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الكرمةسوق الشيوخذي قار322682426904063422011/11/03آرمة961811نظيره جليل مهديابراهيم جويد طاهر1
العمايرهالفهودالجبايشذي قار378755609204065292011/11/03الفهود240892سرآول آاظم محمدابراهيم راضي رسن2
سوق الشيوخذي قار65619704065452011/11/03الكرمه408274جبره صافي ساجتابراهيم عبيد سفيح ليلو3
الجبايشذي قار3271168604044182011/11/03الجبايش558795حميده مجيد زاجياحسان علي آاظم فعيل4
الجبايشذي قار 388775233804044342011/11/01الجبايش478389آميله جبار عوسهاحمد جبار زغير عوسه ال5
الحمارالجبايشذي قار1316307604051012011/11/03الجبايش44379جماله شيال آاظماحمد جبار آاظم صبيح6
الناصريةذي قار 6821532204062952011/11/01مالناصرية565002هند نوري عليوياحمد حسن طارش عكله ال7
الناصريهذي قار1281767804066402011/11/03الناصريه203669رواء خضير عطيهاحمد حسن عطيه عبد8
الجبايشذي قار 6181683404047232011/11/01مالجبايش832120حجيه عابر غديراحمد حمدان مهوس غيالن9
الشطرهذي قار64416471004066262011/11/03الشطره545054آافي عجيل خفيفاحمد شهاب شوآان نقدي10
الرفاعيذي قار 962862204062912011/11/01مالرفاعي236072بصائر آاطع نجماناحمد عزاره جازع حويس11
الناصريهذي قار7091419304065322011/11/03سيد دخيل655830سهام بحر سهراحمد عسكر ضمد عبيد12
الناصريةذي قار 2548417804064582011/11/01الناصرية259918وفاء ناجي سالماحمد فليح حسن جياد الحس13
البطحاءالناصريهذي قار498769504065352011/11/03البطحاء320760حميده عبداللطيفاحمد محسن عكله سبع14
الغرافالشطرةذي قار 87219371004064642011/11/01مالغراف488562سلوى راهي هدابياحمد محيبس عجمي تويلي15
الناصريةذي قار 3251022304054792011/11/01مالناصرية1621بشرى محسن آاظماحمد يونس محمد مرزوك16
الناصريةذي قار 58382404064212011/11/03الناصرية1452380زينب درويش عزيزاسعد جبار زوير خشان الس17
الناصريةذي قار 10001997504064242011/11/03مالناصرية643314حوراء جميل مال اهللاسعد محسن آاظم عبود ال18
الجبايشذي قار 1539322104047132011/11/01مالجبايش163691حمديه قاسم محمداسماعيل عبيد جازع علي19
الجبايشذي قار359716823904043672011/11/03الطار918182نجية مطر آساراسماعيل ماو آسار20
الكرمةسوق الشيوخذي قار 315639018204061822011/11/01الكرمة673788جاسم محمد جبارامال طاهر محمد غفوري 21
الجبايشذي قار366730683604050532011/11/03الجبايش99648رحيمه شنين عمارهانصيف جاسم فارس22
الناصريةذي قار 124115371004064752011/11/01الناصرية894044امل محسن عبداياد منصور حسين عليوي23
الحمارالجبايشذي قار 1016271804063082011/11/01مالحمار172366حكيمه فرج عبيدباري حميد علوان خفي الع24
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الجبايشذي قار10601649304065312011/11/03الجبايش1039273بحور عامر آاظمباسم اسود وداعه رويح25
الرفاعيذي قار 12491952204062872011/11/01مالرفاعي552404رجاء عوده جسابباسم حمود جساب تويلي ا26
الناصريهذي قار1096272204045052011/11/03الناصريه828631ليلى عبود خليبصباسم عبد عريبي حسين27
العكيكةسوق الشيوخذي قار 28977904044482011/11/01مالعكيكة685445سميره آريم مرهيجباسم مرشال آاظم بدر المط28
الكرمةسوق الشيوخذي قار345689669704065422011/11/03الكرمه391002ختام عدنان برتوباقر احمد جالي عيسى29
جلوالءخانقينديالى 15871002404044502011/11/01مالناصرية634540نب خاتون محمدابراهباقر علي ناصر ذجر السنو30
الجبايشذي قار 725483904054992011/11/01مالناصرية621050جبار ضايف فتيحبدريه ميس صالح محيسن31
الطارسوق الشيوخذي قار 321340773704048472011/11/03الطار266656منسيه مخور عليخبرزان محمد جواد عبدالها32
الحمارالجبايشذي قار 370739034204048782011/11/01الحمار665003عزيزه جعيول عذافهبرغوث مرهون مهلهل حس33
العكيكةسوق الشيوخذي قار 296591341304048252011/11/01العكيكة386573رويح فرعونبنوره غرداش محيسن سف34
الفهودالجبايشذي قار 375749671404060032011/11/01الفهود233341فضيله دعيم عاتيتأميم وحيد سلمان عمر الع35
الشطرةذي قار 401801547604048772011/11/01الشطرة23030هديه حسين ياسرتحسين عليوي زغير عكاب36
الشطرةذي قار 1008367404064622011/11/01مالشطرة441684حسنه علي حسينترآي دهيرب فهد منشد37
اورالناصريةذي قار 59951604048872011/11/01ماور834384منى عابر محمدترآي ناصر حسين آزار ال38
الفهودالجبايشذي قار234751604043432011/11/03الفهود52322ربيحه جخيورتعبان ابراهيم طعمه 39
الجبايشذي قار3867717444604044032011/11/03الجبايش52322زآيه مكطوفتعبان خضير عباس40
الجبايشذي قار341680623904043612011/11/03الكرمه44262هديه لفته خنيفرتوفيق عبدالحسين41
الفهودالجبايشذي قار361721404504056862011/11/03الفهود53264جاسم صيهودثجيله وعد عداي بداي42
الرفاعيذي قار401936804063342011/11/03الرفاعي555478اسيل عبد الرضاجابر حبيب موحان43
اورالناصريةذي قار 391223304048022011/11/01ماور260113آافي ضايف نايفجابر زغير زاجي ديوان اال44
البطحاءالناصريةذي قار 732536104046762011/11/01مالبطحاء762496نورية والي راضيجابر مسير ساجت عابر ال45
الكرمةسوق الشيوخذي قار 830173904054952011/11/01مالكرمة232442قنديله مريهج زماطجاسب روضان لطيف داود46
الكرمةسوق الشيوخذي قار647214504056842011/11/03الكرمه855553انتصار علي فليحجاسب عزيز نصير47
