانقينحياة ناصررغد عبدالرزاق سھمودحاتم كريم صلب طاھر208
قادسية5237720015خانقينھاتيھن سلمانصبريه خضير جودهحاتم ناصر وناس حسين209
قادسية23914820022مخانقينقسمه عليفھيمه مكطاع وناسحاتم ھويدي صافي 210
ديالى85816120019مخانقينسعدية علوانصبيحة محمد عليحازم خلف مريھج 211
ذي قار1571720018مخانقينزينب حميدوفاء كليب مطرحازم كريم مطلك 212
قادسية312018220017خانقينغيضه ناھيبدريه شعيوط فرحانحاكم راضي لفته 213
قادسية14711120021مخانقينفوزيه كاظمكميلة مھدي جاسمحاكم راھي جاسم صوافي214
قادسية1573220012مخانقيننجيه سلمانقبيله شفين خضيرحاكم ياسر وناس حسين215
واسط9032420022مخانقينحنونه عنكوشاحالم ريه محمدحامد خليف مريھج 216
قادسية1766720015مخانقيننھيه صباحوزيرة جبار صندولحامد زغيبط حندول سلطان217
ديوانية3129320028مخانقينوردة فرمانعفاف رافى عبيدحامد عبدالجليل عبيد فنون218
ذي قار117215520028خانقينسعاد نعيساثمار خليل نعيسحامد عوده محمد 219
قادسية10987020021مخانقينخنتاوة حمودزھره حسن محمودحامد مالك بجاي البديري220



واسط158620016مخانقينماشه فھدرشا حمزه سكرانحامد مطلك سلمان عباس221
ذي قار1574120016خانقينصبريه ناصرھدية مخلف جاسمحامد ھالمة حسين حسن222
قادسية5631020024خانقينحسنة عليويعليه صاحي عليويحامد ياسر عبدالساده 223
ذي قار15753200110مخانقينوده عذابنحل جابر الراضيحبسه سحيب مطر شيحان224
ذي قار5841720015خانقينحلوه حريرفھيمه حسين طعمهحبيب حربي صكيب مطلك225
ذي قار23813620024خانقيننجيه واردرواء محمد كريمحبيب سحيب حمد 226
قادسية15717520011خانقينام محمود جابركميلة سالم شينوجحبيب عبد ظاھر سلطان227
قادسية6335420015مخانقينزھره راضيايمان حمود وناسحبيب عليوي كحيط عبود228
الديوانيه5392020012خانقينبيجيه حسنكلفه عبد رفيلحبيب مايش حسان سلمان229
واسط5239720023مخانقينفلحه خميسفوزيه مساعد صكيانحجاب عاجل صكبان 230
مثنى3129020019مخانقينسوله كنفزعلى لذيذ خنانحدھن عزوز نجم 231
قادسية3126520021مخانقيندويره حسيننمل حيمر حدودة عبير غافل ال عليوي232
ذي قار15749220018مخانقينوصيفة طعيمةحلوه مرير فضيححربى صكيب مطلك حبيب233
قادسية132620018مخانقينعلية حنونضعيبة رھل سلطانحريب رحيم سلطان حسين234
قادسية14714720014خانقينحياة جابراحالم ناصر عبدحسام فرحان حاجم بردان235
ذي قار84511820016مخانقينطوفه عبدهللاقسمة جابر الراضىحسن جابر الراضي المرشدى236
قادسية17817120017خانقيننھيه غضبانھيام بالل صافيحسن حمود صافى البديري237
قادسية3794120014مخانقينفخريه محمدساھرة جالب عبيدحسن خشان طالل مذخور238
قادسية15715320026خانقينشھية حسينلمياء سالم ناصرحسن خضير جوده 239
قادسية1577420021مخانقينضيوله صغرندبارة صيوان شرھانحسن ديوان ناصر 240
قادسية16715820017خانقينھديه عطيهسعادي حمودي عبدالرضاحسن رحم بديوي محل241
قادسية1576620022خانقينكلثومه لواجامل جبار مندولحسن رھل سلطان حسين242
واسط52314520015مخانقيننشوة سلمانفطومه يوسف ساجتحسن سعود بھلول طاھر243
واسط31234200110مخانقينغازيه صكبانسناء حميد حسونحسن شباط ثجيل فارس244
قادسية238167200110مخانقينطلبه خلفحكيمه راضي لفتهحسن شعيوط فرحان 245
ذي قار3129220023مخانقينبدھن دريزتمامه كمر كھيبحسن شالكه سيله 246
ميسان8207920022خانقينعلويه موسىوجدان قاسم عيسىحسن طاھر فرج 247
ذي قار3973420024خانقينسعديه مصحبميناء جبار مخيلفحسن طعيمه جويد 248
ذي قار1579120016مخانقينسويره فالكحبيبه سمارى فالكحسن عباس جادر 249
ذي قار7844020015مخانقيننعيمه ناجيخيريه عذاب ھرامحسن عبدالخضر سالم ريحان250
قادسية60113920014مخانقينشمه ھاديساميه داھى حاجمحسن على حاجم حسين251
قادسية1683344120019خانقينعجيله حسينبلقيس حسن احمدحسن علي جوده 252
واسط1571220019خانقينحمامه محمدسعيده عبدالرضا وناسحسن عليوي شالكه جوران253
بغداد12813220027خانقينفليحه سكرزمن زعول خنوبهحسن غجيري خنوبه 254
واسط178320016مخانقينسكته ثجيلھديه ناصر حسونحسن منصور حسون 255
قادسية52317120013مخانقينھاتمين سلمانرضيه زغير فرجحسن ناصر وناس 256
مثنى15710720014خانقينموليد عبدسوادي  ضايف .حسنة مشرف عبعوب 257
بغداد3341520028خانقينھطاويه ھليبحسنه جاسم عبد 258
كربالء23814720019مخانقينعوفه زحيرحسنه حمزه فاضل 259
ميسان12813420027خانقينصبيحه خليفمسلم حسين عبدهللاحسنه مسحون عبدهللا 260
قادسية12812420023مخانقينكباره جابرحمزه جابر عبيدحسونه سلطان عبد 261
قادسية1569820023مخانقينكميله فالكزھره ابراھيم ثانيحسين جبر ثاني فالك262
ديوانية10328520025مخانقيننھية غضبانسلوي سلمان صافيحسين حمود صافي سلمان263
واسط56316520022خانقينزومه حلوالھام خالد عزيزحسين حميد محمد 264
قادسية45257200110خانقينفخريه محمدنجيلة زامل عبيدحسين خشان طالل 265
ذي قار1587520012مخانقينعليه ديانسميره برغوث مزبانحسين ديوان عبدهللا خالد266
قادسية33411520016خانقينعنيده بجايصبيحة صالح عيسيحسين رحم سلطان حسين267
ميسان12816920018مخانقينضويه حبيبوحيده مھدى ناجىحسين سريح شبيب شبيط268
واسط1763420012خانقيننشره سليمانعھيدة رحيم جھيولحسين سعود بھلول 269
قادسية53912820018خانقينزيارة طرفةخالدة حاشوش مطرحسين شاني علي الحميدي270
ذي قار3124420023مخانقينقاسميه ناھياخالص معيد جابرحسين شذر جابر 271
مثنى9039520023مخانقينحمزيه طونيةصبيحة كاظم جيادحسين صالح عطية 272
واسط12812320019مخانقينفلحه خميسھشيه مساعد مكبانحسين عاجل صكبان 273
قادسية8013020013مخانقينسرية عزيزناديه محمد وناسحسين عبد جھاد عرب274
قادسية14715120022مخانقينضحيه خضيرخوله محسن مزالحسين عبدالرضا وناس عطيه275
ذي قار15716320015مخانقينجكاره عبيدسليمه ظاھر لفتهحسين علي بدر ھميم276
ديالى85819820026خانقينعليه عزاويشمسه محمد ابراھيمحسين علي بيات 277
قادسية14712920013مخانقينشمسة ھاديكميلة بنيان حاجمحسين علي حاجم بنيان278
بغداد17665200110مخانقينعطيه شلبازھار عطيه منكاشحسين علي منكاش 279
قادسية10520011م٨٥٨خانقينرحنيه ولىحسين عليوي بشور شنبوج280
قادسية1325620014مخانقينجميله كيشاننعيمه خلف جبرحسين عليوي عيدان زغير281
قادسية97015320013مخانقينجميله كاظمصبريه ھالل عريبيحسين عيال عريبي عبود282
واسط17810220015مخانقينكاضميه عاتيشھيه محمد نھايهحسين غافل شرھان المادي283
ميسان9038420025خانقينقلحيطة سكروسن مھدي حسين غجيري خنوبه 284
ذي قار17618620024خانقينھديه موحانميثم باكيت موحانحسين كريم سحيب 285
قادسية1788220016مخانقينغريبة وشيجمجيدة عبدالحسين دشيمحسين كنبر علي جعاري286
واسط76816020013خانقينفاطمة حمودرحيمة ديالن  مطرحسين مجيد جابر معيلو287
ذي قار1572820015مخانقينشواكه خليفهحسنه كاظم داخلحسين محمد عبد 288
واسط903220018مخانقينوصفيه طاھرشنونه علوش خطلحسين مريھج خطل حمود289
واسط65048020015كركوكسكنه ثجيلاشواق عبدالوھاب كريمحسين منصور حسون 290
ذي قار6627720017مخانقينحبيه سحيبجاسميه صيار جابرحسين نحل جابر 291
ذي قار17616220024خانقيننوريه حمدزھره اسماعيل مطلكحسين نعيم مطلك 292
قادسية1322520017خانقينفھيمه عبيدايمان كمر عبدحسين وحيد حسن جابر293
قادسية1288620014مخانقيننجيه ونانحشيشه محي ديوان جبل294
قادسية14715120011مكوتشمھوده عكيلحمود وناس عطيهحكمه عليوي عباس فاضل295



مثنى90313320014مخانقيننويدره عليحليمه ناھى مبارك غافل296
ذي قار1571020018مخانقيننجيه داودامل فاضل كاظمحمادي سحيب حمد سطيح297
واسط157120200110مخانقينزري يويدحمامه كمر كصب 298
ذي قار157820017خانقينمصرية كريمابتسام رشيد حمدحمد حميد حمد سطيح299
ذي قار157720015مخانقينحاجمه خليفعيده كبر عيسىحمدان جابر شمخى جباره300
ذي قار3128520025خانقينشيمه عبدبرغوث علي عطيهحمده وجعان عبدهللا 301
مثنى15717120014مخانقينسعيده مروجنعيم صالح مريجىحمديه قادر خلف 302
ديوانية1578520013خانقينسكنية خلفشنونة مزھر حسينحمزة خضر رطان الجبري303
واسط15756320015مخانقيننوريه يحيزكيه لھود صلبحمزه بشير صلب طاھر304
قادسية2384520012مخانقينونسه مكطوفكفاء حمود عرسحمزه جابر عرس شالكه305
قادسية1562020018خانقينسعيده محمدحمزه حواث جيعم 306
قادسية1288220021خانقيننفيعه عباسمكيله عبد كليوشحمزه شبيب حبيب البديري307
كربالء42614620027خانقينحميده محمدامل مبارك ناصرحمزه عباس حمزه 308
مثنى15718120016خانقيننھايه جالبحمزه عجبة طحبور فھد309
ذي قار60111920017مخانقينشوكه اليزبخيته جادر سعدحمزه كيطان كرم راھى310
قادسية3128420011خانقينربيعه مطليبنديمه عبدالخضر كشيشحمزه محمد كشيش صباح311
ذي قار1572620012خانقينھاشميه سايبليلي فنيج ثانيحمزيه اطعيمه محيسن محمد312
مثنى15713420023خانقينلھيرة رحيمصالح عطية داودحمزيه طوينه جابر 313
قادسية15661200110مخانقينفريده حيوانصاحي عليوي محمزيه عبدالساده كاظم 314
مثنى15710820014كركوكرھيفه شبيبنويدرة علي لذيزحمود حوصان لذيذ 315
ذي قار83116220012مخانقينشتاله حسنريسيه صواف بدرانحمود زغير حمادي خنفر316
قادسية17817120011خانقينبطه معاجنھيه غضبان حماديحمود صافي حمادي ھدل317
ديوانية3128520027خانقيننجيله عودةسميره حسين عليحميد برغوث علي 318
واسط56313220022مخانقينتركيه توفيقفلحه ياسر مرھجحميد بشير علي 319
قادسية4261420012مخانقينھالله ناجيكھربه ھاشم سدخانحميد ثابت تومان عكيلي320
قادسية3020011م١٠١٨خانقينفھيمه كاضممنى صادق جبرحميد ثامر جبر مصيفي321
قادسية1563220016مخانقينحسنه ثامربدريه عبد السادهحميد ثانى على ابھيدى322
قادسية988520011خانقينكحيله سالمفضيلة كحر عبدحميد حبيب عبد ظاھر323
قادسية65013920014خانقينطارشه عبدالسادهجميلة عبدالسادة رحمحميد زرزور عبدالخضر 324
ديالى10189020016خانقينورده ناھيبشري قاسم ناصيحميد سلمان جابر زكام325
مثنى7685620014مخانقينغنمه باصيفوكھن كاطع مريجيحميد سوادي مريجي 326
قادسية2384720012مخانقينغنيه ناصرسعيده برغوش مزبانحميد طاھر مزبان 327
قادسية15719120016مخانقينورده فرنانسميره كريم عبيدحميد عبدالجليل عبيد 328
قادسية1582920012مخانقيننعيمه ناجيحليمه بدر صالححميد عبدالخضر سالم ريحان329
بغداد9889820026مخانقينصبيحة سرحانسعادة والي محيظحميد عليوي غنجيري 330
واسط1163420026مخانقينشريفه طالباحالم حسين غافلحميد عويد غافل شرھان331
ذي قار60117720024خانقينفطيم باليمھديه شرھان خلفحميد فرحان خلف 332
ذي قار111721220023مخانقينزھيره مطربسھن صباح ماضىحميد فليح ماضى فتيو333
ذي قار56320020026مخانقينعلية خنجرجميلة جاسم محمدحميد كاطع البيد 334
سعد56320020022مخانقين_جميله جاسم محمدحميد كاطع البيد الحميد335 بني خان
ذي قار23819120023مخانقينزغيره مرانليلى شباع شلفاطحميد مايع شلفاط جوالن336
واسط56316520021خانقينحدھن كشمشزومه حلو بشرمحميد محمد نعمه داغر337
قادسية3123920015مخانقينوحيده شناكباسمه ناصر وناسحميد ھادي فريخ 338
ديوانية15816520013مخانقينندبارة صباحصبيحة عالوي ابو حوذةحندول حسين طعمة راھي339
ذي قار1579220022مخانقينحنينه محيحامد حربي صكيبحنواته جارهللا حسون 340
ذي قار1571320018مدياليدواره رجابزھره مھوس شمخيحنين علي عطيه غالب341
واسط12814520015خانقيندعيه فھدحوريه فرج طاھر عيسى342
قادسية14714720014خانقينكميله حسينفرحان حاجم .حياة جابر عمران حسون343
واسط15717320026خانقينھيله عنكوشاھليل درمان ٠حياة ريه محمد 344
ميسان9168220024خانقينبدريه حنوبهراشد مشحون بلوىحياة شميل مسحون 345
ديالى82034200110خانقينماھيه خليفهصالح محمد محياة عبدالرحمن طالك 346
بابل51418720027مخانقينزھرةلفتةحياة كريم جاسم 347
قادسية7352620011خانقينصبريه عمرنديمة مجيد حسنحيدر بالديه حثيث حسان348
قادسية2397820017خانقينزينب حسنرجاء ھادي فرحانحيدر تريم علوش 349
قادسية1321520023مخانقينطليه عبدجبر فاضل مزعلحيدر جبر فاضل مزعل350
قادسية1683344120019خانقينبلقيس حسنحمدية حمزة جيجانحيدر حسن علي 351
واسط17614020026مخانقينفندية عبدنرجس نجم عبدحيدر زاھي لطيف 352
قادسية46418620012مخانقينكساره عبدعليسعاد مجيد حسنحيدر سباھي سوبر جابر353
قادسية46418920019خانقينكميله عزامهزينب ھاشم حسينحيدر عبدالساده حسين 354
ذي قار11133120027خانقينحمامه محمدندوة حسين حيدر عليوي شاللة 355
قادسية87718200110مخانقينھاشميه ياسرصبريه حمزه جابرحيدر كاظم جابر عبيد356
ذي قار9707920017خانقينتركيه كريمايمان عبدالكاظم مرادحيدر مريح صبره 357
ديالى58410420022مخانقينخضيره عبدالحسيننوفه احمد حسنخالد اسعد حسن 358
واسط31213120019مخانقينفخريه ربيعليلى رحم جابرخالد جاسم فزع بدر359
واسط2386320022خانقيننجيبه كاظمساميه علي درعخالد دعار درع 360
ديالى718137200110مخانقينجواھر مطشرخيريه شالل زبيرخالد سلمان ابراھيم 361
واسط15815020023مخانقينرسمية عجيلامل راضي فنجانخالد صالل زامل بدر362
واسط10328220018خانقينقنده سلماننجوى عبدالمجيد فضالهخالد عجيل داود 363
ذي قار15711200110مخانقينقاسميه ثامربيداء زغيم جساسخالد علوان جابر 364
قادسية1329020018مخانقينشنونة محيظھيله جوكان فنشخالد كشيش صباح البصح365
قادسية78417420017مخانقينكظيمه غياضھيام راضي عليخالد محمد كنبر الفرحاني366
قادسية2382820014مخانقينھبله محمدتوفة عزيز عكلةخالد ھادي علي محمد367
واسط1288420022مخانقينفلحه عيالنامل سيف زغيرخالد يوسف زغير القھداوي368
ذي قار4521020017مخانقينمدھن محمدسليمه زويد خلفخربوت جساس منجي جباره369
قادسية1286720022مخانقينفطيمه باغيكزار شوجان بدنخرمه كاظم جراح 370



