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550549احالم حسن عبد الحسينالسودانيمزبانمحسنعبد الزھرةابراھيم1
الكرادة
الكرادة الشرقيةبغداد495989321731958730/06/2011الشرقية

محمداالبيضشاھينعليسعدوناحمد2 مرتضى الكوتواسط1171631629282730/06/2011الكوت210687امل

390900سھير سلملن عليالالميعليرحمننزاراحمد3
شيخ
شيخ سعدالكوتواسط811741429311930/06/2011سعد

موسىالزركوشيعليابراھيمحسيناركان4 عباس الكوتواسط1063511129285930/06/2011الكوت691934صبا

النعمانيةواسط901811629283630/06/2011النعمانية88260نغم نوري سلمانشربةسلمانعبودطالباسامة5
الكوتواسط1831471731960430/06/2011الكوت633884متوفيالونديسلمانداودمجيدانتصار6

العزيزيةواسط8411181731960230/06/2011العزيزية83860شيرين عبد العباس علوانالصداعيمحمودمسعودعويدباسم7
اسماعيلشبرمحمدباقرھاديثامر8 خليل الكوتواسط820831629282830/06/2011الكوت2168رنا
كفايةكاظمعبودمحمدجاسم9 عبودابو الكريم عبد الكوتواسط2941751731960730/06/2011الكوت16587مريم

العزيزيةواسط8411171729286230/06/2011العزيزية293996ملوك ھاشم كاظمالصداعيمحمودمسعودعويدجاسم10
االميرالحسيناويخلفجبارةرمضانجبار11 عبد صباح الحيواسط4861751731960630/06/2011الحي808891زينب
عباسالعقابيالرحيمةمطشرصادقجعفر12 ياسين الحيواسط58461629283930/06/2011الحي111334ايمان

رشيدحماديجعفر13
عبد

الحيواسط120239381429311730/06/2011الحي829930رقية امير عليالموسويالحميد
دبيالمالكيعيسىشرھانعربيجمال14 فرمان كوتواسط8251271329312430/06/2011كوت211664ذكرى

النعمانيةواسط3121529285530/06/2011النعمانية1309083ھناء صاحب كطوفكلةكطوفعبد الكاظمجواد15

كاظمجودت16
محمد
الكوتواسط8621671129311530/06/2011الكوت36225امل عبد الرزاق باكةحسنعلي

ناھيالمشايخيشرشعليصبيححافظ17 ناصر الحيواسط143284791731959230/06/2011الحي170199ھناء
رضاحسين18 فاضلاالسديمحمدمرشدمحمد علي محمد الحيواسط122243121731960130/06/2011الحي605586ھدى
نوريالمياحيعباسحسنمحيسنحسين19 ھاشم الحيواسط129256831629284330/06/2011الحي460412ابتھال
فرجالقطبيمحمدفرجفنجانحسين20 عبد الكوتواسط2344871229311130/06/2011الكوت564993فضيلة

جميلمجيدحيدر21
محمد
الحيواسط9861861629310630/06/2011الحي425724ازدھار محمد عباسالتميميعلي

عليحيدر22 زورارواوازحسينكنج احمد بدرةواسط851181229311430/06/2011بدرةفاطمة
خيونالربيعيمنصورخلفنعيمخالد23 بشار الحيواسط7171851629283130/06/2011الحي3643سلوى
كفاشالعايديمحمدبانيضمدخير هللا24 برات االحرارالكوتواسط3711431629283430/06/2011االحرار15425طاھرة
رضاالحجيميمندولساجتبريدراشد25 محمد كوتواسط435281731959030/06/2011كوت715678فاطمة
عيسىمحمودقسيلميشارزاق26 حيدر الكوتواسط8011041529290530/06/2011الكوت107892فوزية
بدرةواسط201401121429311830/06/2011بدرة739616الخميسيحسنمامكاحمدرقية27
كاظمالعتابيراھيمحمدشھابسالم28 محمد الحيواسط137272421731957930/06/2011الحي527557زھراء
عليالزركانيجبرمحمدجاسمسامي29 هللا عبد الكوتواسط805481731957730/06/2011الكوت925463سعاد
شوليالحسناويحسينسلطانعريبيسامي30 هللا جار الكوتواسط7911611129290230/06/2011الكوت153984زھراء
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وھيبالربيعيعمرانوھيبنعمةسعد31 ھادي الكوتواسط259561731958330/06/2011الكوت785268بيان