الطارسوق الشيوخذي قار3011184704056992011/11/03الطار775601امل عجيمي سكرجاسب غويض رومي48
الجبايشذي قار2191512304043842011/11/03الجبايش11285آريمه رزاق سلطانجاسب آريم مسعد فريح49
العكيكهسوق الشيوخذي قار1381301904057142011/11/03الفضليه5406آاظميه مزعل طاهرجاسم طاهر لفته  العرفي50
الناصريةذي قار 127392204062992011/11/01الجبايش392302حديده عوفي فعيلجاسم طويرش طاهر مريح51
الجبايشذي قار3927820611004057192011/11/03الجبايش841148خلود عبيد راضيجاسم عزيز حريجه حمد52
الغرافالشطرهذي قار2301541704057012011/01/03الغراف189122هديه حمد آاظمجاسم محمد الماز علي53
الكرمةسوق الشيوخذي قار2941327404051142011/11/03الكرمه615928سناء حسنجاسم محمد جاسم54
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الكرمةسوق الشيوخذي قار329656294504056832011/11/03الطار1593295وسيله حواس مفتنجاسم محمد لفته علي55
الجبايشذي قار 1773804048002011/11/01مالجبايش47989صبريه لفته عودهجاسم محمد ماهود قويصر56
الجبايشذي قار 61318211004047922011/11/01الجبايش163361غاليه جبار مزيدجامل فرهود آاظم بصري57
الكرمةسوق الشيوخذي قار33059863904043602011/11/03الطار102750تقيه طاهر احمدجبار باشخ محسن58
الجبايشذي قار 90748704061942011/11/01مالجبايش336486شكريه مكطوف خالدجبار حميد مارد طاهر المو59
الكرمةسوق الشيوخذي قار72659704065432011/11/03الكرمه697202مليحه بجاي ماجدجبار حنظل آاطع دعيج60
الحمارالجبايشذي قار77553304053042011/11/03الحمار1204123شفيقه حمودجبار سريح نويف 61
الكرمةسوق الشيوخذي قار 341680933504060212011/11/01الكرمة867576مريم خزعل نعمهجبار سعيد نعمه عبيد المح62
النصرالرفاعيذي قار 236470571704048882011/11/01النصر1099قديمه عطيه حمداهللاجبار شبيب موسى عيسى63
الجبايشذي قار 388775223704048492011/11/03الجبايش1199082فوزيه آاظم عفيتجبار عبد شاتي  الماجدي64
البطحاءالناصريهذي قار596789604065402011/11/03البطحاء7701زآية مظلوم محمدجبار آاظم عدول بطوش65
الجبايشذي قار127748604044202011/11/03الجبايش687453آواآب جبار غانمجبر دريويل جازع 66
الكرمةسوق الشيوخذي قار 826283504060152011/11/01مالكرمة898001صبيحه سالم بجايجري منسف عجيل صخي67
الجبايشذي قار392782563904043642011/11/03الجبايش911222آميله عبد السادهجعيول نتيش مطرود68
العكيكةسوق الشيوخذي قار 1226543304049142011/11/01مالعكيكة422625جاسميه حاوي عويدجليل حمود آامل روضان69
الجبايشذي قار 392783313304049242011/11/01الجبايش1590856آاظميه حسين جالبجليل شدود جالب والي اال70
الجبايشذي قار 118482104047162011/11/01الجبايش370633آتيبه خلف خنجرجليل عبيد خنجر مري ال71
الشطرةذي قار 392783313704048432011/11/03الجبايش795890غانم مجذابجليله شدود جالب والي اال72
العكيكهسوق الشيوخذي قار224453904043632011/11/03العكيكه958882نعيمه مطشر رويحجمال شدود ناصر73
العكيكهسوق الشيوخذي قار493585317604066502011/11/03العكيكه28958فاطمه عبد الرضاجمعه حسون رويعي  ال74
الناصريةذي قار 169472404064052011/11/03مالجبايش315341شفاء طليب حسينجمعه سرحان علوان صياح75
الجبايشذي قار 113513604048752011/11/01الجبايش928968نوزه بالسم مكيجمعه علوان غيالن مصار76
الفهودالجبايشذي قار 361721543404047252011/11/01الفهود482509حياة خضير فاخرجمعه فاضل فاخر ماهود ا77
الجبايشذي قار 386770683804044352011/11/01الجبايش1448225ريبه محمد مطشرجمعه فرحان مايح عريبي78
الحمارالجبايشذي قار 1271513704048442011/11/03الحمار182897رحيمه عبدالحسين ثامجمهور عبدالرزاق حسين79
الحمارالجبايشذي قار 1773604048282011/11/03مالجبايش479264زهره قاسم جادرجميل جاسم محمد  الكويص80
البطحاءالناصريةذي قار 74146368204061812011/11/01البطحاء548118صبيحه جميل عديلجميل جاسم محمد عديل ال81
الكرمةسوق الشيوخذي قار2001431104043282011/11/03الكرمه499750وفاء ناصر حسينجميل حسين سلمان82
الكرمةسوق الشيوخذي قار 340678541804063142011/11/01الكرمة331897رابحه ريسان عليخجميل رزيج عليج نازل83
الكرمةسوق الشيوخذي قار339636329904055092011/11/03الكرمه577392حياة حنون حسونجميل ريسان حميد طاهر84
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الجبايشذي قار90543704050682011/11/03الجبايش719336رزيقه حميد علوانجميل عبد اهللا حمود 85
الكرمةسوق الشيوخذي قار 1271907304047892011/11/01مالناصرية892283آل باند محمد حسينجميل عبود نجم عيسى الم86
البصره11356144604044012011/11/03البطحاء232401نوال شمخي جبرجهاد خضر عواد جابر87
الجبايشذي قار356710988104043812011/11/03الجبايش175985صبيحه مهتلفجهاد غني ناصر شياع88
الفهودالجبايشذي قار367733254704056982011/11/03الفهود355788جميله عويجلجواد خالد نايف حسين89
الفضليهسوق الشيوخذي قار277552039904066742011/11/03الفضليه676944امل محسن جابرجواد عطيه عالوي90
الجبايشذي قار 1013101504047092011/11/01الجبايش54684خديجه الزم آحيوشجواد آاظم آحيوش ذياب ا91
الكرمةسوق الشيوخذي قار95974304066572011/11/03الكرمه896621حربيه آاصد سهرجويد نغيمش فليح حسن92
الكرمةسوق الشيوخذي قار351701289604065412011/11/03الكرمه181725حميده علي سهرحاتم عدوان سالم عبد93
الجبايشذي قار 387772112104047222011/11/01الجبايش580959هناء راضي سعيدحازم عطشان عطيه تالي94