ذي قار1581720016مخانقينمطره عليسفيه عبد علىخزن حمود غافل 371
واسط158920023مخانقينمايعة مراحكريم شالكه ٠خزنه خلف مطر بريش372
قادسية1766820019خانقينكلثومه لواجمالك زغيط صندولخزينه رھل سلطان 373
قادسية1289020016خانقينصحيفه ناصررغبة عبدالسادة كاظمخضر ظاھر رحمان 374
قادسية15719020012مخانقينسھيله جاسمحكمه مكطاع وناسخضر عرب كطن ھلوس375
ذي قار1585920022مخانقينسويه زاجلسلوى سمسم علوانخضير جفيل علوان ردادباني376
قادسية15715320013مخانقينعجيلة حسينشھيه حسين ھويشيخضير جوده جاسم 377
واسط831120027خانقينغزاله زويدنھايه عطيه منكاشخضير حسين بندر 378
واسط53915520023مخانقينزنويه  فرججكلته كمر بدرخضير زغير بدر 379
واسط31214720015مخانقيننشده سلماننظيرة جاسم واديخضير سعود بھلول 380
قادسية1563320011مخانقينزواده عبدالخضركريمه حبيج شنيحخضير عباس خالد كشيش381
ذي قار15712520022مخانقينفتحيه جبرنجمه عبد صكرخضير كمر عباس 382
قادسية1562720013مخانقينزوينه اليدجواھر سعدي مرھجخضير يثور شيوج ادھام383
قادسية1321120011مخانقينخضره عبودخطار موسى محمد مشكور384
واسط5638120019خانقينكارھن محمدليلى مدريح جابرخلف درع جابر فليع385
واسط5232020023خانقينزھيه عطيويسميره عبدالعباس جوادخلف زبيدي ساير منى386
ديالى147165200110مخانقينويزى خليلكيفيه حماده كحيوشخلف ياسين كحيوش 387
واسط39032420021خانقينحلوه عيسىحنونه عبكرشي خطلخليف مريھج خطل 388
ذي قار13317320015مخانقينصبحه راھيانتصار صالح حسونىخليل ابراھيم جابر زكام389
قادسية17817120011مخانقينبھيه غضبانسعديه جياد غضبانخليل حمود صافي حمادي390
واسط12815320025مخانقينھيلة سعدونخليل محيل سلمان 391
ذي قار1788620017خانقينكاظميه راھيجواھر عربيد خليل نعيس مطلك سطيح392
ذي قار1572820018مخانقينزنويه لفتهكريم محمد ..خليله كشيش صباح 393
واسط9034120018مخانقينحليوه عيسيخياره مريھج خطل 394
ذي قار1571220017خانقينسعديه مصحباسراء نعمان حويدخيرهللا طعيمه جويد 395
واسط6502320022خانقينھليله جاسمابتسام عطا واليخيري محسن سلمان عباس396
قادسية23818920014مخانقينكاظميه جادرمھوس ھمزه عيدانخيريه كباش رسن اديور397
ديالى2606520019مخانقينحمده مغيرعمشه جاسم محمودخيزران بردي محمود جرسط398
قادسية15717520011مخانقينام حمود جابرخيون حولي ظاھر سوداي399
مثنى60114520021مخانقينھالله فرحانتركيه ھليل درمانداخل عبدالساده طوير 400
قادسية1587620017مخانقينمشريه مريكتبه ھالل فرحانداخل مانع سلطان عبد401
قادسية50512720019مخانقينحوته سلطانمديحه عواد سلطانداھي حمزه جابر عبيد402
ميسان1285920024مخانقينورده ناھىھدية مساعد حكيانداود سلمان جابر زكام403
قادسية9253320011خانقينوحيده جمارهفخرية حمود صافيداود سلمان صافي حمادي404
ذي قار1582220019خانقينورده دخيلفرجه علي ھدهدحيم علوان رداد باني405
قادسية3531820018خانقينھدودة عسكرزھرة محمد مجليدخيل غل جبير 406
قادسية1585420024خانقينطلكه عباسھديه عرابي عزيزدخيل لطس عريبي 407
واسط2386320016خانقينيلوه سعيدعليه صوين فيصلدرع حسين خليف 408
واسط9033820023خانقينحليوه عيسىجبارة مشحوت يلويدشر مريھج خطل 409
ذي قار386320024خانقينعليه حويشنجيبه كاظم عودةدعار درع حسين 410
قادسية1573320013مخانقينصحيفة زغيرعبدالحسن حمزه ملحهدلة ثاني صباح محمد411
مثنى15717120014مكركوكشله ذبجعلي نعيم حريجيدله فھد عيار 412
صالح الدين2387120021مخانقينردمه فارسعيدة سمير ناصردليمي غالب عباس 413
قادسية1573120013مخانقينتسواھن مياحجماله كنير علىدمدوم حمزه مليحه على414
ذي قار1585020016خانقينزوينه جبررحيل خزي معارجدنيفه مطير حميد 415
ذي قار1585120018مخانقينسھيده ضيدانعطيه دلفى وداىدوبيع فرحان رداد المرشدي416
مثنى65018120026خانقينبھيه جاسمبازي المي عليدوخه سالم طوفان 417
ميسان6332620017مخانقينسكنه جخيورسھله حسين كاظمدويح حمود حسين 418
قادسية56315220021خانقينبھره مھيديشبيلي دھنين فطيرديناره عبيد طررار 419
سعد130012720027خانقينشمامه كمرسناء سليمان شطيبذياب حسن شالكه 420 نبي
ذي قار157720025خانقينعيده كبرحليمه جاسم ثامرذياب حمدان جابر 421
ديالى69154200110خانقينجواھر مطشرانواق صالح لطيفذياب سلمان ابراھيم 422
واسط49415820023خانقينفلحة خميسحسنه حشاش جابرذياب عاجل صكبان 423
واسط61413520026خانقينركينة عليصلعتني سلمان داودرابعة شبيب حرز 424
قادسية12818220019مخانقينصبريه عفلوكغازيه غياض جبارراتب صالح جبار ھجوج425
بابل1623720021مخانقينتركيه فندىحسنة عطوان عيدانراجي بكان مطرود عبود426
ذي قار1587520012مخانقينعليه دياننصره كريم محمدراشد ديوان عبدهللا خالد427
واسط950014200110خانقينقنده سلمانسليمه جاسم محمدراشد عجيل داود صخي428
قادسية10186720019خانقينحسونه سلطانباسمه كاظم جابرراضي حمزه جابر عبيد429
بغداد37916200110مخانقينكاظميه ھليبجاسميه علي حسينراضي حمزه جميل 430
ذي قار12814220022خانقينمكينه ثجيلسھام حلو .راضي طاھر سراب 431
ديوانية3126920027خانقينمطشرة رويضىنعيمه حسين جابرراضي عبيد فنون 432
قادسية76820020019مخانقينشھيه جبارھناء ناھي جاسمراضي مھدي جاسم شالل433
ذي قار23816120012مخانقينزھره عودهھاشميه محمد عرسراضي نصار عرس شالكه434
قادسية10588120014مخانقينصبيحه صاحيھديه غافل عبد عليرافد شالل دنان عبود435
ذي قار46416920019مخانقيندومه خضيراثمامه عويد ثانيراھي ابراھيم ثاني ابوخوذه436
واسط12811620016مخانقينشھد شيحانزوينه جابر عكشراھي لطيف صكيان حخي437
ذي قار176112200110خانقينفيھن وكسرديالن مطر جوالنراھيه عبد غازي 438
ميسان23811720023مخانقينقصه موحاننصره نمركان كمررباح راھى حكيم جوالن439
قادسية14711320021مخانقينصفيه عبدربيعه شبل رياط الجبري440
مثنى3125620017مخانقينھالله درمانجاسم شرف ..ربيعه عبدالساده طوير 441
واسط92519420022مخانقينسكنه حسينشويل حسين .ربيعه كريم رسن يوبش442
ذي قار1572920015مخانقينعليه ذيابسفاح وعان عبدهللاربيه ديوان عبدهللا خالد443
ذي قار15712820027خانقينحمده شالكهتسواھن عزيز ابويدرحم أخضير ابويد 444
قادسية14715820019خانقينحلسه جبرھدية عطية اسماعيلرحم بديوي محل 445



قادسية35315520013خانقينزوينة شنوجزنوبه عليوي كحيطرحم عباس راضي نوان446
ديالى84516620021مخانقينترفه عليھيام سرھد جاسمرحمن رضا ياس جاسم447
ميسان6734320026خانقينجكاره زاجيحسنه غجيري ختوبهرحيم جاسب ختوبه 448
قادسية73518220013خانقينرجية سلمانزينبه غزعل مخبوررحيم جياد عرب كطن449
قادسية1289220011مخانقينسلفه شونحسنه مزاك رويضيرحيم حتيت حسان ھلوس450
ديوانيه52312020025خانقينتسواھن كويتيسھام سروت عطيهرحيم خلخال جميل 451
ذي قار50513820019مخانقينراھيه عبدانتصار محسن مرشدرحيم ديالن مطر جوالن452
واسط655220014مخانقينجاسميه مشرفنعيمه عاجل بارودرحيم شجيل بارود روبطى453
ذي قار238118200110مخانقينتدباره جايدخديجه موسى صبيحرحيم صكبان صخي داغر454
قادسية505102200110خانقينجالبه شبيبسناء شاكر محسنرحيم عطيه حماله 455
مثنى1576120012خانقيننزھه حمزهبرقيه عبد حمزهرحيم عوض مطرب عباس456
واسط11583020016مخانقينفوزيه بالسمتھاني فنجان جاسمرحيم غالي سليمان 457
واسط2385820022مخانقينمطيعه راشدجميله حسين بندررحيم كمر بدر 458
ذي قار6912020019خانقينشواكه خليفهمجيده وجعان عبدهللارحيم محمد عبد جبر459
واسط8459120018مخانقينسنونة محيظنجات جاسم مريجرحيم مطلك مريج الفھداوي460
ذي قار23816120012مخانقينزھره عوده شبيبھنديه جبر عرسرحيم نصار عرس شالكه461
قادسية15715420011خانقينمرجونه محمدرحيمه جاسم ھليل 462
ذي قار1571220019خانقينمحيله جابرمريم مرحان جبررحيمه جويد جريد عبدالجريد463
قادسية50510220014مخانقينبيره جمالهرحيمه عبيد شبيب كاظم464
واسط1586520022مخانقينحربيه حسنمساعد صكبان ضحيرداعه ملحم مطلك 465
قادسية31210420016مخانقينسته سعدقاسم خلخان جميلرديفة كريم رباط 466
ميسان2385420022مخانقينھيله عبيدمجيده سلمان جابررزاق بدر جابر زكام467
ذي قار6333320024خانقينحمده كركوشناديه عبود مرعيرزاق تويلي رسن 468
قادسية60110720011مخانقينزغيره عزيزكميله كريدي حتيترزاق تين حتيث حسان469
واسط601135200110مخانقينمھره خليفحسنه غركان كمررزاق رفيع طعمه داغر470
ذي قار17816620012مخانقيننشيده عبدشيله علوش غاليرزاق كتاب جابر جخيم471
قادسية10182920011مخانقينربيعه مطرخوله ثامر جبررسمي صادق جبر مصطفى472
قادسية1286620013خانقينعطيھن محمدجبار جندول سلطانرسمية زياد سھر دغيم473
قادسية2389720013مخانقينفخريه محمدصافي كاظم ..رسميه خشان طالل 474
قادسية169117020013خانقينفاطمة فاھمحازم عديل حسنرسميه عبيد عزوز 475
واسط91683200110مخانقينحنونه عنكوشعجيبه جابر سفيحرسول خليف مريھج خطل476
بغداد15819320027مخانقينزھرة جميلشيرين جبار صالحرسول علي درع حسين477
قادسية1563420018مخانقينعجيله سعدونطرھيل رحم سلطانرسيمة كاطع حنون محمد478
قادسية78417320011مخانقينزغيره عزيززكري عامر فرھودرشيد تين حتيت 479
قادسية45210720012مخانقينحكمه صافيھناء صالح حسنرشيد جياد غضبان جبار480
قادسية15717520011مخانقينسميه سالمسھام محمد حسنرشيد حبيب عبد ظاھر481
ذي قار17614220018مخانقيننوم عودهفجره محمد سطيحرشيد حمد سطيح عيدان482
ذي قار69116120017خانقينزھره مھوسقسمه نفيش مھوسرشيد حنين علي عطيه483
مثنى15717320014مخانقينعتمه باصيامينه كاطع حريجىرشيد سوادى حريجى 484
قادسية28316520026خانقينرجيمة فرحانرشيد علي مطر 485
واسط10589620024خانقينرواله مسلمنوال محسن صكبانرشيد مساعد صكبان 486
قادسية1289020019مخانقينرغبه عبدالسادهفاطمه حبيب محمدرضا خضير ظاھر رحم487
قادسية1325720011مخانقينبنورة حسانكميه قايش حسانرضا فرحان دھام سلطان488
ذي قار2381720016مخانقينتاجه جارهللارضاته صخر سوادي 489
ذي قار2388920022مخانقينخديه ارجابحسان برغوث رضاته منھل حسين مشحوت490
قادسية15612200110خانقينمطشره رويضيعطية فرحان دھامرضيه عبيد فنون 491
ديوانية1581320027خانقينجميله جبيررضيه مھنه ديان 492
قادسية1321620011خانقينشنونه حثيثاخالص محسن مزاكرعد راضي حولي ظاھر493
واسط13402120022مخانقينغاليه خليفنويرة جاسم محمدرعد فضاله روخان 494
قادسية3121420014مخانقينشونه كاظمحويه نعيم جابررعد كريم كاظم جوده495
قادسية26018420021مخانقينخديجه محمودنوال جاسم خمسيرعد مطر خلف 496
واسط128148200110مخانقينسكنه كمرفاله عبدهللا كمررفيع طعمه داغر شالكه497
واسط820200200110مخانقينسكنه طنشكيالن . .رفيعه فزع بدر كريز498
قادسية17815120013خانقينرجيبه حبيبھدية فاھم بنيانرفيق كامل موسى طعمة499
ذي قار1578820026مخانقينكرنه محمدرميض عزيز كزك 500
ذي قار15716420015مخانقينبخيت عبدالخضرحمديه عبدالعباس غانمرھيف حسن غانم علي501
قادسية8586020011مخانقينكساره عبد علىسھاد حسين عليرياض سياھي سوبر جابر502
واسط116316820024مخانقينرابعة خليفخديجه خضير حمدرياض عبدالحسين عبدهللا 503
ذي قار13016520026خانقينمايعة بريستغرير كوكي راھيرياض فرھان كاطع 504
ذي قار1571020018خانقيننجيه واردنبيله كريم مطلكريسان سحيب حمد سطيح505
ذي قار3124420026خانقينقاسمية ناھيحياة صباح راھيريسان شذر جابر 506
قادسية105810220013مخانقيننعيمة خضيرزينب ياسر مطشرريسان صالح حويل رھيف507
ذي قار17817520017خانقينمطره مطرقريه اخيضر ابوزيدريسان عزيز ابويد 508
قادسية107911620013مخانقينھاتمين سلمانھدى شاكر ياسرريسان ناصر وناس 509
الديوانيه66217120015خانقينريسيه تبينه حسين طعمه510
واسط87714820018مخانقينسعاد كشميرھيله عنكوش خطلريه محمد ھدل حمود511
واسط67314320017مخانقينعلية كتابحبيبه صالح جابرزامل محمد نعمه داغر512
ذي قار1581820015مخانقينبدعه مظلوممريحه خديجه كظلزامل ناصر سلمان محمد513
واسط5232020017خانقينشدوه دعيمزھية عطيوي دعيمزبيدي ساير مني 514
ميسان5639020024خانقيننوفه شكاكيسليمه كحيص لشانزعبول خنوبه حسين 515
ذي قار5633220026خانقينحدھن محمدھديه راشد عكشزعيم جساس منخي 516
واسط9168820021مخانقينعياله بھارىشكريه عويد عليوىزعيم مطثر حزام بزع517
واسط1288420023مخانقينجانم مسيرزنويه فرج مسلمزغير بدر مريز 518
ذي قار6337220023خانقينسويه زاملاقباال رحيم محمدزغير جغيل علوان رواد519
ذي قار1586320018مخانقينخياره دخيلشتاله حسين دخيلزغير حمادي خنفر ديوان520