263359احالم نزر محمدعليالساعديمحمدخلفكريمسعدي32
مدينة
مدينة الصدربغداد40781161429311630/06/2011الصدر

الحسينالزركوشيعليابراھيمحسينسالم33 عبد حسن الكوتواسط222881731958630/06/2011الكوت563992احالم
سبعزنكنةمحمددرويشجبارسالم34 داود الكوتواسط194211329285130/06/2011الكوت431854حليمة
رمضانيالسرايبليحمذبوبھاللسليم35 محمد الكوتواسط20621629284030/06/2011الكوت11647زھراء
الحسينسھام36 موسىالغويليحسنموسىعبد حسن الكوتواسط713761531959430/06/2011الكوت70677كاظم

علي كرمنوميشاكر37
محمد
نعمانيةواسط10641891629284230/06/2011نعمانية456774فليحة يارة علي كرمعلي

العزيزيةواسط8081251729286130/06/2011العزيزية142311سھاد كريم كاملالداوريحبيبحمزةاحمدشاكر38
حسنشبرمحمدباقرھاديشبر39 جاسم الكوتواسط4101351329285230/06/2011الكوت185043كفاء
الحسينشكرية40 (متوفي)القطبيفيزيعبد ابراھيم الكوتواسط712601129286030/06/2011الكوت594878حسين
حسينالزبيديجريوعبيدحسنصاحب41 محمد جصانبدرةواسط122611731960530/06/2011جصان30829عالية
بخشيالھاشميرشيدمحمدسيدصادق42 سياه الكوتواسط7051241731961130/06/2011الكوت759618فھيمة

عبد الكاظمضوية43
عبد

الحيواسط122243571731960830/06/2011الحي932012متوفيالواسطينعمةالعباس

الحيواسط10491251229311030/06/2011الحي311715رغد عبد السادة عبد الحمزةالعزاويجاسمعباسفاضلعابس44

الموفقيةالحيواسط732241731958830/06/2011الموفقية312567قسمة سيد بنيانالمياحيحمزةرشيدكريمعادل45
فرجحسنازعيلشمرانعامر46 حسنال علي االحرارالكوتواسط102111731959130/06/2011االحرار105439رقية

العزيزيةواسط8791541429310830/06/2011العزيزية391903ليلى محمد عليالقرغوليراشدكاظمھاشمعبد الرحمن47
عليالغضبشالشحمودمزعلعبد الرحمن48 محمد نزر الكوتواسط27739941229290430/06/2011الكوت147598ساجدة
مراداالالميجعفرشكراليامانةعبد الزھرة49 عباس الكوتواسط7901601629284930/06/2011الكوت1571106ليلى
الحمزةعبد المطلب50 جبارالمياحيحميدعبد نوري الكوتواسط5793801329290130/06/2011جاكلين

النعمانيةواسط8381301731961030/06/2011النعمانية238258رقية كاظم سبتيالمسعوديلفتةمحمدكاظمعبد المھدي51
موسىالزامليحنظلعرمشنعيمعطا52 مكسر الكوتواسط310311731958530/06/2011الكوت97626فاطمة
محمدالشحمانيفرعونعليشاللعطا53 جوني الكوتواسط820951629284730/06/2011الكوت296371نسيمة
حمزةالشريفيكريديمدبمحمودعلي54 حسن الزبيديةالصويرةواسط265621731960930/06/2011الزبيدية690186زينب
عبودالزيرجزغيرشطيبعويشعلي55 طالب الكوتواسط7061321731957630/06/2011الكوت193634كريمة

الحيواسط798821629283730/06/2011الحي101100لميعة عبد الحسين عبد علياالسديجاسممحمدابراھيمعلي56

النعمانيةواسط72143711629284630/06/2011النعمانية478185سليمة حمزة كريمالقطبيكرمليحسينمحمودعلي57

النعمانيةواسط821541429311230/06/2011النعمانية14948زينب فالح حسنالزبيديعلوانحسنجمالعلي58
كريمالزوينيمحمدعباسھاديعلي59 شاكر الحيواسط9011711129312030/06/2011الحي643749بديعة
عليالواسطيصاجيياسينحمدعيسى60 الفتاح عبد الحيواسط124246341731958230/06/2011الحي98067حربية
كاظمالدينوريلفتةكريمحسونفارس61 ابراھيم الكوتواسط59631731961230/06/2011الكوت833466نداء
حسنالموسويمحمدمرتضىمصطفىفاضل62 السيد عبد الحيواسط125248801629283030/06/2011الحي493795سھيلة
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)ھيوريعبدعليقاسمفاضل63 (متوفية عزيز الكوتواسط917181329312530/06/2011الكوت693686عزيزة