الجبايشذي قار11841887104055172011/11/03الجبايش475016رباب فليح رحيمحاآم ناصر آمر غيالن95
االصالحالناصريهذي قار44622404043912011/11/03الناصريه589497شيخه حمد برغشحالوب حسين والي 96
الجبايشذي قار386771427304051222011/01/03الجبايش204542وفيه علي غانمحامد داود شاوي حمود97
الجبايشذي قار127177204055142011/11/03الجبايش752419هاجر عوده زاملحامد مشمول خويط98
الفهودالجبايشذي قار3601213704043512011/11/03الفهود557930حسنة ناصر فيصلحبيب جمعه حمد ياقوت99
الفهودالجبايشذي قار 339673404047202011/11/01مالفهود53901حمديه عبد مسيرحبيب حسن جاسم مطران100
الجبايشذي قار 3868E+052104047192011/11/01الجبايش635336نديمه راضي سعيدحبيب صياح سفاح بدر االس101
االصالحالناصريهذي قار646969504065362011/11/03االصالح342453مليحه اسماعيلحبيب محسن شبيب102
الجبايشذي قار 11081542104047112011/11/01مالجبايش235284دالل طعيمه مسعدحبيب نعيم مسعد فريح الس103
الحمارالجبايشذي قار 77143704048422011/11/03مالحمار386262تينه بريس جابرحبيب نعيمه جويد دهيش ا104
سوق الشيوخذي قار31601246404063272011/11/03الحمار619234صفيه مالغي نعمهحربي باقي نعمه فليح105
الدوايةالشطرةذي قار 9901052304054832011/11/01مالدواية567903شمس علي ميرحسام علي حسين مهدي ا106
الناصريةذي قار 610623104049082011/11/01ماور483384قبيله جبير جليلحسن حزوير خالف رستان107
الكرمةسوق الشيوخذي قار 1151103504060202011/11/01مالكرمة961182آاظميه غانم لفتهحسن حمود ضياح حمد الع108
قلعة سكرالرفاعيذي قار199397067604055202011/11/03قلعة سكر710851صبيحه عزيزحسن حنين عبيد  مزيعل109
الجبايشذي قار366730693604053192011/11/03الجبايش1199306حريه علوان مهودرحسن خميس عبيد جاسم110
الجبايشذي قار393784983104045182011/11/03الجبايش315097رملة حمودة بيدهحسن رزاق جودة111
االصالحالناصريهذي قار66469904066692011/11/03سيد دخيل174047علية ياسر حسينحسن صباح محسن112
الفجرالرفاعيذي قار 27712204062902011/11/01مالرفاعي981823وجدان طالب روحيحسن عبدالكاظم احمد اسد113
االصالحالناصريةذي قار 1291392104047152011/11/01ماالصالح176863فوزيه عبيد شبيبحسن عبدالواحد شبيب مح114
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العكيكهسوق الشيوخذي قار1311686804063372011/11/03العكيكه235574هدى فالح محسنحسن آامل سفيح عوفي115
الجبايشذي قار1074957304051182011/11/03الجبايش1199090بتول لعيوس صالححسن آريم خوارة ياسر116
الجبايشذي قار1539789904066702011/11/03الجبايش682858صبيحه آاطع آيطانحسن آسار بلوشه117
الجبايشذي قار 171602404064182011/11/03مالجبايش1039125حكيمه عكاشي موزانحسن محسن آباشي موزان118
الغرافالشطرةذي قار 4839654444604048212011/11/01الغراف651164سرين عبدالعباس مزعحسن مهدي صالح جلود ا119
الرفاعيذي قار 3021431604048832011/11/01مالرفاعي684718بتول جمعه ناصرحسن نعمه حسين جابر الص120
الناصريهذي قار2549216804063362011/11/03الناصريه368314امل عيدان آاظمحسن نعمه لفته حسن121
الجبايشذي قار107417304051212011/11/03الجبايش519676ميثاق آاظم عويصحسن نعيم مسعد فريح122
العكيكةسوق الشيوخذي قار 2585154711004047902011/11/01العكيكة500169غنيه لعيوس مرهونحسن ياسين شمخي آشام123
الجبايشذي قار319780759904055052011/11/03الجبايش65997حويش سلمانحسنة عباس شخيتر124
الفهودالجبايشذي قار 360718153304049152011/11/01الفهود865100عبداهللا شناوه عليحسيبه علي هاشم  االمين125
الشطرةذي قار 403804788704048792011/11/01الشطرة1444162بيداء عباس محمدحسين بشير جبار محمد ال126
البطحاءالناصريةذي قار 66130877404064612011/11/01البطحاء849886جاسميه محمد خضيرحسين حمود خضير  ال خ127
الغرافالشطرةذي قار 638297804064552011/11/01مالجبايش1045056خديجه دينار مطرحسين سلمان شمخي حويج128
الطارسوق الشيوخذي قار 6161681404060022011/11/01الطار87510شماله عطشان محسنحسين سويد عاشور محمد129
الجبايشذي قار 638293604048722011/11/01مالجبايش833560امل علي غضبانحسين طشحيل تيل مذبوب130
سوق الشيوخذي قار 59782104047072011/11/01مالكرمة835559آوثر مصطفى جبرحسين عباس حسين  جمال131
الجبايشذي قار391781922404043902011/11/03الجبايش203093عدنانه ثجيل عبودحسين عبداالمام حليو132
الجبايشذي قار 2509111004047942011/11/01مالجبايش37779جوريه حسين زفرحسين عطشان عطيه تالي133
سوق الشيوخذي قار 249496702304054892011/11/01السوق492397عهود حميد جعفرحسين علي جعفر موسى ا134
الجبايشذي قار583977904066342011/11/03الجبايش101398بهيه داود شاويحسين علي غانم شاوي135
الحمارالجبايشذي قار 362913504060102011/11/01مالحمار688386ليلى عبداهللا طاهرحسين عوده جابر هزاع ال136
الطارالجبايشذي قار 3011124404046952011/11/01مالطار551791ليمه عبدالحسين خليفحسين فياض خنجر حسين137
الجبايشذي قار387773473504053152011/11/03الجبايش250575شليله عبد اهللاحسين لعيبي ضيدان138
العكيكةسوق الشيوخذي قار 89931404060072011/11/01مالعكيكة316061هديه آامل دخانحسين لعيوس صالح حسي139
الحمارالجبايشذي قار 365728352204062792011/11/01مالحمار1090380حياة نعيم عبيدحسين محمد عوفي بجاي140
الجبايشذي قار 20587304047842011/11/01مالجبايش55476زهره جلوب حسنحسين محيسن جبوري جل141