ميسان12813020024خانقينكره حسنىرويه عوبد منشدزغير سرحان حسين 521
قادسية15718520013كركوك مفيضه ثانيفلحة عزيز بردانزغير عاجل بردان 522
بغداد23819120019خانقينفطيم عبدالحسينزغيره مران حسين حميد523
قادسية23814720019مخانقينليلوه عليزكيه ابراھيم شالل 524
ديالى2607520021مخانقيندرة رشيدنجمه ماھود برديزمن ماھود بردي محمود525
ذي قار157120022خانقينحبيبه ثامرعدنان حيدر ...زھره خضير كمر 526
قادسية14712420015مخانقينخمشة محسنعليوى كعيط عبودزھره راضي خواف حنفل527
قادسية1287620021مخانقينطلبه خلفنايف ساحب زھره شعبوط فرحان 528
قادسية15713920021مخانقينھليله خوافشنبوج دھام ٠زھره مطر منشد شليبي529
ذي قار1287020022مخانقينسكينه احمدمندول سلطان حسينزھلوله سھر دغيم 530
واسط12811520025خانقينحلوه حسينخضر حمد خنجرزويده خليف كمر 531
قادسية2383620017خانقينفراك طرفهسعديه ثامر جبرزياد كامل جبر مصيفي532
ديالى2609920021مخانقيننشميه جاسمفطومه حسين فيصلزيد صاھود بردى محمود533
قادسية379920022مخانقينبرنو حويلوجدان شنو عليويزيد علوش غالي 534
قادسية12812820014مخانقينغلوه كوينحياة تاية سليمانساجت عبدهللا محمد 535
قادسية1587620021مخانقينمشريه مريمھيمه حمزة جابرساجت مانع سلطان الحسيناوي536
ذي قار157420017مخانقيندوشه المركزنوريه حسن خليويساجت ناھي ماضى 537
قادسية132220011مخانقينزھوله عسرشكريه كاجل بروانسارى عزيز بردان ھلوس538
واسط2389420017خانقينزوينه جابرسندس زاھي لطيفسالم راھي لطيف مكبان539
واسط238118200110مخانقينندياره جايدمسليمه غضيب عويدسالم صكبان صخي داغر540
ذي قار60114820018مخانقيننوريه شعالنقسومه جبار كاطعسالم ماجد حمد سطيح541
صالح الدين42618120022مخانقينوضحه احمدبشينه مجيد عبدالكريمسالم محمد عبدهللا 542
ذي قار2384420022خانقينفھيمه فرحانافراح نادر فرحانسالم ناجي شرھان 543
كربالء14711420023مخانقينفليحه عودفلایر سلمان  سبلسامي عبدالحسين فاھم 544
ذي قار157920018مخانقيننورية شعالنسعديه خضير عسافسامي ماجد حمد سطيح545
قادسية23812220021مخانقينبنيه حسانعكال عبود ساھيه كحيط عبود 546
بغداد1585820019خانقيننجاة فرمانزينب اسماعيل راھيستار جبار راھي طعيمه547
ذي قار17611520017مخانقينرياسه عبيدماجده نعيس مطلكستار جواد كاظم 548
ذي قار60112120015مخانقينجماله لفتهسيعده ھادى كاظمستار سحيب كاظم 549
ذي قار1571020017خانقينصحبه بدعنجيه وارد ھاللسحيب حمد السطيح عيدان550
زيقار1571820027مخانقينرفعة ساحبارذية عذاب حسونسحيب مطر سليمان 551
ذي قار12818520024خانقينحمده كركوشخالده عبدعلى صفىسرحان تويلي رسن 552
قادسية156420014مخانقينقسمه عبيبفيصلة عليوي ادريسسرحان سوادي حاجم بردان553
قادسية1563420016خانقينرسميه كاطعاحالم راشد محسنسرحان طرھيل رحم سلطان554
واسط15810420016خانقينرداعه ملحمبنيه مكطوف سايرسرحان مساعد صكبان محتي555
ذي قار12816920018مخانقينحطھن ھدھودمشية حبيبة شبيطسريح شبيب شبيط معال556
ذي قار157220019خانقينكاظميه راھيعوده محمد سطيحسعاد نعيس مطلك 557
قادسية78214820011مالديوانيهزغيره عزيزعيشه ساري عزيزسعد تين حتيت حسان558
قادسية23815920012مخانقينمريه حمزهعثيثه كريدي حثيثسعد جعيب عبد بطل559
ذي قار80116120015مكركوكحنوانة جارهللاصبيحة مزھر عويدسعد حامد حربي صكيب560
مثنى90313220014خانقيننويدره عليسليمة ناھي مباركسعد حمود موحان 561
قادسية1579020012مخانقينھديه فرحانفائزه بشور شبوجسعد عكار مايش حسان562
بغداد17665200110مخانقينعطيه شلبانتصار عطيه منكاشسعد علي منكاش بندر563
قادسية17817820011مخانقينحسن طهحياة حاتم خضيرسعد كاظم عبيد وحيد564
ذي قار157920018مخانقيننورية شعالنزينب على راھىسعد ماجد حمد سطيح565
بغداد650101200110خانقينھيله صلبوناديه عباس حسنسعدعلي علي وادي 566
ذي قار296108200110خانقينمنيره ظاھرقاسم دحيري جابرسعده فرحان زغير 567
ديالى716620021خانقين حمديه حبيبجاسم محمد مريوشسعديه جھاد فليح 568
ذي قار1585820017خانقينھاشميه ياسرجبار .. ..سعديه ضمي محمد يوسف569
واسط1763420026مخانقينعبيده محسننشدة سلمان راضيسعود بھلول طاھر 570
قادسية60110920011مالديوانيهشنونة حثيثھناء وحيد حسنسعود راضي حولى ظاھر571
واسط2387020027خانقينحسنه دنوسيبشرى علي سعود عطيه منكاش 572
قادسية1214420012خانقينحسنه خالدابتسام كريم محمدسعود فاضل محمد 573
ذي قار1582720012مخانقينكميله ناصرسلوى طاھر مزبانسعيد برغوث مزبان 574
ذي قار17816520025خانقينقنده بلسيمانتصار سعد توفيقسعيد بريھي بريسم 575
ذي قار12818520024مخانقينحمده كركوشطشارة كاطع سكرسعيد تويلي رسن 576
قادسية15719320011مخانقينفھيمه كاظمامل كامل جيرسعيد ثامر جبر مصطفى577
قادسية1571320013خانقينزھرةمھوسمجيدة لعطية بوغثسعيد حنين علي 578
قادسية90316820013مخانقينجمالة كثيرليلى فرج لفنهسعيد دمدوم حمزه ملجه579
واسط9168720023خانقينجماله مرىكواكب خليف مريھخجسعيد صابر سفيح 580
قادسية9706920011خانقينزماده عبدالخضرحميدة راشد خالدسعيد عباس خالد كشيش581
قادسية60115120018خانقينبدرية حنينحنان عثمان عبيدسعيد عببيد دايخ 582
قادسية15719120016خانقينورده فرحانمديحة راضي عبيدسعيد عبدالجليل عبيد 583
ذي قار7841420026خانقينفلحيطه سكرخيريه جاسب ختوبهسعيد غجيري ختوبه 584
ديالى505125200110خانقينكرجيه صالحاسماء اسماعيل ابراھيمسعيد محمد حسن 585
ذي قار73517120015مخانقينتركية كريمازھار كريف فرحانسعيد مريح حيرة مھراع586
بغداد9169120025خانقينجماله مريسعيده جابر سفيح 587
قادسية1287020015خانقينزھلوله سھرزھرة كتاب شھيلسفاح حندول سلطان حسين588
ذي قار1571520026خانقيندواره رجابزريه عوده الياسسفيح علي عطيه 589
قادسية71810920013مخانقيننعناعة  اعبيدعلي رحم سلطانسفيه حسين زامل فرحان590
بغداد158120025مخانقيننكوة عبادةسكنة علعل جلھم 591
ذي قار15752200110خانقينوصيفه كحيطمديحة حسن جابرسكينه صكيب مطلك 592
قادسية1289220021مخانقينمكنه منشدسلفه شون ھداد برغوت593
ديالى238182200110مخانقينوشله مجيدجواھر مطشر احمدسلمان ابراھيم حريب 594
واسط52319420017خانقينسعيده مطشرصبحه حميد ضميدةسلمان جبر بدر 595



ديالى84515720021مخانقينكرخه عليسميره فاضل حومسلمان رضا ياس 596
ذي قار2387420012خانقينزكيه مصلحفخرية دشر لعيبيسلمان سربود علي كريم597
ديوانية14711320027مخانقينصفية عبد ياسرزھور فاھم رباطسلمان شبل رباط 598
قادسية1579520011مخانقينبطه معارجوحيده جعاز عصوادسلمان صافي حمادي ھدل599
ذي قار1572620012خانقينحمزيه اطعيمهفرحة رحيم ثانيسلمان فنيخ ثاني زمردج600
قادسية132720012خانقينعليه عبدقادسيه عيال عريبيسلمان ھالل عريبي عبود601
واسط5391420024مخانقينجذابه توينيحميده عيدان ئويتيسليم عدنان محمد الفھداوي602
ذي قار1582220016مخانقينورده دخيلريسنه عبد الحسين عرشدسمسم علوان رداد بانى603
واسط2381620022خانقينصفيه ضاويانتصار عطيوي مطرسمير بھلي محسن 604
ذي قار9258220024مخانقينرويه عودهحياة صبيح سرحانسمير زغير سرحان 605
قادسية75717320012مخانقينفخريه عيدانمھديه عباس عزيزسمير عبدالحسن سلمان 606
قادسية3129320016مخانقينقبيله عبيدحميدة عبدالجليل عبيدسمير كريم عبيد فنون607
قار1573920027مخانقينزھيرة فشالنتلحاكة حمود خنجرسميم مثيط علوان 608 ذى
قادسية1321420019مخانقينعذيه ابوحفيدهشكريه لفته ريسسھم حنون ظاھر رحمن609
ذي قار2384420018مخانقينحسنة درويشصبرية فرحان خلفسھيل شرھان خلف سويف610
قادسية12810520014مخانقينام عيون جودتعزاره محسن كليوشسوادي بجاي رداد حرير611
كربالء651420014مخانقينكرجيه راضيقمسة عبيس زعيرسوادي حاجم بردان ميايح612
قادسية31210020022خانقيننبيله عبيدحياة وحيد حسنسوادي كريم عبيد فنون613
مثنى1767320015خانقينحوته فزاعصكبان طحيون فھدسوده جبير جسوب 614
ذي قار1582220016مخانقينحمرة ذريسوية زاجل رداد باتي615
ذي قار1579120016مخانقينموشه عجهسويره فالك ابو خوذه 616
واسط3122920023مخانقينزنوب فرجرداعه ياري حسينسيف زغير بدر 617
واسط4268820015مخانقينصدريه فرجھاشميه محمد حلوشاكر جابر بھلول طاھر618
واسط52319220017مخانقينسعيده مطشررجينه زامل بدرشاكر جبر بدر 619
واسط9168420024خانقينصباره مشحوتريحه عباس مطرودشاكر دشر مريھج 620
قادسية1579420013مخانقينجيجل غضبانبكيلة بالل صافيشاكر كيطان صافي حمادي621
قادسية85819320019خانقينحسنه حمزهكريمه كاظم بدرشاكر ناھي جاسم شالل622
قادسية1573220016مخانقيننجبه سلمانفخريه اسماعيل شنبوجشاكر ياسر وناس 623
واسط31234200110مخانقينكصيده ھلجانغازيه صكبان صخيشباط ثجيل فارس عبيد624
قادسية3125720019مخانقينحكمه شميعشتاله عبد شنان 625
ذي قار3128520026خانقينھنھونه مناحيشجيله عوده جميل 626
ذي قار31212320018مخانقينعلية خنجرليلى محمد مطرشده كاطع البيد شيلة627
ذي قار1285920026خانقينحسن رھيفقاسمية ناھي ماضيشذر جابر زكام جوالن628
قادسية1767220014مخانقينتديان شناوةزكية شينو نعيسشراد كريم جدوع طروال629
ذي قار1575220017مخانقينشفيه جرداغحسن صابر ....شراره باھض ثجيل ماشي630
ذي قار2384420022مخانقينزنونة عيالحسنه درويش مريوشرھان خلف سويف 631
واسط31281200110مخانقينفاله عبدهللاجاسميه حلو ھليلشرھان رفيع طعمه 632
ذي قار53914020012مخانقينحمزيه اجطيمهسعاد جحيل راھيشريف فنيخ ثاني زمردج السوافي633
واسط1786120021خانقينشمرة كاضمشمس ربيع شريفي لفته مرجان مشعل634
قادسية24092200110مخانقينتفاحه شرادسحبته بنيان حاجمشعالن زامل حسين 635
ذي قار17611620015مخانقينمنكوشله حيوانكتيبه بريه جبرشعيبث كاظم مجلي 636
ذي قار2965120018مخانقينبدرية كحاميشعيبه حميد برسيم مجيل637
قادسية238167200110مخانقينزكيه سلمانطليه خلف برھانشعيوط فرحان جبر 638
ذي قار17611220018مخانقينسھيلة سيلةفطيمه كمر كصيبشكان مطر جوالن حمد639
واسط238120019مخانقينجماله خضيرشاروط حلو منذورشكرية شرقي جلخان كرمش640
قادسية52313220013مخانقينمانة كاظمعباس ياسر وناسشكريه ثامر حمزه 641
ميسان17613720024مخانقينكارھن محمدمحمد داغر ..شكريه درع جابر 642
واسط312520013مخانقينمدرية فرجنورية عبود بھلولشالل جابر بھلول طاھر643
قادسية1475420014مخانقينلھيه فتاحصبيحه حاجي عليويشالل ونان عبود شمس644
ذي قار1583920013مخانقينحشيمه خليلشالله ابراھيم اليوسف فرج645
مثنى15717320022مخانقيناحليوه كطفانحسنه مطلب كاطعشمال اھليل درمان 646
قادسية601620012مخانقيننوريه سعيدسعديه كاظم عربشمال جھاد عرب كطن647
قادسية6147620016مخانقينحسنه سعيدلميعة حسان برغوثشمال سفيح علي 648
واسط9167820022خانقينجماله مريجميله زغير سفيحشمخي جابر سفيح 649
واسط6736820023مخانقينعوفه جاسمصبيحه حويتم كعبدشمخي جبر شالكه ثقب650
قادسية23816620014مخانقينصبريه عبدابتسام مھوس حمزهشمخي جبير حمزه عيدان651
واسط9168920024خانقينفلحه محيسنحميده كطن محيسنشمران راشد مشحوت 652
ميسان12818620024مخانقينصبحه خليفبدريه خنوبه حسينشميل مسحون عبدهللا 653
ذي قار17816120015مخانقينندباره صباحسھام ساجت سويفشنشول حسين طعيمه راھي654
قادسية1321620011مخانقينسلفه شونراضي مدلي ظاھرشنونه حتيت حسان ھلوس655
ذي قار6732520015مخانقينعبيره كبرنجمه عبد كبرشھاب حمدان جابر شمخى656
ذي قار12812320023مخانقينفلحه خميسنغماشه رفيع طعمهشھاب عاجل صكبان ضحي657
ذي قار15713820017خانقينشريفه عيسىوبرية جساس ...شھلوب جبر شمخي 658
قادسية10186520016مخانقينانشيده عطيهسھاد محمد سلمانشھيد حسب عبدالحسين 659
قادسية9506820013مخانقينجمالة كنبرسحر فرج نعمهشھيد دمدوم حمزه ملجه660
ذي قار1572820015خانقيننھيه سھرمحمد عبد جبرشواكه خليفه كعيد 661
قادسية1323920021مخانقينواليه عجيلشوله منصور وادي 662
قادسية13315020019مخانقيننسمه جيثومكلف جبر وحيدشونه بعيوى سعدون صطان663
قادسية13314620012خانقينقبضه جاسمسھيله عزوز فنجانشياع وناس حسين 664
قادسية7684220014مخانقيننعيمه فرحانحميديه لفته ريسشيال دنان عبود شمس665
قادسية133150200110مخانقينشكريه ثامرصابرين حازم كلف جبر666
قادسية15719320011مخانقيناوصيفه انعيمهھنينه مسير شلبيصادق جبر مصيفي صبح667
واسط15711620024مخانقينعطيه شنيشجميله شرھان ...صادق نادر فرحان 668
قادسية13314920021خانقينتينه ناجىانعيمه اخضر عطيهصالح حويل رھيف شاھين669
قادسية69114420014مخانقيننعيمه فرحانحمديه جعواص داودصالح دنان عبود شمس670