معنفتاح64
عبد

الزبيديةالصويرةواسط7241011629284430/06/2011الزبيدية217931ليلى كاظم عبد السادةفليحالسادة
مرادالعايديجاسمنصيفجبارفالح65 شاه الكوتواسط774691529285330/06/2011الكوت921753نشمية
ناطقيالبورغيفرحمرضاابراھيمفؤاد66 بھرام الحيواسط7351001731958430/06/2011الحي63223فاطمة

النعمانيةواسط149341731957830/06/2011النعمانية255009شھال جاسم تيماالعلوانيمحمدجريدكاظمفؤاد67
حسينالغريباويمھديعليشاكرفؤاد68 محمد الكوتواسط2291571529285630/06/2011الكوت694392ھناء
هللاعليشبرقاسم69 صفرخير امين زرباطيةبدرةواسط215429231629282630/06/2011الذھب552323مكية

العزيزيةواسط8411161629284130/06/2011العزيزية315227بشرى عامر خليفالصراعيمحمودمسعودعويدقاسم70

م/الصدربغداد8441161629283830/06/2011م/الصدر104758خالدة رحيم وھلالجبوريعذابطرينمطرودقاسم71
)الحائريصالححسنقاسمكاظم72 (متوفية جاسم بدرةواسط200398021629310430/06/2011بدرة606411ربابة
حسيبالموسويمحمدحسبنوريكاظم7 حميد االحرارالكوت739911629310130/06/2011االحرار346375اخالص

موسىالفيليحسنموسىحسنكاظم74 الحسين عبد الكوتواسط713761431959530/06/2011الكوت503547سھام
احمدنوازندةكرزةاحمدمحمودكامل75 شھاب الحيواسط914341629285030/06/2011الحي35525ضوية
عباسالكيميدھشسريححاجمكريم76 غالم الحيواسط8571641629282930/06/2011الحي29853زھراء
عليالقطبيشوزيفرجقنبركريم77 رحيم الكوتواسط9731731629283530/06/2011الكوت925028منيرة

232719بدري قدرت هللا موسىالعميريمسلمنافللطيف78
ناحية
 واسطالكوتواسط7151421629310330/06/2011واسط

النعمانيةواسط161981329312230/06/2011النعمانية824270سعيد كازيمجيداودفرجلميعة79

الكوتواسط713311629283130/06/2011الكوت193363حليمة جليل عليالورديزيد عليعسكرعليماجد80
بانكارالھويريمحمدبندرعبدمالك81 فرحان الحيواسط798231731958130/06/2011الحي243014زينب
عليالدرعيمالحراشدباطشمحسن82 محمد كوتواسط710681731958030/06/2011كوت925208زھراء

النعمانيةواسط756371731958930/06/2011النعمانية237995نضال عباس عليالتميميبرنونراضيعباسمحمود83
محمدالونديمرادسارهحسينمنذر84 جليل الكوتواسط802241329290330/06/2011الكوت604187ابتسام
مرادربيعةحميدعباسمحمدمھدي85 شعالن الكوتواسط751951731960330/06/2011الكوت866369انتصار
احمدالنداويخليفةحسنمھديمھند86 عالوي الكوتواسط563591629285830/06/2011الكوت589501خكائل

ھليلحسنناصر87
عبد

الحي1651611629284530/06/2011الحي150510بيداء عبد علي عباسالشحمانيالرضا

الصويرةواسط1050481629284830/06/2011الصويرة655626سعاد مھدي مرھجالربيعيرستممرھججبارنعمة88
الحيواسط124246301429310730/06/2011الحي38922الونديعباسمحمدكشكولنورية89
عليالعتابيمنورصالحجاسمھادي90 عبد جبار الكوتواسط251661629285730/06/2011الكوت8874191نضال

الزركوشيرضاحاتمجبارھشام91
عبد الرزاق عبد اسراء

الحيواسط9861701529285430/06/2011الحي676447الحسين

844920كريمة ياسين ناشيعاتيناصرخضيرياسين92
شيخ
شيخ سعدالكوتواسط979211229310930/06/2011سعد