الكرمةسوق الشيوخذي قار 375718804061952011/11/01مالطار487051ليلى آاظم آريمحسين نعمه جليل نعمه اليا142
الناصريهذي قار11821331704057022011/11/03الناصريه167609تيسير مهدي صالححكمت خلف حامد143
الناصريةذي قار 1512182404064122011/11/03مالناصرية310985خالده جاسم طويرشحكيم حسين حنون حسن ا144
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الفهودالجبايشذي قار361720414504056922011/11/03الفهود878204زهره فنجان حبيبحمد اهللا جوده عصاد145
البطحاءالناصريةذي قار 699436904046782011/11/01مالبطحاء598971ساهره سهيل عيدانحمد دحل عيدان جياد الغز146
الحمارالجبايشذي قار372742284404066612011/11/03الحمار1204157آميله طعيم عودهحمد مزيد حميد هميل147
الطارسوق الشيوخذي قار 3416814211604044392011/11/01الكرمة97481ياسر جبرحمديه جبر وناس  العكداو148
الرفاعيذي قار2855217604066452011/11/03الناصريه279115سعد عبدالعاليحمديه حسن عباس149
الكرمةسوق الشيوخذي قار83561704043492011/11/03الكرمه908487ايمان عباس محمدحمودي مصطفى جعفر150
الجبايشذي قار583813604050542011/11/03الجبايش99402هاشميه عبد لهيدحميد انصيف جاسم 151
الكرمةسوق الشيوخذي قار314637063904043582011/11/03الكرمه174861عديمه داود سلمانحميد جادر سلمان محمد152
الطارسوق الشيوخذي قار 14431191804063092011/11/01مالناصرية290833مناهل علي هاشمحميد حسون وهيب زامل ا153
الحمارالجبايشذي قار 370739593504060252011/11/01الحمار8935غنيه شرف عيسىحميد خليل شبيب يعقوب ا154
سوق الشيوخذي قار 72182304054902011/11/01مالكرمة577406صبريه ثامر خيونحميد ساير حسين عليوي155
الجبايشذي قار 327631904063182011/11/01مالجبايش45723رشيده خشيني صكبانحميد سلطان صكبان موير156
الكرمةسوق الشيوخذي قار33113413604051252011/11/03الكرمه448555عطيه عجيل عبدحميد عجيل فاضل داغر157
الناصريةذي قار 2752072104047122011/11/01الناصرية14406سعاد ثويني عجيلحميد مجيد عجيل برغش ا158
الحمارالجبايشذي قار379757014404066622011/11/03الجبايش833993الميه زيدان حميدحميد مزيد حميد هميل159
القلعةالرفاعيذي قار 172343842204062882011/11/01قلعة سكر63657جنان قنبر فرجحميد ياره باقر داود ال داو160
الحمارالجبايشذي قار9504004104059072011/11/03الجبايش100578هيفاء عكاب حسنحميد يوسف سكر161
الجبايشذي قار37073914104059142011/11/03الحمار8475هديه مطر خزعلحواس جالب عبود هدل162
الجبايشذي قار 15414044604048202011/11/01مالجبايش443039سليمه مروح آيلوحيدر حسن وشاح بدر االس163
الناصريهذي قار1645716704063312011/11/03الناصريه730393نوال خمس آريديحيدر خلف ابراهيم آريم164
الفضليهسوق الشيوخذي قار261521779904055042011/11/03الفضليه1445644ايمان عبد االميرحيدر ساجت هاشم165
الناصريةذي قار 3568561704048992011/11/01الناصرية628054سلوى عبدعلي نوماسحيدر عبد محسن سلطان166
الناصريهذي قار1644156804063382011/11/03الناصريه721477زهراء ناجي جبارحيدر عبداهللا جبار167
الشطرهذي قار1445189704065442011/11/03الشطره295885حياة جبار نوروزحيدر آاظم حميد وادي168
بغداد 609876904046882011/11/01مالناصرية926787ختام نعمه حمزهحيدر آاظم محسن  الكعبي169
بغداد267533156904063412011/11/03الفضليه485596زينب عبد الحكيمحيدر هاشم جاسم محمد170
الناصريةذي قار 13711659504044492011/11/01مالكرمه45339هيفاء عباس محمدحيدر وبدان عباس طناش171
الجبايشذي قار 611703504060142011/11/01الجبايش477425نصره ثجيل بحرخالد خانس سرحان عباس172
الفهودالجبايشذي قار2871954504056802011/11/03الفهود695166حسنة جبار عباسخالد رزاق حسين173
الناصريةذي قار 7164604046892011/11/01مالناصرية774293يوجينا تواياتخالد فليح حسن سبتي الخ174
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الجبايشذي قار2051947604066442011/11/03الجبايش857419نعيمه دبين هويلشخالد لعيوس صالح175
البطحاءالناصريةذي قار 79157646704046842011/11/01البطحاء5734انتصار حسين ياسرخالد محيسن ياسر  العنزي176
الجبايشذي قار 392782533604048552011/11/01الجبايش752692حسينه مجيذاب واليخانس سرحان عباس محم177
الفهودالجبايشذي قار375748618504044212011/11/03الفهود330354حذافه مكطوفخشان حنون معارج 178
الناصريةذي قار 352706881104063032011/11/01مالكرمة328470شكريه رحيمه عليويخشان زغير سلطان  ال س179
العكيكةسوق الشيوخذي قار 577783904054972011/11/01مالكرمة183727زهره سايب فليحخشان آايم حميدي محسن180
الكرمةسوق الشيوخذي قار 354706883604048712011/11/01الكرمة182108حليمه محمد حيالخشرم حبيب سفاح حمد ال181
الكرمةسوق الشيوخذي قار1176177804066372011/11/03المنصور847670دوله ناصر عاجلخضير عباس حسن182
الحمارالجبايشذي قار542803604050552011/11/03الحمار293806شمعه قادر هليلخضير عباس مروح183
البطحاءالناصريةذي قار 3794828104061832011/11/01الناصرية259436سكينه عجرش غانمخلف عيدان جياد حصوين184
الجبايشذي قار18817911004057252011/11/03الجبايش814361دجله جمعه محسنخليل عبيد راضي185
الناصريةذي قار 2957892104047182011/11/01الناصرية636593خديجه رضا عليخليل محمد آاظم عذاب الح186
187. الشطرهذي قار7671038204043802011/11/03الناصريه98928امينه حسن خويبرخليل مياح جاسم
الشطرهذي قار259516726604063292011/11/03العكيكه906088شمخي سعدونخليله جبار عبودي جبر188