ديوانية1788520012خانقينبھره وناسعطيه سعيد واديصالح سلمان بنزار 671
ذي قار85815920012مخانقينحمزيه اطعيمهسعاد يوسف فرحانصالح فنيخ ثاني زمردج672
قادسية8455720019مخانقينھيله فرحانھالله مانع سلطانصالح كاظم جابر عبيد673
ذي قار72717820018خانقينكاظمية محمدنعيمة مثال سھيرصالح لطيف سعدون عبد674
صالح الدين42617920023مخانقينبھية  عبدهللاصبيحه صالح كمالصالح محمد عبدهللا 675
قادسية13237200110خانقينبدريه مريشدندي مجيد مطرودصالح مفتن رحم 676
قادسية23914820017مخانقينديانه عكضسميره جاسم دوشصالح ھويدي صافي 677
ذي قار1572820021مخانقيندلجه حسينمحمد عبيد صالحة تنيحر صالح 678
واسط9032620016مخانقينحجيه حمودصالحة حسين عليمي 679
قادسية1324920021مخانقينعيده ماشىقبيله وروار عودهصباح حسن عزيز 680
قادسية15715320013مديوانيهشھية حسينكريمه كاطع حويشصباح خضر جوده 681
ميسان2384820023مخانقينقصه موحانسعده حسين ملوحصباح راھي جكم جوالن682
ذي قار31215220015خانقينصبريه ثامرقبيلة جبار عبدهللاصباح ھالمه حسين حسن683
مثنى67313820017خانقينانشيده عطيهسعديه اخريب منصورصبار حسب عبدالحسين علي684
قادسية15718820016خانقينعزيزه حسنانتصار عبد يوسفصبار علوان رحيل 685
ذي قار15712720018مخانقينبدھن كريزحليمه خمس خلفصبرى موسى نصب سيله686
واسط718178200110مخانقينمھره خليفبشرى دھلوز شمخيصبري رفيع طعمه 687
قادسية78114320014خانقينغلوه كوينقسمة عباس كوينصبري عبدهللا محمد 688
ذي قار1574120022مخانقينجميلة حسونصبريه ثامر فرحان بطي689
ذي قار23813920021مخانقيننورة سلمانمايع كريم ٠صبريه جابر محمد 690
مثنى3123620014مخانقينجمال عبدكريم علي  لذيذصبريه حسن فليك 691
قادسية33412320016مخانقينھاتھين سلمانحمديه ھادى فريخصبيح ناصر وناس 692
واسط17618720023مخانقينجاكونه كحطھادي ناصر لطيفصبيره عبيد لطيف 693
قادسية1325520024مخانقينزھيه علواننصار سعد ابينيصخيه خضير معيلو 694
ديالى85819920026خانقينشمسه محمدسھيله عبد حسنصدام حسين علي 695
واسط9168620022مخانقينحنونه عنكوشسھام اشويل درمانصدام خليف مريھج 696
واسط9167720026خانقينعيده جابرامل كريم رسنصدام عاشور مرھيج 697
واسط15815120023خانقينعجيلة ثامررسميه عجيل مخورصالل زامل بدر 698
بابل1786320019مخانقينملكه جياديازي منسي ساجتصلبي صالح خليف ساجت699
ديالى1142140200110مخانقينجواھر مطشرازھار عبدالرضا حميدصندل سلمان ابراھيم 700
واسط9031820022مخانقينجماله مريصبريه احميد عطيهصيوان جابر سفيح 701
واسط12814020023مخانقينعجيله ثامرلميعه عويد ثامرصيوان زامل بدر 702
واسط17618720016مخانقينصبيره عبيدفوزيه ناجي ناصرضياء ھادي ناصر 703
قادسية147117200110خانقينفتحه شيمانزرزور عبدالخضر .طارشه عبدالسادة لفته 704
ذي قار23814120018مخانقينمطره مطرليلى اخضير ابويدطارق عزيز ابويد 705
قادسية584155200110مخانقينحسيه عبدعليسليمه ھنيدي احمدطالب جبار حسن 706
قادسية14711120023خانقينفوزيه كاظمحنان محمد عمرطالب راھي جاسم 707
ذي قار6149420017مخانقينرده عذابطالب سحيب مطر 708
بابل1786320019مخانقينيازي منسيقبيله مرعيد ظيافطالب صلبي صالح خليف709
واسط1289520018مخانقينزھرة ياسينحنان جاسم محمدطالب عيدان ثويني فياض710
قادسية117210420021خانقينحليمة صاحىسعديه شالل دنانطالب غافل عبد علي 711
ذي قار15716120014خانقينحسنه كامتجميلة دخيل روحيطالب غدير روحي 712
ذي قار12814220022مخانقينحالله شناوهمكينه ثجيل فارسطاھر سراب ضحي 713
قادسية1577120016خانقينصبره موسيامل طاھر عزيزطاھر عزيز مھنه 714
ذي قار2384720012مخانقينرونيهغنيه ناصر سلمانطاھر مزبان مري 715
قادسية12812820014مخانقينعلوه كوينرحيمه سدخان ظاھرطربال عبدهللا محمد 716
قادسية12817020018مخانقينمحيله جبارھيله كريم رباططعمه جميل بوالذ 717
ذي قار67311820026خانقين حطرية محمدليلى ھالل جابرطعمه ياسين حمدان 718
صالح الدين60155200110خانقينمھيه خضركافي مھدي مصطفىطوفان حمودي اسماعيل 719
قادسية1766820017خانقيننھية صباحسعاد عبدالساده ...ظاھر زغيط صندول سلطان720
قادسية1322520019مخانقينفھيمه عبيدحميده سالم شنبوجظاھر وحيد حسين جابر721
ميسان12813020024خانقين قلحيتطه سكرصبيح سرحان حسينعاتيه غجيرى خنوبه 722
قادسية15619200110خانقينعبده عباسحكمه عويجل صبارعاجل دريغ جبار 723
واسط12812320022مخانقينخفكه عسكرفلحه خميس دھامعاجل صكبان ضحي 724
قادسية5233420011خانقينفھيمه كاضمتحبة رضا حسونيعادل ثامر جبر مصيفي725
ذي قار1571620018مخانقينفاطمة ماجدابتسام سامى ماجدعادل جاسم محمد مجلي726
ذي قار1784720017خانقينتركيه كريمحنان عبدالكاظم مرادعادل مريح صيره 727
بغداد158120025خانقينسكنه عاملنصره حسين داودعاشور سلمان داود 728
واسط9034920024مخانقينحليوه عيسىعبده جابر سفيحعاشور مريھج خطل حمود729
واسط12814120015مخانقيننوبه يحيىفلایر رسم يحيىعامر بشير صلب طاھر730
ديوانية15714120027خانقيننوريه سعيدساجده عوض مطربعامر جھاد عرب 731
قادسية31210420017خانقينرديفه كريمازھار عبد عريبيعامر قاسم خلخال 732
بغداد1787920025خانقينام الزين سكرشفيعه شميل مسحوتعامر نيروز مسحوق 733
قادسية29611420022مخانقينصبيحه جابرسعديه محمد حلوعائد طعمه عطيوى الياسري734
ذي قار75714120012مخانقينجسمه محمدمريم جاسم محمدعباس اسماعيل راھي 735
قادسية15718720011خانقينصبريه خطاردالل مجيل حسينعباس بكر عبد ظاھر736
واسط95017020014خانقينجاسميه مشرفنوال خضير راضيعباس ثجيل باردو 737
بغداد614124200110خانقينصبريه عبدكريمه ھادي عبدعباس جاسم عبد 738
ديالى716620021مخانقينسعديه جھادھالة احمد حمودعباس جاسم محمد مديوش739
ذي قار12814320012خانقينربيعه حسوني عبدرنا عطيه عرسعباس جبر عرس شالكه740
قادسية1563320011خانقينذيبه يوسفزوادة عبدالخضر كشيشعباس خالد كشيش صباح741
ذي قار2386320027خانقيننجيبه كاظموضحه  عباس دعار درع 742
قادسية132920011مخانقينخمشه مجىزوبنه شنبوع ادھامعباس راضي خواف بندر743
قادسية132620016مخانقيناتمامه عبيدميعاد حلود عبيدعباس رحم سلطان حسين744
ذي قار157420012خانقيندوحه جابرسميره شمخي جبرعباس ساجت ناھي ماضي745



ميسان12818620024خانقينبدريه خنوبهبتول فارس صبخايهعباس شميل مسحون 746
قادسية14715120023خانقينضحيه خضيرانتصار عناد عربعباس عبدالرضا وناس عطية747
قادسية13319220022خانقينورده عبدالسادهبشيره ثاني عليعباس عبدزيد طرنجم 748
ذي قار31214520025خانقينواليه خليفزوراء حسين راشدعباس فاضل جساس 749
مثنى95017720021مخانقينجاسمه محمدحكيمة يوسف شعبانعباس كاظم نشعان 750
واسط8459220016مخانقينعياله مھاريغازيه كاظم حسنعباس مطشر حزام بزع751
ذي قار17616220021مخانقيننوريه محمدداليا ابراھيم محمودعباس نعيم مطلك سطيح752
مثنى17811420024مخانقينكويره صالحقبيله شعله كويزهعبد بازي وصي 753
قادسية1288920013مخانقينخزنة حمودسريه عزيز بردانعبد جھاد عرب كطن754
ذي قار157320015مخانقينقنديل عزيززينب كاظم عزيزعبد راسم ناھى ماضى755
ذي قار15712620016مخانقينفھد سطيحزعتر صكبان خليفعبد صكر عباس 756
قادسية6734920013مخانقيننجية سلماننجيه حلواص سوسيعبد كاظم ياسر وناس 757
قادسية1577020018خانقينحسنة درةزنونة شريف جبارعبد مريمص عبود 758
قادسية15719120017خانقينمطشره رويفيورده فرحان دھامعبدالجليل عبيد فنون مجھود759
قادسية10711620013مخانقينكريمه بثورايمان لفته عوارهعبدالحسن حمزه عناد عرب760
ذي قار13406920026مخانقينسكينة حسينوسام كريم جبارعبدالحسن علي بدر 761
مثنى1579920021مخانقينانجيبه ماشيريجه مرجان ماشيعبدالحسن لفته رداد 762
ذي قار111620015خانقينخدود خليفھديه جواد كاظمعبدالحسين شعيبث كاظم 763
قادسية14711420023مخانقينعجيله عبودمليحه عرد رباطعبدالحسين فاھم رباط 764
ميسان69117220024خانقينھيتبه رسنحياة كحيص لشانعبدالحسين كاطع سكر 765
ذي قار116316420025خانقيننشيدة عبدزمن عبدالحسين كاظمعبدالحسين كتاب جابر 766
واسط426137200110مخانقينغاليه خليففرحه عجيل داودعبدالحميد فضاله روضان 767
قادسية13314520021خانقينرباب فرھودجعبدالرحمان راضي كريدي 768
ميسان3126420024خانقينمكره حسينملكيه علي كاظمعبدالرزاق سرحان حسين 769
ذي قار24015420019مخانقينزكيه مال مشرفكاظميه باقر قاسمعبدالرزاق عبدالحسين عبدهللا 770
واسط49613920019خانقيننوره بھلولكاظميه يوسف ساجتعبدالرزاق لھمود صلب طاھر771
قادسية29618820018خانقينريزة موسيزينب حسين عليعبدالرضا حمزه جيجان 772
ذي قار14715120018مخانقينغلوة كطنضميه خضير معيلوعبدالرضا وناس عطيه 773
قادسية7689520017خانقينحريه عطيهسليمه جاسم حسونعبدالزھره خلخال جميل 774
قادسية1325020014خانقينامانه كاظمقبيلة عبدالكاظم .عبدالسادة ثامر حمزة محل775
مثنى157111200110خانقيناخشيته شمامبدريه اھليل درمانعبدالساده طوير حمادى 776
ذي قار7572520022خانقينھديه موحانامل كريم فالحعبدالعالي كريم سحيب 777
قادسية17616720017خانقينحرية عطيهجواھر محمد محسنعبدالعظيم خلخال جميل 778
ذي قار31215320015مخانقينكريمه جودهفاطمه لایر رشيدعبدالعظيم كريم ھالمة حسين779
قادسية29618820016خانقينريزه موسيعزيه محمد رباطعبدالكاظم حمزه صبيحان 780
قادسية6914020017خانقينغيضه ناھيعطيه عبدالحسن حمزةعبدالكاظم راضي لفته 781
قادسية3121920019مخانقينمھنايه سفيطكميله حسن عصوادعبدالكاظم عكاب يوسف 782
ديالى66448200110مخانقيننجيه عبدسعديه عناد عبدعبدالكريم عباس حسين 783
قادسية1288620014مخانقينحثينة محيساميه حسين محسنعبدالكريم مطشر مشفى حريجه784
مثنى73517220017خانقيننھايه جالبسنية محمد عرسىعبدهللا عجه طحيور فھد785
واسط39615520022مخانقينعاليه خليفرباب عجيل داودعبدالمجيد فضاله روضان 786
مثنى73514520026خانقينجبرة حثينثورة كنيوى واجدعبدالمحسن عجة طحيور 787
قادسية69114620017خانقينبرنو حويلھديه عتاب جابرعبدالمحسن علوش غالي 788
قادسية5720011م٥٠٥خانقينشحيه حربيفخرية عيدان فريحعبدلحسن سلمان فريح 789
قادسية35317420023مخانقينزري عبودصباه فاصم رباطعبدوانه عرد رباط 790
قادسية2387220018خانقينفطيم حسينجورية حسين دحامعبيد دايخ عوفي 791
قادسية132420017خانقينحمشه محسنازھيه جبر عبيد راضي خواف منظل792
ذي قار15712320023مخانقينكسره شريفحسنة شالش الھدادعبيد فرحان درور 793
قادسية2389720011مخانقينغته شنبوجحديده سالم شنبوجعبيد كاظم اليز منجل794
واسط23812120019مخانقينفراك عودهسعيده ناصر ماشيعبيد نزال سعدون 795
ذي قار157520027خانقينھظيمه الطعمهغرير كمر العباسيعجله كاظم الشالش 796
ذي قار15712520016مخانقينفتحيه صبرمنيرة صكبان خليفعجم كمر عباس 797
واسط12811120016مخانقينمظلومة مطرقنيره سليمان صخيعجيل داود صخي داغر798
قادسية37915720014خانقينسعيده محمدفليحة جالب عبيدعجيل زامل عبيد مدخور799
واسط9254320024خانقينردعه سدخانكاظميه غاري ميحسنعجيل مشحوت يلوى 800
الديوانيه23811920014مخانقيننوعه لفتهكريمه عبيد محبيبعجيل نايف كاطع ذياب801
واسط12814020023خانقينفريه فرجرامل بدر مريزعجيله ثامر فارس 802
ميسان53913920025مخانقينروية عويدرجاة عجيل مخمورعداي زغير سرحان بني سعيد803
مثنى91615620019خانقيناحليوه كطفانكميله بالش ھلولعدنان اھليل درمان 804
ديالى105811920021مخانقينقمريه عبدالسادهحمديه زرزور الخضرعدنان ثابت شانى على805
واسط2384820021مخانقينسعده حسيننضال شذر جابرعدنان صباح راھي حكيم806
مثنى101818220016خانقينبدريه حنيننوال جمعة صابرعدنان عبيد دايخ عوفي807
ذي قار31212120018مخانقينتركيه كريمحكم صخي غانمعدنان مريح صيرة محراع808
ميسان12813420024خانقينحسنه مسحونرسميه فليع مسحونعدنان مسلم حسين 809
قادسية7846620019مخانقينبدريه مريشدسعديه نعيم مريشدعدنان مفتى رحم جابر810
قادسية105810320016خانقينانعيمه اخضرعدي صالح حويل رھيق811
ذي قار31213520017مخانقينكاظميه حميدليلى طعيمه جويدعدي عبدالرضا جويد جويد812
ذي قار53919920015مخانقينقصه موحانرسميه شذر جابرعذاب راھي حكيم جوالن813
واسط9502420023مخانقينفلحه خميسكافية مساعد صكبانعذاب عاجل صكبان 814
قادسية1321420022خانقين درداغه جبرعذبه ابوجفيده حيوان 815
ذي قار12813420024خانقينزمزم مشعانصبحه عبدالساده عرازه حسين عبدهللا 816
ذي قار1574220013خانقينسكنة لطيفشعوطة فرحان عويدعرف كاطع عباس سھل817
قادسية9161620019مخانقينورده كاظمباشه جبار كفارعريف بجاي عبد حمزه818
ميسان12816720018مخانقينركيه محمدمطره مطر جوالنعزيز ابويد سيله مطلك819
قادسية17816520016خانقينقنده بلسيمفھيمة جابر زاجرعزيز بريھي برسيم 820



قادسية35313720014مخانقينكرجيه راضيليله ناصر عبدعزيز حاجم بردان مايح821
قادسية66214820013مديوانيهجمالة كنبررزيقه جابر عبيدعزيز دمدوم حمزه ملجه822
بغداد158920025خانقينعليه سايبمھا سعد مھوسعزيز كريم شالكه 823
قادسية1324320013مخانقينبدرية سعدزھره عزيز عبدالعزيزعزيز مجلى مشكور ناھى824
قادسية23918820024مخانقينخزيه عبددكينه كوز ديوانعزيز محمد حسين الفرحاني825
قادسية1577120016مخانقينثريه جوالنعزيز مھنه سرحان 826
ذي قار15718820021خانقينسكينه فرحانعلوان محمد عزيزة حسن غالي المطلك827
قادسية15718820013مخانقينسكينه فرحانعلوان رحيل ٠عزيزه حسن غالي 828
قادسية31213920011خانقينخزنه محمودعسكر جھاد عرب كطن829
قادسية13225200110مخانقينفھيمه عبيدنھايه سالم شنبوجعسكر وحيد حسن جابر830
ذي قار1583220012مخانقينخضيه عبدالحسينعطايه كاظم حسين 831
ذي قار5637420016مخانقينحذة مسحونحمده عمبري صمويهعطوان مسلم حسين 832
ذي قار1572520015مخانقينفھيده صودعبد سلطان .عطية علي حمادي لشة833
قادسية1321120012كركوكرضيه حمودمزيھر خطار موسىعطيه كاظم ظاھر 834
قادسية17617620019مخانقينتدباره شناوهدحام بدوي محلعطيه كريم جدوع طروال835
واسط23870200110مخانقينجبره عويدحسنه دنبوس بحبوحعطيه منكاش بندر 836
ذي قار5491620024مخانقينجماله لفتهسھام كاطع معارجعكار سحيب كاظم 837
واسط103216620015خانقينكاظميه محمدايناس شريف مطرعكار لطيف سعدون عبد838
قادسية1579020011مخانقينبيجيه حسنھديه فرحان دھامعكار مايش حسان سلمان839
واسط13402220022مخانقينمطره غركانزينب جعفر  كريمعالء عبدالمجيد فضاله 840
كربالء42617520016مخانقينكميله كوشانبيكر نعيم مايععالء فيصل مايع 841
واسط903220024مخانقينشنونه عنكوشھاشمية علوان حسنعالوي حسين مريج 842
قادسية17219320019خانقينكساره عبد عليابتسام داود سلمانعالوي سباھي سوير 843
ذي قار1574920016مخانقينزريه دعمشجمه جير راضيعلكه جابر راضي 844
واسط156320023مخانقينصبيحة كصيمحسينة مدلول حمدانعلوان بھلول حمدان 845
ذي قار1571120023مخانقينحاجمه خليفقاسميه ثامر جبارهعلوان جابر شمخي 846
ميسان17815820026خانقينغدنيه عباسطاھر فرج دروبعلويه موسى جعفر 847
ذي قار1585820012مخانقينجسمه محمدسھام كلف مطرودعلى اسماعيل راھي طعميه848
ذي قار15716320015مخانقينسحية مشحوطسكينه حسين راشدعلى بدر ھميم نصيف849
قادسية1288820014مخانقيننفيعه حمدرباب جلسم محمدعلى جبار حرب شھد850
قادسية12812120021مخانقينديناره عبيدغريبه سوارى مجيدعلى شبيلى دھنين مطر851
ذي قار66218820017خانقينسويره فالكبشيره عويد ثانىعلى عباس جادر سعد852
قادسية56314820011مخانقينكضيمه حمزهزھرة عبد على رسنعلى عبدالخضر كشيش 853
قادسية125412820021خانقينتركيهامل عبدالساده حسينعلى كاظم حسين 854
قادسية584220012مخانقينخيريه عيدانكاظميه جھاد عربعلى كاظم عرب كطن855
قادسية98818720013مخانقينوحيدة شناكخيريه عبيد فريخعلى ھادى فريخ 856
مثنى1787220016مخانقيننجيته عبد السادهعلياء عيسى محمدعلي ابو حنيفة مشرف عبود857
بابل2389020021خانقينتركيه فنديعبيدة شياع شكارةعلي بكان مطرود عبود858
قادسية2520011م٧٣٥خانقينصبريه عمرمناية ھادي عاجلعلي بالدي حتيت حسان859
ذي قار156320017خانقينصبيحة كعيمخالده مھندس مناميعلي بھلول حمدان 860
واسط8201220019خانقيننجيله تركيانتصار ياسر عنكوشعلي جاسم مريھج 861
قادسية23810420013مخانقينكريمة عطيةسعاد كاظم ھليلعلي جبر ريس صجم862
قادسية35315320019مخانقينطليه عبدرسميه حمزه فاضلعلي جبر فاضل مذعل863
قادسية153212520013مخانقينرجيه سلمانسحر كريم جھادعلي جياد عرب كطن864
قادسية14712920019خانقينحسنه شبيبشمسه ھادي ارضبويعلي حاجم حسين 865
ذي قار1585720019خانقينشعبونه زعيزعنوريه فرحان محمدعلي حسن خليوي 866
واسط1588920016خانقينعقجه عليكاضميه ماضي فتبوعلي حنضل فتيو 867
كربالء80012220025مخانقيننجاح عبدالحسينكفاء عناد عبدعلي خليل ياسين 868
واسط2386220024واسطعليه حويشزھره جميل عودهعلي درع حسين 869
واسط56313720022خانقينعويزه ملحمحياة مساعد صكبانعلي رفيع طعمه 870
ذي قار238720024مخانقينعنيده كريمكميله ابراھيم جابرعلي زغير ساجت 871
قادسية1579720011مخانقيننوره فراكحسيبه مايع كرمعلي ساجت كيطان كرم872
ذي قار91610320018خانقيننجيه داودميناق احمد حمدعلي سحيب حمد سطيح873
مثنى76816820014مخانقيننعيمه ھاديحياة حسين حمزةعلي سوادي ضايق حذوير874
ذي قار2484420024مخانقينحسنه درويشھنية مندي فرحانعلي شرھان خلف سويف875
واسط23816720025خانقينطلبه خلفسناء جبار سدخانعلي شعيوط فرحان 876
ذي قار17612620016مخانقينسله عطيهحليمه حمد حيببعلي شويش سحيب مطر877
قادسية9038520017خانقيناھديه العيبيميعاد حمزه خضرعلي طالب خضر 878
واسط950420016مخانقينمكيه شميلعنبة تركي سليمانعلي طاھر سراب ضحى879
قادسية65014620011مخانقينزوينه شنبوحنديمه مھلي راضيعلي عباس راضي خواف880
ذي قار1572520016خانقينعطيه عليماجدة راجوع عيسيعلي عبد سلطان حمود881
مثنى18719220015مكركوكنوريه صبرسليمة عبدالحسن عجهعلي عبدالحسين عجه طحيور882
ذي قار4268420018خانقينمطره مطررحيمه خضير ابويدعلي عزيز ابوزيد 883
بغداد12817920027خانقينھينيه رسنھله حميدي احمدعلي كاطع سكر 884
مثنى11216120016خانقينجاسمه محمدھيفاء سامي جبرعلي كاظم نشمان علوان885
صالح الدين8207020026خانقينطفله عفثانحميده عبدعون زكاطعلي كثاب شعالن 886
قادسية58414520011مخانقينجروه حوليعلي كريدي حتيت حسان887
ذي قار17618620022مخانقينھديه موحانھيفاء علي عبدهللاعلي كريم سحيب 888
ذي قار87714520012مخانقينرضيه يوسفنظال حالل جاسمعلي كمر جاسم دكاك889
واسط103216720027مخانقينكاظمية محمدسميرة خضير مطلكعلي لطيف سعدون 890
صالح الدين23813820023مخانقينھويه مجولمريم سليمان دبنعلي محارب حمودي 891
قادسية8207420011مخانقينرحيمه حسينصبيحة مجيد حسنعلي محمد حسن جابر892
قادسية9887720011مخانقينرحيمه جاسمرباب عكاش نعيمهعلي مطشر غضبان حمادي893
بغداد17665200110مخانقينجبره عويدعطيه شلب مايدعلي منكاش بندر مريز894
ذي قار7353200110مخانقيننجديه صكبانھدية محسن عليعلي ناصر علي 895



ذي قار17616220018خانقيننوريه حمدايمان ماجد ...علي نعيم مطلك سطيح896
ميسان1787920025خانقينام الزين سكرحنان صدام مسحونعلي نيروز مسحون 897
بغداد15614420025خانقينحريه عبدھيله حليو جبرعلي وادي شجر 898
ذي قار1587520012مخانقينبھيه عليديوان عبدهللا خالدعليه ديان عوده حسين899
واسط12812020025خانقينعيده فاضلمحمد  عليه كتاب رحيم 900
ذي قار23814320026خانقيننسعة زكمعليه موحان شلفاط 901
قادسية138120011خانقينندينه البذرضية ولي عوازةعليوي بتور شبوج ادھام902
قادسية1325020014مخانقينمانه كاظمكريمه سالم حمزهعليوي شامر حمزه محل903
قادسية15719520024خانقينھيله رسنحمديه عكار مايشعليوي عبد رفيل جوھر904
ميسان12813220017خانقينفلحيطه سكرريحانه صادق كريمىعليوي غجيري خنوبه 905
ذي قار17816120015خانقينسھام ساجتصابرين محمد حسينعماد شنشول حسين عطية906
دھوك988174200110مخانقينحميده سلمانزينه صبار فليحعماد نعمان علوان 907
واسط4527520022مخانقيننعيمه فرحانصابرين غالب محمدعمار كامل محمد نعمه908
قادسية1321820021مخانقينعنبرة مرشيدبشيره نعيم مرشدعمار اليذ حمد بريس909
قادسية15714220012خانقينسھيه جاسمصالحه دنان عبودعناد عرب كطن 910
قادسية1321820021خانقينرضيه طعيمهاليذ حمد بريسعنبره مريشد خضير 911
واسط3125120021مخانقينمطيعه راشدجالل زغير بدرعنزه كھر بدر الفھداوى912
ديالى42690200110مخانقيننجيه عبدبسيه جاسم محمدعنوان عباس حسين 913
ذي قار15718220019خانقينليلوه براكعليه عنين سواديعنيد مھدي شجر شالكه914
واسط82015520023خانقينماكلية خشانفضيله حمود وايدعواد شانه بكر 915
بابل11813620021خانقينبازى قيسىرشا جاسم مجلكعواد صلبي صالحي خليف916
قادسية179613420019مخانقينحسنه عليويمديحه نعيم مريشدعواد ياسر عبدالساده كاظم917
ديوانيه156120027خانقينركبه صمدعونه بضوى حسن 918
قادسية15717520011مخانقينام محمود جابرصبيحه سباھي سويدعويد حولي طاھر سويد919
قادسية23811220014مخانقينجماله خنيابنھيه عبد خنيابعويس اسعيد ابودوزه 920
واسط1289520018مخانقينشوكه عويززھرة ياسين صالحعيدان ثويني فياضي زامل921
كوت/واسط1281392019مخانقين_جميله ندام جودهعيدان لھحود صلب ماھر922
واسط12813920019خانقيننوره بھلولجميله نوام جودهعيدان لھمود صلب 923
ديوانية1561920028مخانقينعليه عباسعيده نعيمه طرنان 924
ذي قار817620017خانقينصبريه عليعيسى غضن علوان 925
قادسية1277120012مخانقينھالله عكابسعاد كاظم فجرغازي مانع حسن 926
ذي قار23813920017خانقينصبريه جابرسكنه ساجت كيطانغازي مايع كرم 927
واسط9033820018مخانقينجاره مشموتناديه رحيم عبدالحسنغازي وشر مريھج خطل928
بابل78411320021مخانقينشطبه حسينبدرية عبيد ھنديغافل اذعار سلومي عزيز929
ديوانية3125720027خانقينسجيده عبدالسادهمديحه صاحي غافل عبد علي 930
قادسية9034420015خانقيننھيه صباحظيماء خضير عكلهغالب زغيط حندول سلطان931
ذي قار4522120017مخانقينحسنيه موحانرساله ھليل كومانيغالب عبدعلى عبدهللا 932
ذي قار65017020014مخانقينعزيله حلوكلثوم حسين روحيغالب غدير روحي ميسر933
واسط12812020021مخانقينرفعه طعمهھنديل عجيل داودغالب محمد نعمه داغر934
ذي قار1583620015مخانقينرخيصه عباسكميله عودة راشدغالي ناصر بداي 935
واسط2381920023خانقينزنونه فرجعويد ثامر فارسغاليه زغير بدر 936
قادسية12812420019مخانقينرخيته ونونبدريه مانع سلطانغانم جابر عبيد غضب937
واسط52319420023خانقينسعيده مطشرھند جنب مطشرغانم جبر بدر 938
واسط2389420016مخانقينزوينه جابرسناء طعيمة عثمانغانم راھي لطيف صكيان939
ديالى84515520021مخانقينتريفه علىفوزية مسرھج جاسمغانم رضا ياس جاسم940
قادسية69115820013مخانقينكاظميه عطيةسعديه مھوس حمزهغانم عويد كلف كاطع941
قادسية2389720013مكركوكشراره مذخوركاضم الند ٠غته شنيوع ادھام 942
ميسان12813220024خانقيننوفه شكاكىفلحيطه سكر رسينغجيرى خنوبه حسين 943
ذي قار15719120014مخانقينعليه يوسفصفيه كامد ناجيغدير روحي مسير طاھر944
واسط12845420017خانقينتخته فليحرابعه خليف كمرغربي كزار مالح 945
ذي قار12818820018خانقينزري بديرحصبة موسى نصبغركان كمر كصب 946
بغداد92550200110مخانقينھيله صلبونغم رحيم محسنغسان علي وادي شجر947
قادسية60112420021مخانقينتينه ناجىفاطمه تويلي ناجيغليفص حويل رھيف البديري948
ذي قار1586520021مخانقين عنيده شاللمساعد صكبان غنيه علي حسين 949
قادسية1577320016خانقينشدھه حمدانراضي لفته عباسغيضة ناھي كزار 950
مثنى92514620023خانقينبھيده صالحنجيه يازي راميغينزى كويزه المي 951
واسط9883120026خانقينجبارة مشحوتبشرى عجيل مشحوتفاخر دشر مريھج 952
زيقار31212320027مخانقينشدة كاطعابتسام رسان عزيزفارس صالل عزيز 953
قادسية6013920021مخانقينعنبره مرشيدفليحه نعيم مريشدفارس اليذ حمد بريس954
بابل7185820021مخانقينتركيه فندىحمدية راشد مطرودفاضل بكان مطرود عبود955
ذي قار6014320012مخانقينسليمه ظاھرفضيله ديوان عبدهللافاضل حسين علي 956
ذي قار15712220016مخانقينھدھن محمدماليه خليف منخىفاضل حيساس منخى 957
ذي قار17818920014خانقينقنديله كشيشيحناء عدير روميفاضل دخيل رومي 958
قادسية14712020012مخانقينكساره عبدعليانعام رسول عبدالحسينفاضل سباھي سوير جابر959
واسط1785320016خانقينحربيه مرادنصرة عزابة ملوحفاضل صالح جابر معيلو960
واسط8203820024خانقينتركيه خشانحيات عبد مطرفاضل صمود وايد 961
قادسية42620020015مخانقينزھره رويشفليحه حسن عجرمفاضل عليوي كحيط عبود962
قادسية15718720011خانقينصبريه خطارسعدية وحيد حسنفاضل كمر عبد ظاھر963
قادسية1769120011خانقينربيعه مطيبحسنة خالد كشيشفاضل محمد كشيش حويح964
واسط101818320015مخانقينعليه كتابصفيه مساعد صبكانفاضل محمد نعمه 965
ذي قار17616820023خانقيننھية مطروداشتراكيه ناصر وناسفاضل مكطوف ساير الصريفي966
ديالى539106200110مخانقينزھرھابراھيملطيف عبد جاسمفاطمه علي عبدهللا 967
قادسية2382420011خانقينحميده خنيثجميلة كريدي حنينفالح فرھود احمد حسان968
قادسية2381720012مخانقينرضانه صخرعطيه اليم ثجيلفالح كريم غالي مطلك969
واسط12818420014مخانقينجاسميه مشريفنوريه محمد سايبفاھم ثجيل بارود رويضي970



قادسية1324020013مخانقينكاظمية عطيةنطيمة بنيان عويدفاھم عويد كلف كاطع971
قادسية1289820017مخانقينھبله عليكريمه اعطيه حميديفاھم محسن معارج 972
قادسية60111220012مخانقينكميله مايشسعاد محمد وناسفايق رضا فرحان دھام973
قار31254020024مخانقينكرحة رفيعثجيل عذافة فرميطفتحية بخيت محيل 974 ذى
قادسية23810320026خانقينباشه سلمانزعيلة جبر عباسفخري الھيمص راضي 975
قادسية1326220021مخانقينختمة شفانثابت شاني فخريه عبدالساده لفته 976
قادسية14716720023مخانقينخسارة كيطانخنسان طالل مذھورفخريه محمد المي 977
زيقار3129220027مخانقينسليمة كاطعفرج حسين شالكة 978
سعد1285920027مخانقينقاسمية ناھيفرج شذر جابر الصرايفي979 بني خان
قادسية1323620019مخانقينحكمه شميحنعيمه عوده متانيفرج عبدالنبي شنان 980
ذي قار15711620024خانقيناغضيبه امريھيجافطيم بالي ساجتفرحان خلف سويف 981
قادسية23812420011مخانقينكظيمة حمزهاحالم عبدهللا نوامفرحان عبدالخضر كشيش صباح982
ذي قار67311520021مخانقينشميه عبدثورة عيفان زماطفرحان وجعان عبدهللا 983
ذي قار2388220012مخانقينجسمه محمدرشيد ابراھيم موسىفردوس اسماعيل راھي 984
ديالى147165200110خانقينندوه ياسينسعيد خلف .فردوس لطيف حمادة 985
قادسية60114200110مخانقينفھيمه عبيدھديه راضي حوليفرھود وحيد حسن جابر986
واسط12811620015مكركوكدوخه بلماديلطيف صكبان ..فريونه سلمان ضحي 987
ذي قار15712720018مخانقينبدھن كريزعليه عزيز ابويدفزع موسى نصب 988
واسط12812920024مخانقينبنيه مطلكغاليه خليف كرفضاله روضان صخي 989
ذي قار1574620013مخانقينموزة عطسشانعديل حسن حسينفضيله بشير عبد حسين990
مثنى15717020026مخانقينغازية علىفطيم جبار حسين 991
قادسية15719920022خانقيناوصيفه انعيمهفطيم جبر مصيفي 992
واسط9167520027خانقينعنب رشيدغاوي محيسن واليفطيمه فرج فرحان 993
قادسية157199200110خانقينكنطاره حسنورھاد بديوي محلفطيمه نعيس زاني 994
قادسية17819320013مخانقيننجيية حسينسميره سعد ساجنفالح جبار غضبان حمادي995
واسط66211920017مخانقينمھره خليفغنيه رحم سلطانفالح رفيع طعمه 996
ذي قار5235420023خانقينتمامه كمرشعيعه غركان كمرفليح حسن شالكه 997
قادسية33418620021مخانقينلھيده فتاححمديه موحان علوانفليح دنان عبود شمس998
قادسية60117120015مخانقيندله تانيحميده نايف تانيفليح عبدالحسن حمزه مليحه999