البطحاءالناصريةذي قار 284567627604047982011/11/01العكيكة175122احالم عجيل آريمخميس حمد عويد معيجل ا189
الجبايشذي قار 384766641404060012011/11/01الجبايش30869بلده نعيمه سويجتخميس آريم خواره ياسر 190
الكرمةسوق الشيوخذي قار 341681512804054942011/11/01الكرمة960438زهره عطيه خلفخنفر قاسم ناصر خلف اليا191
الحمارالجبايشذي قار627453804050592011/11/03الحمار554375شمامه حسين نايفخنيفر جاسم رجالي192
الحمارالجبايشذي قار1286703704050742011/11/03الحمار299887عليه آاظم فوزانخيري سلمان حمد عبد193
الجبايشذي قار 1137444604048152011/11/01مالجبايش54408آافي هاشم داغرخيري غانم داغر جبر االس194
الناصريهذي قار16101384104057002011/11/03الناصريه767744الهام رجب جوادخيري فليح حسن عباس195
الجبايشذي قار 987892304054772011/11/01الجبايش36033زغيره سرحان علوانداخل عبداهللا شمخي جباره196
الجبايشذي قار393784317404051122011/11/03الجبايش477033قاسميه صالحداخل آمر غيالن طرير197
الفهودالجبايشذي قار361721064504056792011/11/03الفهود763979دهن محمد بسينداخل مطر شندي راشد198
الكرمةسوق الشيوخذي قار297194304066562011/11/03الكرمه344633سهاد عبد الرحيمداود سالم عبد الحسن199
الجبايشذي قار 388774962704054922011/11/01الجبايش719833صبريه ياسر آتاويداود سلمان واجد فيصل ال200
سوق الشيوخذي قار 1251092404064012011/11/03مالسوق294509طاهره مكطوف عليويداود مونس جاسم محمد ال201
الدوايهالشطرهذي قار5751267804066382011/11/03الدوايه237830فاطمه ابوالقاسمدحام جخيور حسين202
الكرمةسوق الشيوخذي قار5771093904043592011/11/03الكرمه168936حمره مولى جبارهدرهم علوان سعد علي203
الفهودالجبايشذي قار310593704050712011/11/03الفهود135846احالم ناصر بدرذياب شاطي ريكان204
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الجبايشذي قار 509733504060112011/11/01الجبايش1670422فوزيه حريجه عوضذياب عكاب حسن آشيش205
الحمارالجبايشذي قار 771243704048392011/11/03مالحمار688888نظيمه آاظم عبيدراشد عطيه مهوس مبارك206
الجبايشذي قار 2191093304049192011/11/01مالجبايش760951حياة غانم مجذابراضي شدود جالب والي ا207
الفهودالجبايشذي قار360718153704050702011/11/03الفهود947223زينب عبداهللا شناوهراضي محمد شناوه علي208
الفهودالجبايشذي قار 590471904063222011/11/01مالفهود52485طلبه محمد هاشمراضي معيف فياض معيد209
الجبايشذي قار 392783663304049162011/11/01الجبايش1670920غنيده مجذاب واليراضي منشد رسين محمد210
سوق الشيوخذي قار 9751857504049042011/11/01مالسوق11422نقاء طاهر عباسرافل فاضل عباس طاهر ال211
الجبايشذي قار5271681304043312011/11/03الجبايش263292يسرى عوده مهديرباح طاهر سلمان 212
الناصريهذي قار971923461004063432011/11/03اور1672519عواطف عبدالرضاربح فاضل مسير مري213
الجبايشذي قار162643504053162011/11/03الجبايش780958حقيه خلف شحيترجوان خضر شرهان 214
الطارسوق الشيوخذي قار1701833504053132011/11/03الطار644450خلود محمد صيهودرحمن حسين عبيد215
الحمارالجبايشذي قار389777701604043442011/11/03الحمار478281قاهرة عيال مسعدرحمن عبد علي مروح216
الشطرةذي قار 399797801804063162011/11/01الشطرة501038ابتعاد علي عطيهرحمن علي عكار صفر الص217
الفهودالجبايشذي قار336543704050732011/11/03الفهود947190فاطمه آاظم آريمرحيم جاسم ساجت218
اورالناصريةذي قار 1035987504049012011/11/01ماور423439بروج راضي صالحرحيم جعفر وهيب عبد219
الجبايشذي قار10742944604063442011/11/03الجبايش785415ورديه علي آاطعرحيم صبيح راضي220
الكرمةسوق الشيوخذي قار342683121904057122011/11/03الكرمه1592908هناء فرحان جخيمرحيم عباس انعيمه221
الشطرةذي قار 10381018504061872011/11/01الشطرة25385بوبه حجي قدير برهيزرحيم عجرش آناص راشد222
الفهودالجبايشذي قار896368604044172011/11/03الناصريه461652نعيمه شنشلرحيم علوان منصور223
الجبايشذي قار 380759904404046932011/11/01الجبايش259418مريم عبود ناصررحيم قاسم عوده محمد الم224
قلعة سكرالرفاعيذي قار 178355518304061792011/11/01قلعة سكر18568سعديه ابراهيم مرادرحيم مخيلف جابر جليف ا225
الشطرةذي قار 2274535871004064172011/11/03النصر219026هره عبدالحسين علي زرحيمه عجيل ثجيل زاير ال226
الجبايشذي قار 1621083304049112011/11/01مالجبايش841489قسمة عبدالسادةرزاق جخيور سهر  البو ن227
الحمارالجبايشذي قار1286271104043732011/11/03الحمار478237نعيمه ابراهيم جابررزاق حسن محمد ناصر228
الجبايشذي قار5651713604050562011/11/03الجبايش315515غازيه لفته طارشرزاق شنان حسن دوني229
الكرمةسوق الشيوخذي قار314627694104059152011/11/03الكرمه897245فخريه شليح مسيررزاق عبد الرضا منهي230
الكرمةسوق الشيوخذي قار9647794304059202011/11/03باب بغداد750951بخيته ساجت باهضرزاق فارس مناتي 231
الناصريةذي قار 359717823704048452011/11/03الطار69239آميله آاظم عليرزاق فياض خنجر حسين232
الجبايشذي قار 11261012204062982011/11/01الحمار451937زهره محمد حسنرشيد جبار مري غثيث ال233
الدوايةالشطرةذي قار 264922547804064542011/11/01الدواية1586862حريه حمود شفيرشيد خلف فرحان جالي ال234
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الجبايشذي قار 1338541104063012011/11/01السوق652409ريمه عبدالزهره عطيرشيد صبيح عليوي هليل235