ذي قار56314220015خانقينشيخه عبدھديه برغوث عليفليح وجعان عبدهللا 1000
واسط8311220026خانقينھاشمية عوفيمحمد فرج طاھرفليحه جابر بھلول طاھر1001
قادسية1286620017خانقينرسميه زيادورده عكال غركانفھد جبار صندول سلطان1002
ديالى8587520021مخانقينافطيم عويدوداد حمزه شناوهفھد رضا ياس 1003
قادسية5396820018خانقينجبره حثيثزينب صكبان صكبورفھد عجه طحيور 1004
ذي قار157220018مخانقينرياسة عبيدمزھر محمد سطيحفھيمه جواد كاظم مجلى1005
قادسية1322520021خانقينمطشرة رويضوحيد حسن  ٠فھيمه عبيد فنون 1006
قادسية136320011مخانقينمحيله بريحمود حنين حسانفھيمه كمين عبد عكيلى1007
قادسية74512020014مخانقينحياة جابرحكمة عبادى عمرانفواز فرحان حاجم بردان1008
ذي قار17611520018مخانقينرياسة عبيدفوزيه عبدعلي مسلمفوزي جواد كاظم مجلي1009
واسط17814020015مخانقينصبحه مطرسماح عباس جالبفوزي صالح جابر مميلو1010
ذي قار14711120018خانقينعزيزة كاظمشيماء راھي جاسمفوزية كاظم عطشان 1011
ذي قار1586620023مخانقينصبرية شمسغالي سلمان عباسفوزيه بالسم غدر 1012
ذي قار15711820022مخانقينكاظميه بويدعطشان كمر كصيبفوزيه محمد مطر 1013
ذي قار1584920027خانقينغياضه عبدعناد باني عليفوكھن زاير جمعه 1014
قادسية31210020026خانقينقبيلة عبيدمريم محمد عبيدفؤاد كريم عبيد 1015
قادسية10329020019مخانقينزكيه عطيهوفاء كريم عطيهفيصل اسعيد كلف كاطع1016
ذي قار1574620013مخانقينموزة عطشانكريمه عبيس حسينفيصل بشير عبد حسين1017
ذي قار15716420015مخانقينبخيت عبدالحضرمجيده عبدالعباس غانمفيصل حسن غانم علي1018
واسط2386320026مخانقيننجيبة كاظمسعاد على ناصرفيصل دعار درع 1019
ذي قار1585020024خانقيندنيخه مطيرنجاة وجالن مطيرفيصل رحيل خزي 1020
واسط3122920023خانقينتركيه ربيعسعديه كاضم راشدفيصل سيف زغير بدر1021
ذي قار1576120012مخانقيننزھه حمزهجاسميه محمد عرسفيصل عوض مطرب عباس1022
قادسية42617520021مخانقينصبريه جابركميله نوشان عبدالسادهفيصل مايع كرم الراھي1023
قادسية1788220016مخانقينكظيمه غياضمتيته عبدالحسن حمزهفيصل محمد كنبر علي1024
واسط1563520022خانقينجونه مخيطمغزل عبدهللا مناديفيھن عامر منادي 1025
قادسية8208020012خانقينھالله ناجينعيمه ھاشم سدخانقاسم ثابت تومان عكيلي1026
ذي قار1574520017مخانقيننھيه عنادفوزيه جساس ...قاسم ثامر جباره حسين1027
قادسية95014820014مخانقينرحيمه راھيھديه حسن جردقاسم جابر زامل حسين1028
واسط2389420026مخانقينزوينة جابروزيرة لحزار جابرقاسم راھي لطيف 1029
مثنى98819520019خانقينوھبيه ھتينفاطمة سلمان كويزةقاسم شعل كويزة 1030
ذي قار87815620018مخانقينمطره مطرزينب علزان البيدقاسم عزيز ابويد سيله1031
واسط17811020012مخانقينھديه عنادبشرى جابر عنادقاسم عزيز كاطع شرھان1032
واسط1587420023مخانقينخزنة خلفصبيعة مشاري سليمانقاسم كريم شالكه ثقيب1033
قادسية2388120012مخانقينحسنه مھوالفليحة كريم غاليقاسم اليم ثجيل عبدالحسين1034
ذي قار53914920017خانقينھالله محمدتركيه سلمان كاظمقاھم رحيم سدخان 1035
ديالى662156200110مخانقينفطومة عسافجميله محمد عبدهللاقحطان احمد عبدهللا 1036
ذي قار60114620018خانقينحمده شالكهمحمد شكان ...قديمه اخضير ابويد 1037
ميسان2384820022خانقينفجر جحيلراھي جكم ھوالنقصه موحان شلفاط 1038
بغداد8208120019خانقينفريده بدلميادة عباس عليقصي حمزه علي 1039
قادسية17816520018خانقينزھره نھابقنده بلسيم كوين 1040
ذي قار2388920022مخانقينشيمه عبدحسان برغوث عليقنده وجعان عبدهللا خالد1041
ذي قار15716120014مخانقينحضيه كريمدخيل روحي .قنديلة كشيش مكطاع 1042
واسط17614020023مخانقينرسميه رضازاھي لطيف صكبانقنديه عبد روضان ضحى1043
بغداد9507020023مخانقينرحيمه  حميدنجالء عماد شاعرقيس طالب حسين 1044
ديوانيه9034220025خانقينحدوده بيرفيھن حسين زغيركاضم رخيص غالي 1045



مثنى53913520014مخانقينشكريه عبدالكريمصبيحه حسون عبدالكريمكاطع بحلوك موحان 1046
قادسية1321020017مخانقينذيبه يوسففخريه عبد سلمانكاطع خالد كشيش 1047
ديالى584320023مخانقينفاطمة عليعنيدة اسعد مرنكاظم احمد حسن 1048
مثنى9036120014خانقينعسكريه عبدالكريمانتصار صاحب جالبكاظم بحلوك موحان لزيز1049
قادسية1579520011مخانقينشھيه غضبانحياة محمود صافيكاظم بالل صافي حمادي1050
قادسية12812420019خانقينرخيته دنونھيله فرحان عبدكاظم جابر عبيد غظب1051
ذي قار1584820019خانقينكلثوم لفتهھديه رحم طرخانكاظم جساب سدخان 1052
ذي قار15712420018مخانقينشالكه صكرماجده زويد خليفكاظم حنون خليف عيفان1053
واسط12812220022مخانقينخطيمه نعمهھاشميه شمخي جبركاظم داود صخي دافر1054
ذي قار17611220023خانقينراھيه عبدرغد جوده محمدكاظم ديالن مطر 1055
قادسية1576620022خانقينكلثومه لواجكافي بثينه حسينكاظم رھل سلطان حسين1056
مثنى3128920018مخانقينبتية باثيبلدة شنيجر بكاركاظم طحيور فھد 1057
قادسية1288920013مخانقينسرية عزيزسعدية موسي تومانكاظم عبد جھاد عرب1058
الديوانية15714020027مخانقينفھيمة واليشريفة كطوط حجيلكاظم عبد محسن ناشى1059
قادسية15715220012خانقينزھيه جاسمخيريه عيدان فريحكاظم عرب كطن 1060
ذي قار60115820018خانقينمطره مطرفھيمه حسن شالكهكاظم عزيز ابويد 1061
قادسية4522020013مخانقينزھرة راضيمياسة عباس راضيكاظم عليوي كحيط عبود1062
ذي قار11887520026مخانقينعلية عزيزناھدة حسين شالكةكاظم فزع موسي 1063
ميسان17811120024مخانقينرداعه صيوانكامله زغير سرحانكاظم فليح مسعون عبدهللا1064
قادسية69116920018مخانقينكريمة عبيسخيرية عبد عزوزكاظم فيصل بشير عبد1065
ذي قار12815420024خانقينبدريه عذارزينب عطيه عرسكاظم محمد عرس 1066
قادسية1577220021مخانقينعاله محمدوزره حمزة علكمكاظم مريمص عبواد 1067
السماوة15713720027مخانقينتمامة متعبكاظمية شعالن حسين 1068
قادسية1326420023مخانقينوفية جاسبعبدالحسن ٠ ٠كاظميه عبد وحيد شاطى1069
ذي قار31211520017خانقينوظائه كاطعلطيف سعدون كاظميه محمد عويد 1070
بغداد239147200110خانقين_حمزه جميل كاظمكاظميه ھليب خلف 1071
ذي قار1583920012مخانقينشالله ابراھيماعتماد حسين فنفونكامل اسماعيل راھي 1072
قادسية2383620013مخانقيناوصفيه انعمةفراك طرفه عزيزكامل جبر مصيفى صبح1073
بغداد7841620025خانقينرويشه عويدكاضميه فليح مسحوقكامل زغير سرحان 1074
قادسية1326520023خانقينرضيه باشيكامل طه جبير 1075
ذي قار1575120018مخانقينشھية حمد هللاحصيله ناصر بدايكامل عوده راشد بداي1076
واسط7571020016مخانقينھيله سعدوننعيمه عبد سعدونكامل محيل سلمان صخى1077
واسط158620022مخانقينماشه فھدغنيه علي فھدكامل مطلك سلمان عباس1078
قادسية17815120013مخانقينمحلية طرفةسليمة جبر شعالنكامل موسي طعيمة غضب1079
ذي قار1581820015مخانقينبدعه مظلومصبيحه حزية كطلكامل ناصر سلمان محمد1080
قادسية132720013خانقينعلية عبيدرحمة شالل عريبيكامل ھالل عريبي محمود1081
قادسية1574120014مخانقينشنونه حميديماھي خشان خاللكامل ھالمه حسين حسن1082
ذي قار17816620012كركوكفاطمه سربوتشليلة علوش كتاب جابر جخم 1083
ذي قار17616720017خانقينفتاوه رغيفخلخال جميل ..كتبه حسين جبيح 1084
ذي قار15712820022خانقينحمده شالكهنويره عزيز ابويدكريم اخضير ابويد 1085
صالح الدين1782620024مخانقينبدريه عليدره محمد صالحكريم اسماعيل وسمي كوامي1086
ذي قار76818420012مخانقينكليه ناصرقبيلة ديوان عبدهللاكريم برغوث مزبان مري1087
واسط17617120019خانقينشمخيه جباراميره رشيد جابركريم جاسم محمد عويد1088
قادسية15714120012مديوانيهخزنه حمودنجيه سلمان بنزاركريم جھاد عرب 1089
قادسية15719020013مخانقينرجية سلمانوحيده عبد واريكريم جياد عرب كطن1090
ذي قار17618620023مخانقينجماله لفتةھديه موحان ضعيفكريم سحيب كاظم 1091
واسط87815320023خانقينعيده راشدانتصار نصيف راشدكريم سعيد ثامر 1092
واسط12814120019مخانقيناسو بريحه عبودحياة ناصر عبدكريم صلب طاھر عيسي1093
ذي قار5636320016خانقينسويره فالكتواھن سعاري فالككريم عباس جادر سعد1094
قادسية15719120017خانقينمطشره رويضيقبيله عبيد مطيركريم عبيد فنون 1095
قادسية1325120013مخانقينجميلة كاظمنعيمه شالل عريبيكريم عيال عريبي عبود1096
ميسان60117420026خانقينفلحيطه سكرمعيديه شليه كركوكشكريم غجيري ختوبه 1097
ذي قار15716120014مخانقينعزيله حلوكريم غدير روحى مير1098
قادسية3121420014خانقينمناره طليلشونه كاظم لذيذكريم كاظم جوده مروح1099
ذي قار17611120026خانقينكاظميه محمدجمھوريه حيدر محمدكريم كزار محمد 1100
قادسية61418420011مخانقينبيجيه حسنصبيحه غرنوص حمدكريم مايش حسان سلمان1101
قادسية17619120011مخانقينربيعه مطلبجوادة عبدالكاظم مصيوكريم محمد كشيش صباح1102
واسط92512220024خانقينشنونه محيطجميله ورد قشحونكريم مطلك مريھج 1103
واسط95512220019مخانقينشنونه محيطجميله ورد مشعوتكريم مطلك مريھج خطل1104
واسط9169020023مخانقيننجود عاشورحسنه عجيل نايهكريم ھالل صكر 1105
قادسية7685820021مخانقينفطيمه نعيسىزھيره ھالل منصوركريم ورھاد بديوي 1106
المقداديه‐العباره8317120025خانقينفخريه طالبكريم ياسين جمعه 1107
قادسية14712020011خانقينزكيه فرجسياھي سوير صالحكسارة عبد علي غفلة1108
قادسية33413820011مخانقينتبنه ناجيكصموله حويل رھيف مھوس1109
واسط128112200110مخانقينمسيره عشمثجيل فارس .كصيده ھلجان رطان صخى1110
واسط9168120024مخانقينعياله مھارىحبشيه عوض حمودكطف مطشر حزام بزع1111
ذيقار1854820028مخانقينغتة غاليكلثوم لفتة حسين 1112
قادسية13314520011مخانقينعوبجله بدرانرباب فھود احمدكلف كريدي حثيث حسان1113
قادسية1562620011مخانقينشونة قايشفلایر تريم علوشكلف ھادي فرحان دھام1114
قادسية15718720011مخانقينفطومه موسىصبريه خطار موسيكمر عبد ظاھر سوادي1115
ذيقار15711820027مخانقينعلية فوجزري بويد سليمكمر كصب سيلة 1116
قادسية46418920019مخانقينركيته حطموطعبدالساده حسين حطموطكميله عذافة سيف جبر1117
قادسية15714220011مالديوانيهكونه سلمانبتور شنبوج ادھامكميله عناد عرب كطن1118
ميسان9039200110مخانقينھنديه منشودخلف مطشر حازمكميه خلف خوان 1119
ديالى85812720021مخانقينمكيه سلطانھناء رضا ياسكنعان رومى ياس جاسم1120