قلعة سكرالرفاعيذي قار 7599711004047952011/11/01مقلعة سكر204800طيبة حسن جماسرشيد صعيب خليف سهر236
الكرمةسوق الشيوخذي قار340679564104059052011/11/03الكرمه44777خوله عبد العاليرشيد عبد الكريم237
قلعة سكرالرفاعيذي قار176351299904066752011/11/03قلعة سكر715111وجدان شندلرشيد آاظم علي موسى238
الناصريةذي قار 1535472404064022011/11/03مالكرمة460864زيتون عبد الكريم حامرشيد مجيد حامد فيصل الي239
الحمارالجبايشذي قار 1281253604048542011/11/01الحمار253401زهره راضي جنحهرعد جوده جازع حسين ال240
قلعة سكرالرفاعيذي قار14121736304063282011/11/03قلعة سكر301469ميعاد عوده راهيرعد عباس خشلوك241
الجبايشذي قار 83373604048602011/11/01مالجبايش833962جميله مسير علوانرعد عبدالحسين جوني خل242
الجبايشذي قار10131911004057232011/11/03الجبايش461861حنان علوان آباشيرعد آريم عطشان عطيه243
الجبايشذي قار 1111801804063132011/11/01مالجبايش175709حميده مجيد رويحرمضان موسى مسعد جابر244
الجبايشذي قار 250912404064082011/11/03الجبايش223271صومه محسن حزابيرياض حسين عطشان عط245
الجبايشذي قار 15414844604048222011/11/01الجبايش443484شيخة نعيم واديرياض رسن مرير عسكر246
الحمارالجبايشذي قار 905203704048322011/11/03مالحمار537971فاطمه خيون قاسمرياض عبدعون عاتي عبي247
العكيكهسوق الشيوخذي قار294587684304066512011/11/03العكيكه431350سليمه خلف خزعلزرار زاجي غميس248
الجبايشذي قار 169471604048852011/11/01الجبايش480200سعديه عبد اهللا شمخيزغير سرحان علوان صباح249
الجبايشذي قار 384761642304054842011/11/01مالجبايش44441آريم خوارةزهره صالح ضاحي غالب250
الجبايشذي قار17273704050752011/11/03مالجبايش635355جلثوم فرج عليزويد محمد شلوحي251
االصالحالناصريهذي قار6461337404051082011/11/03االصالح908296حياة محمود فاخرساجت طعيمه آاظم252
الناصريهذي قار97191027704066412011/11/03اور483531شيخه ظاهر مسيرسالم حسن مسير معيش253
اورالناصريةذي قار 6321861704048972011/11/01ماور807289هدى ماجد فرهودسالم صوين فرهود طران254
الجبايشذي قار3272444604063462011/11/03الجبايش140283غيده عبد النبيسالم عبد الرضا خنجر 255
اورالناصريةذي قار 44497904044442011/11/01الناصرية671127رجاء سلمان ضياءسامر سلمان مطير تاي الح256
الحمارالجبايشذي قار11981793604050522011/11/03الحمار1002151صبيحه آريم جعازستار جبار راضي حسين257
العكيكهسوق الشيوخذي قار10021507904066352011/11/03العكيكه493686شيماء حليم رحمستار آاظم حسون حريز258
الناصريهذي قار1021539804065472011/11/03الناصريه729247جنان منصورستار محمد علي هادي259
الجبايشذي قار 3807599411004047912011/11/01الجبايش37212نوال ناظم ريسانسجاد ليلو حسين محمد الم260
الجبايشذي قار205211104043752011/11/03الجبايش810340عيده داود منشدسجاد هيال ماآر يعقوب261
الجبايشذي قار 396791324404046922011/11/01الجبايش1448689خلود هالل فرحانسعد راضي خلف سعد الح262
الفضليهسوق الشيوخذي قار7261557804066392011/11/03الناصريه238794افراح عبدالرضاسعد عزيز ثامر العبره263
الناصريهذي قار533828204043792011/11/03الناصريه281423منى على راضيسعد فرج خلف عرنوص264
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العكيكهسوق الشيوخذي قار5641106704063322011/11/03العكيكه699789آفايه فيصل عوضسعد هادي صالح 265
الناصريهذي قار1000802304043852011/11/03مالكرمه203699نسيمه جوده محمدسعدون جابر محمد266
الكرمةسوق الشيوخذي قار 83703304049222011/11/01الكرمة73574عفوفه عباس عيسىسعدون جعاز عيسى حافظ267
الرفاعيذي قار 15130168504061882011/11/01الرفاعي685403ترآيه ولع حسنسعود آتاب عطيه مرعيد ا268
الجبايشذي قار527274104059062011/11/03الجبايش814126بيجيه جعيول نتيثسعيد علوان مداح محمد269
الفهودالجبايشذي قار23414304059212011/11/03الفهود867929حبيبه حسن زبالهسعيد محمد زباله حمد270
الفهودالجبايشذي قار 360719913804044402011/11/01الفهود52449ساهره عوده حسنسعيد ملك علي محمد المو271
الشطرةذي قار 628040327104062002011/11/01الشطرة978068فاطمه خلف جاسمسعيد هاشم عليوي خليف272
الجبايشذي قار162121204043302011/11/03الجبايش919839روميه درباش عبودسفاح عبيد فجر سفاح273
الناصريةذي قار 692801704048912011/11/01الفضلية450266امينه ضيول ثجيلسلطان عكله رميزان فياض274
الكرمةسوق الشيوخذي قار3366703831004043682011/11/03الكرمه344762سالمه بهيوسلطان هاشم عبدالنبي275
الناصريهذي قار2447758504044222011/11/03الناصريه1461961صبيحه فالح مطرسلمان ابراهيم علي276
الحمارالجبايشذي قار327143604050512011/11/03الجبايش810401ليلى عطشان آاظمسلمان انصيف جاسم277
الجبايشذي قار366730364104059172011/11/03الجبايش1199961صبيحه حمد سلطانسلمان عبد الساده278
الجبايشذي قار394786229904065502011/11/01الجبايش37798عليه ناشع منصورسلمان عبدالحسين279
الجبايشذي قار 9019644604048062011/11/01الجبايش580675سيله عبدالزهره حويزاسلمان عبدالنبي داغر جبر280
الجبايشذي قار 1881813604048532011/11/01الجبايش629374ناصر حسينسليمه شدود جالب والي ا281
الجبايشذي قار1137211004057202011/11/03الجبايش788747هنديه ميسر طنيشسمسم حسوني آواس282
الفضليةسوق الشيوخذي قار 58272404064202011/11/03الفضلية207960اميره يسر جناحسمعان وارد حاتم عبدالهاد283
الكرمةسوق الشيوخذي قار 2671291404049002011/11/01الطار565359خديجه جبار سبهانسمير راضي سباهي صافي284
الجبايشذي قار 385768603804044362011/11/01الجبايش919338سوده جلوب عمارهسمير عبيد فجر سفاح االس285
الناصريهذي قار431379904066732011/11/03الناصريه721953نجمة عبد الزهرةسمير محمد علي خليف286
الكرمةسوق الشيوخذي قار 33667093604048512011/11/01الكرمة490027صخيل ناصرسميره جبر عطار محمد ال287
الكرمةسوق الشيوخذي قار336670221404043392011/11/03الكرمه830264جبيره آاطع محمدسوادي فهد منخي حمد288
الفهودالجبايشذي قار362723883704043532011/11/03الفهود135837عربيه نايفشاطي ريكان باتول289
الناصريةذي قار 609412404064112011/11/03الناصرية1206013احالم عبد عجيلشاآر جادر صادق صحن ا290
سيد دخيلالناصريهذي قار652222204043982011/11/03سيد دخيل273618مريم جليليشاآر حيال شدود عبد291
االصالحالناصريةذي قار 336479504044302011/11/01ماالصالح461160فاطمه حيال حسنشاآر دشر خفي صيوان ال292
سوق الشيوخذي قار243484981404043372011/11/03سوق الشيو294899حسيبه عوده جاسمشاآر عبداالمير مجيد 293
الناصريةذي قار 148832204062802011/11/01الناصرية637000ساجده خميس جبرشاآر عبدالنبي معيبر  الرم294
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الفهودالجبايشذي قار 361720133404047242011/11/01الفهود136326موبان زبالةشاهه سلطان حاجم محمد295
الفهودالجبايشذي قار 363724043504060082011/11/01الفهود946972حسنه سلطان عطيهشباط آريم خصاف جبر الخ296
الناصريهذي قار563572204045042011/11/03الناصريه131481نورس هويديشبر محمد حسين راضي297
الشطرهذي قار425848388604044192011/11/03الشطره1444563حاجيه علي اميريشبيب جنام احمد حسن298
الجبايشذي قار 392783813304049202011/11/01الجبايش1199924فطومه رويعي خوارهشدود جالب والي محمد اال299
الكرمةسوق الشيوخذي قار 3466917231004048312011/11/03الكرمة615097سميره غالي آناويشراد حسن جاسم محيسن300
الكرمةسوق الشيوخذي قار 352703843604048582011/11/01الكرمة238970ربح منسف عجيلشرجيه زعيل احنيوه صخي301
الجبايشذي قار371741454104059162011/11/03الحمار730558نعيمه عذيب حسينشريف عبادي تحسين302
الكرمةسوق الشيوخذي قار 308291704048962011/11/01مالكرمة232213ماسيره علوان عبودشطنان آريم حسن نجم ال303
الدوايةالشطرةذي قار 4579133044604048042011/11/01الدواية273004جميله ريسان منشودشعالن عبد مهوس آتيب ا304
الفهودالجبايشذي قار 360719583504060222011/11/01الفهود763755فطيم بالل جالبشعالن عطيه ماجد معتوك305
االصالحالناصريهذي قار365728233804050622011/11/03الحمار730876عبد عون عاتيشكرية طاهر جمعة306
الحمارالجبايشذي قار 128563904054982011/11/01مالحمار830703ناهده جوده جازعشمخي جبار نعيمه ثابت ال307
الفهودالجبايشذي قار151323704050692011/11/03الفهود756273فاطمه محسنشنان جاسم شريف علي308
الجبايشذي قار6081554304066602011/11/03الجبايش99533شمامه منشد هويملشنان حسين والي ال309
الجبايشذي قار387773404304066532011/11/03الجبايش1039700حميده جبار عبد اهللاشهيد جاسم محمد310
الكرمةسوق الشيوخذي قار336671271704057032011/11/03الكرمه284969لميعه محيسنشهيد حسون موزان 311
الحمارالجبايشذي قار 128568804048812011/11/01مالجبايش833706حسيبه رزيج جويعدصابر عماره هليل  الحجيم312
الجبايشذي قار361721394104059122011/11/03الفهود893347بدريه طاهر شناوهصابر قاسم صيهود313
الفهودالجبايشذي قار360718983204053012011/11/03الفهود631856زينب آاظم ضيدانصاحب عاجل حسن314
الرفاعيذي قار1094581704043472011/11/03الرفاعي466156شذى طالب روميصاحب عبد علي315
الفهودالجبايشذي قار 255102204062812011/11/01مالفهود135769ايمان جليل سعدونصادق عبداهللا راشد حسن316
الشطرةذي قار 100819971004064712011/11/01مالشطرة825201منتهى حسن مرادصادق نعمه جبر محمد الز317
الكرمةسوق الشيوخذي قار340679533704043522011/11/03الكرمه45298هيفاء نوري نعيسصالح جمعه صبيح318
الناصريةذي قار 207846204064652011/11/01مالناصرية428190سندس لطيف اسماعيلصالح حسين حسن جابر ا319
الفهودالجبايشذي قار255593104045192011/01/03الفهود580211رحيمه عيسى عليصالح مهدي علي عباس320
الفهودالجبايشذي قار 20212404064102011/11/03مالفهود136684سعديه غيثان صعيبصباح جاسم محمد جعفر ا321
الجبايشذي قار3701262104045162011/11/03الجبايش153296فيحاء ريسان صبرصباح دايم جبار عبيد322
سوق الشيوخذي قار 3751972404064142011/11/03مالطار838096حميده حسن بريسصباح آاصد وشيح عويز323
الناصريهذي قار10542244604063472011/11/03الحمار619563شيماء باقر نعيمةصباح مالغي نعيمه324
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الجبايشذي قار10742944604063492011/11/03الجبايش586963رسمه جباشهصبيح راضي سعيد جبر325
الجبايشذي قار3917817944604044022011/11/03الجبايش290150هادي برق درخيلصبيحه سرحان خويجي326
الجبايشذي قار3617210731004043722011/11/03الفهود728969سليمة صابر زبونصدام شهيب عبد الحسن327
الحمارالجبايشذي قار370739954104059102011/11/03الحمار730931حالوه عطيه مهوسصكبان آاظم عبيد328