ديالى9503220022خانقينعدوه طالكسعاد عبدالرحمن خلفكنعان مزبان خلف 1121
مثنى15713720026مخانقينفثينة فرحانكويرة صالح على 1122
قادسية2388120012مخانقينعسره عبودحسنه مھوال جياداليم ثجيل عبدالحسين 1123
قادسية31212220022خانقينشواكه خليفهسعاد صلف عويدلزام محمد عبد 1124
واسط83114120018مخانقينثجيلة تركيحكمة علي طيبةلطيف جاسم مريھج 1125
ديالى76891200110مخانقينجواھر مطشرميثاق يونس طهلطيف سلمان ابراھيم 1126
قادسية97010920012مخانقيننجيبه سلمانفوزيه جياد عربلطيف كريم جھاد 1127
ذي قار17616820024خانقيننھيه مطرودفضيلة علوان ھذاللطيف مكطوف ساير 1128
قادسية98817720013مخانقينجميلة عنادساميه عبد جھادلفته رحم جھاد عرب1129
قادسية1561120019خانقينحمزيه عبدالسادهعليه اليذ رھيفلفته صاحي عليوي غضي1130
قادسية4649420012مخانقينكلثومه رھيبسليمه كاظم رھيفلفته ھالل عريبي عبود1131
السماوة3123620027خانقينرسميه رخاللمياء كريم علي 1132
قادسية1784520013مخانقينبعيوة ارھيفزكيه كمين عبدلھمود حمزه حلو سلمان1133
واسط12813920013مخانقينسويريحه عبودنجاة صالح كاظملھمود صلب طاھر عيسى1134
قادسية1573120013خانقينحمزيه كلفعبدزيد صبر حمزهليلي ھلوس حمزه مليحة1135
ذي قار3129220022مخانقينسليمه كاطعرجاء صبري موسىماجد حسن شالكه 1136
ذي قار157920018مخانقيننسوم العودةنورية شعالن عبدماجد حمد سطيح عيدان1137
بابل2387120021مخانقينعيده سميرصبيحة برغمن ھزالماجد دليمي غالب عباس1138
مثنى1767320016خانقينسوده جبيركميلة عجة طحيورماجد صكبان طحيور 1139
ذي قار157620018مخانقينكاظميه راھيخالده صبري فھدماجد نعيس مطلك حمد1140
قادسية12819120014خانقينھيله محمدھناء كريم عليماجد ھادي علي محمد1141
ذي قار1582620023خانقينحمده خضرخوفة خليف عبدهللاماضي فتيو باني 1142
قادسية1325520018مخانقينصخيه خضيرملكه عبادي عكشمالح نصار سعد 1143
قادسية1579320016مخانقينام عيون جودهخنتاو محمود حريزمالك بجاي رداد 1144
بابل66210520021مخانقينعيده سميرحياة عبيد نايهمالك دليمى غالب عباس1145
قادسية23811920014خانقينكريمه عبيدسناء ناصر عبيدمالك عجيل نايف 1146
واسط130175200110مخانقينحمامه كمرملكه عواد محمدمالك عليوي شالكه جوالن1147
ديوانية118813620028خانقينصبيحة سباھيحكيمة عبدهللا نواممالك عويد حولي ظاھر1148
قادسية1325020014مخانقيندربانه لسباحثامر حمزه محلمانة كاظم عبود سوادي1149
مثنى69115020014مخانقينشكريه عبدالكريمفكرة طعيمة عليمانع بحلوك موحان لذيذ1150
قادسية1587620017خانقينكباره جابرمشرية مري رفعمانع سلطان عبد غضب1151
قادسية84514420011خانقينشونه مايشمنال تريم تلوشمانع ھادي فرحان دھام1152
ديالى91611420023مخانقينشمسة محمدشريھان جميل عطيةماھر حسين علي 1153
ديالى397011320023خانقينفاطمه علماعتبار مطر محمدمثنى احمد حسن 1154
ذي قار15710920018مخانقيننوريه شعالنسميره رشيد حمدمثنى ماجد حمد سطيح1155
واسط1785220015خانقينھويه مرتكظلمه حمود بانيمجيد جابر معيلو العابدي1156
قادسية1286620019خانقينرسميه زيادنجاة سفاح صندولمجيد جبار صندول سلطان1157
قادسية1562220011مخانقينبھره حوليسعيده راضي حوليمجيد حسن جابر عبد1158
واسط831120017مخانقينغزاله زويدزويده كمر بدرمجيد حسين بندر مريز1159
ذيقار1522820015مخانقين_فاطمه حسن غانممجيد مھدي شھير شالكه1160
قادسية3123920013مديوانيهوحيده شتاكخالدة شنيور نعيسمجيد ھادي فريخ 1161
طوز238138200110مخانقينرخيصة حسنھونة جالل مصطفيمحارب حمودي اسماعيل 1162
قادسية7578520017خانقينكاظميه عكشانجميله كاظم عطشانمحسن ابراھيم موسى محمد1163
قادسية1286620015مديوانيهرسميه زيادايمان محسن جبارمحسن جبار حندول سلطان1164
قادسية14714120012مخانقينكميله فالكزھره سماري فالكمحسن جبير ثاني 1165
واسط9167420017مخانقينصياره مشحوتكاظميه حسين عبيدمحسن دشر مريھج خطك1166
واسط3124920026خانقينجاعده ھويرسعده ثامر فارسمحسن راشد فارس 1167
واسط158720016مخانقينتدباره صوبحيھليله جاسم فاصىمحسن سليمان عباس محمد1168
مثنى15710720014مخانقينحسنه مشرفنعيمه على لذيزمحسن سوادى ضايق حزوير1169
مثنى5636720021خانقينبدريه حسينخمرى سلو يوسفمحسن عبيد دايغ 1170
مثنى6337320017مخانقيننھايه جالبصياحه ابووبط عجولمحسن عجه طمبور فھد1171
ذي قار73520820015مخانقينسكينه حسينسھيله عبد عليويمحسن علي بدر ھميم1172
واسط1785220015مخانقينطلحه حمودمحسن مجيد جابر معيلو1173
قادسية3129620017خانقينتاجه زانيشكريه خلف حسونمحمد بديوي محل حمود1174
ذي قار23816020023مخانقينصبريه عيدانسلوى ھلو حميدمحمد تركي سلمان 1175
واسط85810720017مخانقينھالله ناجياخالص ھاشم سرحانمحمد ثابت تومان 1176
واسط1784220016خانقينكصيده ھلجانرضية ساجت تايةمحمد ثجيل فارس 1177
واسط9253620018خانقينثجيله تركيانتصار خليف مريھجمحمد جاسم مريھج 1178
قادسية1561820011مخانقينبھره حولىرحيمه حسين جابرمحمد حسن جابر عبد1179
ذي قار60110320015مخانقينشراره باھضحياة عبدالواحد خيدانمحمد حسن جابر ھجر1180
قادسية31215920014مخانقينكضيمه مكالمحمد حمزة عيد خثياب1181
صالح الدين178127200110خانقينمھيه خضرسميه خلف عليمحمد حمودي اسماعيل 1182
ذي قار157820017خانقينمصرية كريمحليمه عكار سطرمحمد حميد حمد سطيح1183
ذي قار53917920016مخانقينصرھن محمدسعديه خليف منخىمحمد حيساس منخى 1184
واسط98866200110مخانقينزويده خليفرنا جاسم ناصرمحمد خضير حمد جنجر1185
ذي قار7849620017مخانقينحبيبة ثامرزينب غدير كمرمحمد خضير كمر 1186
ديالى147165200110خانقينكيفيه حمادهھناء حمد ياسينمحمد خلف ياسين 1187
ذي قار46419920019مخانقينفرجه عليوسميه غصن علوانمحمد رحيم علوان رداد1188
قادسية1325720012مخانقينكميه مايشسھام محمد وناسمحمد رضا فرحان 1189
ذي قار1586320021مخانقينشتاله حسينكريمه حنظل حسينمحمد زغير حمادي خنفر1190
ذي قار78412420022خانقيندوحه جابرفضيله قاسم ناھيمحمد ساجت ناھي ماضي1191
ديالى238182200110مخانقينجواھر مطشرسميره فرمان ابراھيممحمد سلمان ابراھيم 1192
مثنى87710420014مخانقينحسنه مشرفكظيمه فضيح صجصيعمحمد سوادي ضايف حزيور1193
قادسية23816720021مخانقينطلبه خلفرسميه تاحر حسينمحمد شعبوط فرحان 1194
ديالى4261120021مخانقينماھيه محمدصفبيه مھدى عطيهمحمد صبھود على كنعان1195



ذي قار1574320026مخانقينشريفه زامفلتمامة ابراھيم ابو كطفةمحمد طعيمه يوسف 1196
ذي قار46419220019خانقينسويده فالكسليمة صبيح شنيعمحمد عباس جادر سعد1197
زيقار1582920013مخانقيننعيمة ناجيعطية خلف حسنمحمد عبد الخضر سالم ريحان1198
قادسية58414520017خانقينمحينه محسنمزيونه حبيب لفتةمحمد عبيد راضي 1199
واسط17811020012مخانقينھديه عنادوداد علي مطرمحمد عزيز كاطع شرھان1200
ذي قار2386320027خانقينزھره جميلصبيحة دعار درعمحمد علي درع 1201
قادسية9252920011مخانقينرضيه وليسعديه عكار مايشمحمد عليوى بتور شنبوج1202
قادسية15714220013مخانقينكونة سلمانبشيره كاظم عربمحمد عناد عرب كطن1203
ذي قار114214720018مخانقينسعاد نعيسفاطمه سالم ماجدمحمد عوده محمد سطيح1204
واسط1289520018مخانقينزھره ياسينھناء فالح قدوريمحمد عيدان ثويني القھداوي1205
بابل78411320019خانقينبدريه عبيدمنتھى مرجع رباطمحمد غافل اذعار سلومي1206
ذي قار56311820024مخانقينفلحيطه سكرسليمه جاسب ختوبهمحمد غجيري ختوبه 1207
قادسية23810320023مخانقينرعلية صبرفھيمه جبار عبدمحمد فخرى الھميص البديرى1208
ذي قار9035220022خانقينفطيم باليھاله شرھان خلفمحمد فرحان خلف 1209
قادسية12814620015مخانقينفراضي عليزخيعة  جبر مربجةمحمد فريخ اليج غويلي1210
واسط858920017خانقينغالية خليفجسمه حسين عليمحمد فضاله رمضان 1211
ذي قار118816020027خانقيننويره عزيزغنده ھالل عزيزمحمد كريم اخضير 1212
قادسية9120011م١٧٦خانقينفريده علوانربيعة مطيلب جرابمحمد كشيش صباح صويح1213
قادسية1788220024خانقينغريبه وثيجكضيمه غياض ملهمحمد كنبر علي 1214
ديالى52311320019مخانقينعنبره مريشدزھره رزاق زيدانمحمد اليز حمد بريس1215
قادسية23812620014مخانقينمناره طاللاتمامه دنان عبودمحمد لفته ريس حجم1216
ديالى238150200110خانقينشويله كيطانحليمه خليل حسينمحمد متعب صالح خضير1217
بغداد7579620027مخانقينھناء حسينسجي احمد حسنمحمد محمود محمد الحربي1218
واسط10325020023خانقينغنيه عليغثه عاجل صكبانمحمد مساعد صكبان السليطى1219
ذي قار17616820024خانقيننھيه مطرودفاطمه خالد لطيفمحمد مكطوف ساير 1220
بغداد1766520019مخانقينجبره عويدسعديه صالح مھديمحمد منكاش بندر مديز1221
ذي قار1574120018خانقينصبرية ثامررجاء عطية عبداللةمحمد ھالمة حسين حسن1222
المقداديه8317120025خانقينفخريه طالبشيماء ھادي كريممحمد ياسين جمعه 1223
ديالي129110620019مالعظيمشكرية زيدانثلجة عبدالحسن ظفيرمحمود على جبر خليح1224
ديالى239106200110مخانقينفاطمة عليانعام داود مطرودمحمود لطيف عبد جاسم1225
صالح الدين238138200110خانقينھويه مجولفضيله حسين عباسمحمود محارب حمودي اسماعيل1226
واسط12815720022خانقيندوخه بلماديھيله سعدون سطاممحيل سلمان صخي داغر1227
قادسية1562920017خانقينعاليه حنونبريجه حندول سلطانمحيو رحم سلطان حسين1228
واسط158520023مخانقينفطيم عطيهھليل شالكة تقيبمديعه كيوص عوده 1229
ذي قار8584120016مخانقينقصه موحانامل بدر جابرمراح راھي جاسم 1230
قادسية2382420011خانقينحميده حتيشاقبال كاظم وجيعمراد فرھود احمد حسان1231
مثنى390316020021خانقينعنونه فراغبلقيس منصل لفتهمرسال ضيدان دبي 1232
قادسية1475420014خانقيننعيمه فرحانسميرة محمود بجايمزھر دنان عبود شمس1233
ذي قار6018120015مخانقينغثيث عبدالخضراقبال رحيم غانممسلم حسن غانم علي1234
واسط8775020019مخانقينكارھن محمدصبيحه عبيد نزالمسلم درع جابر فليج1235
مثنى1287920018مخانقيننھايه جالبازھار علي عباسمسلم عجة طحيور فھد1236
ذي قار76816720016خانقينفيره صكبانھناء غدير كمرمسلم عجم بكر 1237
قادسية1575520013خانقينمكيه فزعحسين ميسر مسير عويد ثاني 1238
ذي قار17614220018مخانقينمجره محمدقادسيه سالم ماجدمشتاق رشيد حمد سطيح1239
ذي قار92511020021مخانقينكشور منصورمرفت مولود حمدمشرق جاسم محمد نمر1240
قادسية7689620017مخانقينتسواھن كوينرحيمه جاسم حسونمشكور خنخال جميل 1241
ذي قار56320020027خانقينجميله جاسمفاطمة صبري موسىمصطفى حميد كاطع 1242
قادسية1587920019مخانقينكباره جابرفھيمه محمد بجايمطاري سلطان عبد غضب1243
قادسية35310820013مخانقينفتون ناجيجبرة تويلي  ناجيمطرود عبيد مطير بندر1244
مثنى6019520019خانقينبدريه دنيففرات خليف مريھجمطشر اشويل درمان 1245
ديالى9507620021مخانقينفخريه عبدالسادهجميلة اوميد جبارمطشر ثابث شاني علي1246
واسط9039200110خانقينفلحه سالمعياله مھارى بشيلمطشر حزام يزع 1247
ديوانية5234920025مخانقينرضاتة مھندسكينة سطيح عليمطشر حسان برغوث 1248
قادسية53910320016مخانقينفوزية كاظمرحيمة كطفان حسينمطشر راھي جاسم 1249
واسط158620022مخانقينتدباره صويحيماشة فھد غافلمطلك سلمان عباس محمد1250
قادسية42644200110مخانقينتينه ناجيعيده ثويلي ناجيمعارج حويل رھيف 1251
قادسية1325420021خانقينغرنيه جابرميانه رفيل جوھرمعروف رسن خالوي 1252
واسط60116520016مخانقينكصيده ھلجانھاشميه حسود عبدالسادمعيلي ثجيل فارس 1253
قادسية1323720019خانقينمشريه عيسىبدريه مريشد خضيرمفتن رحم جابر 1254
ذي قار17616820024مخانقينشروه دعيمشھية مطرود عليهمكطوف ساير حسين 1255
ذي قار1587020026خانقينعلية حسينشريفة مطير حميدمناحي بريه جبر عبدهللا1256
بغداد17816620012خانقيننشيده عبدسناء كاظم كاطعمناحي كتاب جابر 1257
قادسية23814620014مخانقينوضحه كاظممناره طالل مذخور 1258
الناصرية15711520027خانقينعليه خنجرمنسيه كاطح البيد 1259
مثنى3127120014مخانقينافطيم عبدفضيه جاسم احويشمنشد علي لذيذ خشان1260
واسط178320016مخانقينكافيه خلفسعدونه الجعباوي كريممنصور حسون عبدالسيد 1261
سعد53917020025خانقينمنيره صكباناحالم مطرود صكرمنعم عجم كمر 1262 بني خان
قادسية1324020014مخانقينرقيه حسيننشيمي كلف كاطعمنيجه عطيه عبدهللا 1263
قادسية46487200110مخانقينفخريه مانعانذار كاظم جابرمھدى حمزه جابر عبيد1264
ذي قار1576220027خانقينزكيه محسينليلوه براك سھيلمھدى شجر شالكه 1265
واسط103211220023مخانقينناجيه زغيرسعاد عبدالعلى عبدهللامھدى مساعد صكبان 1266
قادسية101810220018خانقينجماله كاظمسعاد موسى كريدمھدي بادي كنبر 1267
قادسية3005820019مخانقينصفيه كاظمنوريه صالح جبارمھدي جاسم شالل 1268
ذي قار1585720017خانقينشعيونه زعيزعاشواق بدير عليوىمھدي حسن خليوى 1269
قادسية5058420014مخانقينبزھي حرانليلو عباس رويسمھدي خلف حسون ناصر1270



ذي قار98816520015خانقينرحيمه عبدالرضاايمان ھويدي فزعمھدي رزاق محمد الفھداوي1271
ديالى26018020023مخانقينملكه كاظمفاطمة ابراھيم عبدمھدي عبدهللا فزع 1272
مثنى238721200110خانقينبدريه حسينمحيله كمر بدرمھدي عبيد دايخ 1273
قادسية1325620014مخانقينجميله كباشيمھدي عليوي عيدان زغير1274
قادسية74516820012مخانقينحسنه مھوالسناد عليوى كاظممھدي اليم ثجيل عبدالحسين1275
قادسية90317220012مديوانيهواجد حثيثسالمه محمد جبرمھدي محسن مزاك رويضي1276
ذي قار17816220016مخانقينزھيه عنارسھام جحاس منجيمھدي مطلك سطيح 1277
قادسية60112720011خانقينطشحيله عزيزمياسة عبد جھادمھدي موسى تومان عكيلي1278
قادسية6146120016مخانقينحدوه عمروزيرة شمخي حسنمھدي نمل جبير 1279
قادسية1563420015مخانقينرسميه كاطعكريمه عكال غركانموحان طرھيل رحم سلطان1280
قادسية31215920014مخانقينجميلهكاظمية عكال غركانموحان عبد خنياب دخان1281
قادسية15752200110مخانقينسكينه صكبكتبه عبدعلي جابرموسى حسن جابر 1282
ديالى6148820023مخانقينصالحة عيدانزينب محمد مباركموسى عبدالكريم عباس 1283
قادسية1323120021خانقيننجديه ونانطشحيله عزيز بردانموسى ئومان عكيلي 1284
صالح الدين8014920023مخانقينعنيده محمودخوله علي محمدمؤيد محمود محمد 1285
مثنى1287920018خانقيننھايه جالبخديجه حميد جالبميثم عجه طحبور 1286
قادسية23816620014مخانقينشاره جبارهجبير حمزه عيدانميريه عبد عاجل حنون1287
قادسية3123320018مخانقينوذاحه ادريسميالد كلف خضير 1288
واسط3124220019مخانقينحسين حمودوزيره صالح جابرناجى فيصل مطر شخير1289
بابل2389020021مخانقينتركيه فندىجميلة راشد مطرودناجي بكان مطرود عبود1290
بغداد2384420025خانقينحسنه درويشفھيمه فرحان خلفناجي شرھان خلف 1291
قادسية15713920011خانقينزھره مطرمھديه دربول راضيناجي شنبوج ادھام سلطان1292
قادسية1287420014مخانقينشتاله مرشدسميره مفتن رحمناجي كرم جابر 1293
قادسية17618420016مخانقينرغيده راضيناجي ناصر لطيف البديري1294
واسط1586520022مخانقينعنيده كريممساعد صكيان .ناجيه زغير ساجت 1295
ذي قار31212720026خانقينافطيم باليعطيه شنين نادر فرحان خلف 1296
بغداد396186200110مخانقينصبريه واديرعد علي واديناديه سلمان رقيد سجاد1297
ذي قار15716320015خانقينسليمه ظاھرشيماء عليوى ملهناذر حسين علي بدر1298
الديوانيه15719820013مخانقين_بنيان حاجم حسيننازي حسين مشكور 1299
واسط12814520018مخانقينھاشميه عوفيبنيه خطار سرحانناصر جابر بھلول صلب1300
ذي قار15716320026مخانقينسليمة ظاھرامل حسين عبدناصر حسين على بدر1301
بغداد9167620018مخانقينشنونه عنكوشانتصار صبرى خليفناصر حسين مريھج خطل1302
ذي قار97017420019خانقينفرجه عليايمان صالح عليناصر رحيم علوان 1303
قادسية8771920012مخانقينكلثومه لواججواھر حنون عريبيناصر رھل سلطان 1304
مثنى15715620025خانقينعنونه فزاعفلایر جاسم شنيارةناصر ضيدان دبي 1305
ذي قار1582820024خانقينمكبوله منصوراركيه عباس ياسرناصر عبد ياسر الموسوى1306
ذي قار12818820018مخانقينحصه موسيغيدة فضيلة روضانناصر غركان كمر 1307
ذي قار7842320027خانقينصدھن محمدفھيمه زوير ناضم حبساس منجى 1308
قادسية60119320024خانقينفتينه عويدسليمه عبيد راضيناظم حسن شنبوج ادھام1309
قادسية45213720021مخانقينردفه عطاركريمة عبدالرحمان عطارناظم عطشان جبر 1310
قادسية53916720013مخانقينكاظمية عطيةفطيمة كاضم اليزناظم عويد كلف كاطع1311
ذي قار118811920027خانقينعليه عزيزماجده حسن شالكةناظم فزع موسى 1312
قادسية45214820013مخانقيننجية سلمانرسمية نوات كعيدناظم ياسر وناس 1313
ذي قار5397420018مخانقينحلوة ويزةامل حسن عبادىناعم حربى صكيب مطلك1314
ديالى9162220021مخانقينعنبره مرشيدسحر راجح عبدالرضانافع اليذ حمد بريس1315
قادسية8771720019مخانقينحسونه سلطانھادفة كاظم جابرناھي حمزه جابر عبيد1316
واسط12812020021مخانقينرفعه طعمهبيره جاسم عانيناھي محمد نعمة داقر1317
ذي قار1583220012مخانقينعطايه كاظمحليمه عامر صيادناھي مكطوف ونان صكر1318
قادسية7689720018خانقينھيله كريمنفال كاظم لفتهنايف طعمه جميل 1319
ذي قار53915820022مخانقينشواكه خليفهمحمد وجعان عبدهللانبعه محمد عبد 1320
خانقين2399320025خانقينرحمه حميدسكينه حسون حميدنبيل طالب حسين 1321
ذي قار7353200110خانقينندياره جايدنورة ناصر علينجديه صكبان صخي داغر1322
ديالى8581020021مخانقينفطيم عويدرھوه خضير عباسنجم رضا ياس 1323
قادسية1289920017مخانقينتدباره باجيعبده كاظم خنيابنجم عبد خنياب جبري1324
ديالى85877200110مخانقينسكنه ناصرنوريه كاظم شاللنجم عبدهللا احمد 1325
واسط12818420014مخانقينبنورة درمانجاسميه مشرق عبعوبنجيل بارود رويضى ھيفا1326
ذي قار15712620016مخانقينزغيره صكبانسليمة عصيم كمرنجيم عبد صكر 1327
ديوانية1573220025خانقينمطره كصيدنجيه سلمان فزار 1328
صالح الدين17812820023مخانقينعطية احمدسعاد صالح مھدينزار نزھان حمودي 1329
مثنى1576120012مخانقينھالله جبارعوض مطرب عباسنزھه حمزه كريم 1330
قادسية16020023خانقينحبابه لغيويمحيسن كليوش غياضنشميه فرحان ورور عبيد1331
ديالى37983200110مخانقينكرجبه صالحنشميه محمد حسن سليمان1332
ذي قار8311420023مخانقينعنب توينيعليه عيالن شويجينصار نعيم منصور 1333
واسط8207720018مخانقينبخيله تركينجاح ورد مشحوتنصيف جاسم مريھج 1334
ذي قار17816120015مخانقينصافيه غزاليمحمد حسين طعيمهنضام ساجت سويف طعيمة1335
واسط1763420015خانقينرسيله سلمانعبود بھلول طاھرنظيمه وسم كاظم الحمداوي1336
ذي قار157620018مخانقينعجيلة نجمكاظميه راھي عيدنعيس مطلك سطيح 1337
قادسية3125320013مخانقيننازي حسينصبيحة غثيث حاجمنعيم بنيان حاجم 1338
قادسية4526220014خانقينمانه كاظماحالم عبد كاظمنعيم ثامر حمزة 1339
قادسية9882620013مدياليفكره برعمطرودة سعيد شميعنعيم جابر حنون 1340
قادسية17617620017خانقيننھاره عطيهاسماء مجيد محسننعيم دحام بديوي 1341
واسط7841520019مخانقينراھيه عبدوحميده مجيد جابرنعيم ديالن مطر جوالن1342
كربالء42618720014خانقينحسنه مشرفھدية صعصيع ضايفنعيم سوادي ضايق 1343
واسط11582920022مخانقينفوزيه بالسمشروق فرحان سلماننعيم غالي سلمان السراي1344
ذي قار42615020014خانقينعزيله حلوكاظمية دخيل روحينعيم غدير روحي 1345



كربالء23812920024خانقينصبريه جابرسكنه ساجت كيطاننعيم مايع كرم راھي1346
قادسية13314420021خانقينرضيه طعيمهعزيزة حمد بريسنعيم مرشيد خضير دشمان1347
قادسية56318220019مخانقينزكيه ابراھيمبليول غياض جبارنعيم ناھي جاسم شالل1348
قادسية23816120012مخانقينزھره عودهايمان حمود عرسنعيم نصار عرس شالكه1349
واسط9168120024مخانقينھاشميه بطوشكاظم مطر ھديلنعيمه جاسم عوده 1350
واسط15713920021خانقينمطشره رويضيسالم شبنوج ادھامنعيمه عبيد فنون 1351
واسط4527520026خانقينفطيم باليكامل محمد نعمهنعيمه فرحان خلف 1352
قادسية1475420014مخانقينرزقه صبحدنان عبود شمسنعيمه فرحان كزار محمد1353
ذي قار1582920012مخانقينكشيشه عباسعبدالخضر سالم ريحاننعيمه ناجي خلف 1354
ديالى50535200110مخانقيننجيه عبدايمان سلمان حسيننھاد عباس حسين داود1355
واسط15718120018مخانقيناغديرة غتامنھايه جالب حسن 1356
ذي قار1574020024خانقينميده سعدونعايف كاظم حسيننھيه عليوي حميد 1357
ديوانية1579720027مخانقينمواتة عجةنورة فراك ابوخوذة 1358
واسط9031520023مخانقينشنونه محيظقله ريه محمدنورى مطلك مريھج 1359
ذي قار58416420012مخانقينربيعه حسونينعيمه نصار عرسنوري جبر عرس شالكه1360
ميسان17815820024خانقينعلوية موسىسليمه ضھير صفھهنوري طاھر فرج 1361
قادسية2384320011مخانقينشاھه عبدشامة عبد سلماننوري عبدالرضا راضي سلمان1362
مثنى17819220015مخانقينربيعه حونيعبدالحسين عجه .نوريه جبر عرس شالكه1363
قادسية15714120012مخانقينرھيه ردامجھاد عرب كطننوريه سعيد جثير 1364
ذي قار27616220024مخانقينحنين شاھرنعيم مطلك مطلكنوريه محمد السطيح عيدان1365
قادسية2408320011خانقينربيعه مطبلبنوريه محمد كشيش صباح1366
قادسية90316320024مخانقينزينب حسنجواھر ھادى فرحاننوفل كريم علوش 1367
مثنى12817220027خانقينذايل صخيخنوبه حسين عبدهللانوفه شكاكي طوكان 1368
بغداد1787920025خانقينصبحه خليفام الزين سكر رسننيروز مسحون عبدهللا 1369
قادسية1577220011مخانقينوزره حمزهعليه ناصر عبدالحسنھاتف كاظم مرعيص شريف1370
قادسية1788220018خانقينكظيمة فياضصبرية كاظم غياضھاتف محمد كنبر علي1371
قادسية14713120023مخانقينمطره كعيلناصر وناس حسينھاتيھن سلمان بنزار 1372
قادسية6337120011مخانقينشنونه حتيتنعيمه مجيد حسنھادى راضى حولى ظاھر1373
واسط103211120023مخانقينناجيه زغيررغده داود سلمانھادى مساعد صكبان 1374
قادسية15719720013مخانقينمحيله طرفهسعديه جعواص داودھادى موسى طعيمه غضب1375
قادسية1562920016مخانقينبريجه صندولاخالص حسين رحمھادى ميحو رحم سلطان1376
قادسية8771420015مديوانيهعوفه كاطعغنية سفاح حندولھادي اصعيصع عبد ضياب1377
مثنى103014820024خانقينكويره صالحجنديه جابر صالحھادي بازي الصي 1378
واسط23816020021مخانقينصبريه عيداننوريه محمد امينھادي تركي سلمان مريع1379
ذي قار12810920016خانقيننوريه جازعايمان فاضل عباسھادي راشد عكش 1380
ذي قار6739220023مخانقيندنيفة مطرشيماء محمد لعيبيھادي رحيل خزي معارج1381
قادسية105810120016مخانقينمعيمه خضرابتسام عمارة حمزةھادي صالح حويل رھيف1382
قادسية15718520011مخانقينمضيضه تانىحفيه عسر غافلھادي عاجل بردان ھلوس1383
واسط11121620027مخانقينفضيلة نحيلكافي حسين حليھادي عاجل صكبان 1384
قادسية7574920011مخانقينھيله ورسنصبريه محمد كشيشھادي عبد رفيل جوھر1385
قادسية1172120017مخانقينبدريه حنينھيام جبار عبدالزھرهھادي عبيد دايخ عوفي1386
قادسية15714220013مخانقينكونة سلمانكري بتور شنبوجھادي عناد عرب كطن1387
قادسية1562620011مخانقينتنوره حسانشونه مايش حسانھادي فرحان دھام سلطان1388
ذي قار452620012مخانقينفطومه عليخقيالت جاسم محمدھاشم اسماعيل راھي 1389
بابل2389020021مخانقينتركية فندىرغد راشد مطرودھاشم بكان مطرود عبود1390
واسط20016رضية ساجتغنية ساجت ثجيلھاشم حميد ثجيل 1391
واسط988820016مخانقينرضية ساجتغنية ساجت ثجيلھاشم محمد ثجيل 1392
ذي قار12815420013مخانقينبدرية عذاررحيمة نعار عمرھاشم محمد عرس شالكه1393
قادسية17613420019مخانقينحسنه عليويمحيله جابر عبيدھاشم ياسر عبدالساده كاظم1394
واسط83123200110مخانقينكارھن محمدامل صالح جابرھاني درع جابر 1395
واسط23894200110مخانقينزوينه جابركميله محيل سلمانھاني راھي لطيف صكبان1396
واسط116374200110مخانقينحياة ناصرفاطمه سعود بھلولھاني كريم صلب طاھر1397
واسط1586720027خانقينناھده زعفرحال شھاب عاجلھاني مساعد صكبان 1398
ذي قار2385420016خانقينخرية مركزھبلة عبيد عذافة 1399
مثنى15715720026خانقينعبده طلفاحمطره جدعان سعيدھدبل وھد روشد 1400
ذي قار5398120017خانقينمصريه كريموداد نعيس مطلكھديب حميد حمد سطيح1401
قادسية2601320016مخانقينجماله خلفھدية خضير ناشى 1402
ذي قار1581720017خانقينھضيمة شديدمزھر حمود ..ھديه جراد غافل 1403
واسط17811020012مخانقينوجيعه صاينعزيز كاطع شرھانھديه عناد فزاع داود1404
واسط60114220022خانقينعليه حويشفاطمه جميل عودهھذار درع حسين 1405
ذي قار3129220018مخانقينتحامه كمرسناء صبري موسىھراب حسن شالكه 1406
قادسية1287420014مخانقينشناله مرشدمديرة مطير عونيھسن كرم جابر دشمان1407
ذي قار125719020025خانقينشريفه مطيرحميده فليح ماضيھشام مناحى بريه 1408
مثنى1787220016مخانقينبخيته عبدالسادهسھام ھاشم جبارھالل ابو حسينة مشرف عجوب1409
قادسية56317120012مخانقيننوريه سعيدكميله كاظم عربھالل جھاد عرب كطن1410
واسط3124820015مخانقينبنيه كاظمرجيه سلمان نزارھالل سعيد وادي سعد1411
قادسية1327020011مالبديررزن محمدعليه عبد موسىھالل عريبي عبود حميد1412
ذي قار1583220012مخانقينعطايه كاظمامل ناھي حسنھالل مكطوف ونان صكر1413
كوت1323120027خانقينريزة سلمانھاللة ناجي لطيف 1414
مثنى42614520014مخانقينشنوفه سعيدمفتن سوادي باليقھلوه جھيد خضر غالى1415
مثنى15713020015مخانقينكلفه ليلزكيه عبد عطخانھنين المي علي 1416
ذي قار1585120022خانقينمحنه جودهجابر فرحان داودھويشه علي ھميم 1417
ذي قار31211520018خانقينكاظمية محمدكميلة جاسم محمدھيال لطيف سعدون عبد1418
ميسان12817920026خانقينمايھن جباركاطح سكر رسنھيتيه رسن علوان 1419
قادسية1578520013كركوكشنونه مزھررواء لودي شناوةھيثم حمزة خضر 1420



ميسان23811720027خانقيننصرة غركانايمان ناصر غركانھيثم رباح راھى 1421
واسط85822200110خانقين_مجيدة قزالة رمضانھيثم كاظم داواد 1422
قادسية15719520011مخانقينعوينه جابرعبد رفيل جوھرھيلة رسن خالوي حاجم1423
ذي قار15719020013خانقينجميلة خضيروحيده عبد واري شلب1424
ذي قار31213520016مخانقينلطيفه عكلهنعمان جويد جريدوحيده مجلى رغيف الحسن1425
ذي قار1285920024مخانقيندوشة المركزسلمان جابر زكامورده ناھي ماضي 1426
مثنى1579920024مخانقينصفيه صاحبكاظم لفته ..وزعه مرجان ھاشي 1427
مثنى2387520019مخانقينبكمه ازغيرراھيه محمد نعمةوسمي حمود حسن 1428
ذي قار2385420015مخانقينھيله عبدزينب شذر جابروھيب بدر جابر زكام1429
قادسية1018920013مخانقينحكمة مكطاعنقال كاظم عربياس خضر عحب كطن1430
ذي قار15716320026مخانقينسليمة ظاھرھناء جبار عبدالحسنياسر حسين على بدر1431
قادسية8772020016مخانقينكلثومه لواجحسينة رحيم سلطانياسر رھل سلطان حسين1432
قادسية1579420011مخانقينخنجيل غضباننجيبه عبد ودايياسر كيطان صافى حمادى1433
ذي قار67311820026مخانقينربية صالححطرية محمد صالحياسين حمدان موسي 1434
ديالى1663308420024خانقينخمسه حسنذيبه غريب مولودياسين طه حسن الجبوري1435
ميسان2384820027خانقينسعده حسينزينب رباح راھييحيى صباح راھي 1436
واسط9255620024خانقينكاظميه غاويربيعه دشر مريھجيحيى عجيل مشحوت 1437
قادسية23816620019مخانقينحكمه رحمعلي جبير حمزهيسرى سعد عالي جباره1438
قادسية3121520021مخانقينسكينه حيكبمكيه ھيندي احمديوسف حسن جابر الزاملي1439
واسط1288420016مخانقينزنوبه فرجفلحة عيالن ثوينييوسف زغير بدر 1440
ذي قار1575420012مخانقينفراك يعكوبسھيله اسماعيل راھييوسف فرحان طعيمه يوسف1441
واسط17811020015مخانقينجماره مطيرھظيمه غافل شرھانيوسف كاطع شرھان الكوط1442
ذي قار17616720024مخانقيننھيه مطرودنديمه مساعد صبكانيونس مكطوف ساير 1443