الفهودالجبايشذي قار121831004043712011/11/03الفهود481042صفيه طلب حسنصكبان ناصر وزير329
الناصريهذي قار1532204045012011/11/03الناصريه670800لمياء محسن فياضصالح حسن فياض330
الرفاعيذي قار 1116611804063112011/11/01مالرفاعي297237امل نجمان جلودصالح آرآان جلود ضيدان331
الجبايشذي قار3271991904057162011/11/03مالجبايش442050زينت حسن عباسضاحي طالب جهل جالب332
الجبايشذي قار3271997904066332011/11/03مالجبايش442050نجالء علي عبدضاحي طالب جهل جالب333
الجبايشذي قار7311046604063302011/11/03الجبايش842695هيفاء آاظم حسنضامن قاسم ناصر  ال334
الناصريةذي قار 1083327504049022011/11/01مالناصرية190499سناء خليل ابراهيمضياء سالم نجف محمد الم335
الجبايشذي قار 391780662204062772011/11/01الجبايش338321نصره زغير عباسضيدان خضير عباس شخي336
الفهودالجبايشذي قار361720094504056772011/11/03الفهود355791جميله آاظم ياسرضيول حمد حسين 337
الجبايشذي قار 387773633604048572011/11/01الجبايش1890541نعيمه نجم مونسطارش خنيصر موحان بحر338
الفهودالجبايشذي قار151419804065462011/11/03الفهود27258زينب عوده غازيطالب جابر موسى نور339
الناصريةذي قار 7701631904048012011/11/01الكرمة168612سوسن رفش محمدطالب خيون نعمه عبيد340
ديالى 103205226504046802011/11/01اور236061آريمه جبار يوسفطالب عبد ثجيل عباس الكن341
الناصريةذي قار 360719613604048682011/11/01الفهود947906بنيه نعيم عبيدطالب عبدالحسين مزيعل ع342
الجبايشذي قار 2821822404064072011/11/03مالجبايش1448254ثجيله عبدالرضا صبيحطالب عساف وشاح بدر اال343
العكيكةسوق الشيوخذي قار 29222404064042011/11/03مالناصرية828226به اسماعيل زادهبوريطالب عكله هالل  الحمدان344
الكرمةسوق الشيوخذي قار343684114504056822011/11/03الكرمه88038هاشميه حسنطالب علوان حسين 345
العكيكةسوق الشيوخذي قار 30517922204062862011/11/01العكيكة194612رضيه ثجيل خوجيطالب فرج عبيد علك العس346
الحمارالجبايشذي قار601821904057112011/11/03الحمار1204462نجيبه حاشوشطالب آاظم سماري347
الغرافالشطرهذي قار493985157404051072011/11/03الغراف595377سعاد آمال مزيدطالب آاظم آيطان 348
الجبايشذي قار 3867717344604048182011/11/01الجبايش175231نضال نواش آيطانطاهر نواش آيطان عواجه349
الحمارالجبايشذي قار319776661104043272011/11/03الحمار726700ساجده حسن سلمانطعمه حسين شنياره 350
الفهودالجبايشذي قار 127667904044462011/11/01مالسوق148971فاطمه حيدر حميدطعمه محمد حبيب عجه الع351
الرفاعيذي قار 332857204061982011/11/01مالرفاعي650467آيالس علي رستمطلفاح عباس ليليو جبر الر352
الناصريهذي قار6231994104059082011/11/03الطار1593348عذيه عبد الرضاطهماز رومي حمود  ال353
الكرمةسوق الشيوخذي قار336670451704043502011/11/03الكرمه344446جبير جاسمظهريه محيسن موازي354
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العكيكةسوق الشيوخذي قار 294587677404064632011/11/01العكيكة139221رفاه جبار آاظمعادل حسين لهمود خلف ا355
الرفاعيذي قار 3021422204062762011/11/01مالرفاعي723348وفاء فرهود مباركعادل خضير فشاخ  الرآابي356
الكرمةسوق الشيوخذي قار21322704045102011/11/03الكرمه96287التفات غانم نعمهعادل سلمان عيدان عيه357
العكيكهسوق الشيوخذي قار310619703304053032011/11/03العكيكه140935نضال هاشم بدوشعادل ضيول آريم آايم358
الطارسوق الشيوخذي قار5841414104059132011/11/03الطار918619هديه نعيم شنانعادل غويض رومي359
الكرمةسوق الشيوخذي قار 2331243904054962011/11/01مالكرمة275884نوال حمد صالحعادل آاظم صالح مصيخي360
الناصريهذي قار1630837104055162011/11/03الناصريه524296امنه جميل شفانيعادل محمد عالوي361
الجبايشذي قار 97393304049122011/11/01الفهود867353حياة محمد امينعارف جاسم ساجت دهش362
الجبايشذي قار 219614104061762011/11/01مالجبايش175563ابتسام نديم عبيدعاشور عامر حسوني عرا363
الغرافالشطرهذي قار485968549104065262011/11/03الغراف252602طال زندي شفيععاشور فرحان زويد364
الفهودالجبايشذي قار2551154504056912011/11/03الفهود355107خالده موسى حسينعامر سعدون شرموخ365
البطحاءالناصريةذي قار 637668104061972011/11/01مالبطحاء634804شيخه عكله معاهعايد طعمه خضير رشيد ال366
الكرمةسوق الشيوخذي قار341871704043482011/11/03الكرمه309352جويده عبدالكاظمعباس جاسم حميدي367
الشطرهذي قار402802768704044122011/11/03الشطره489937هديه عجيل حمودعباس جليد عاشور368
اورالناصريةذي قار 3261208304061852011/11/01ماور807090فاطمه محيبس درجعباس حسن محمود نعمه369
الفهودالجبايشذي قار 36023104049072011/11/01مالفهود314042ليلى حسين جابرعباس خلف علي  الياسري370
الناصريهذي قار2548852204045062011/11/03الناصريه334117زهراء محمدعباس عبد الصاحب371
الطارسوق الشيوخذي قار1095412304043882011/11/03الطار162993عواطف آامل آاطععباس فاضل آاظم جاسم372
الفهودالجبايشذي قار 3617200331004048302011/11/03الفهود271791سهيله سالم جنامعباس هادي بندر ضهد الض373
الفهودالجبايشذي قار6161783104045212011/11/03الطار203933خوله حسين عليعبد االمير نعيم عبيد374
سيد دخيلالناصريةذي قار 649547304047802011/11/01مسيد دخيل236421هاجر حموده بيدهعبد الحسن فرهود حمود ا375
الجبايشذي قار16233204045232011/11/03الجبايش581755غازيه خنيصرعبد الحسن نجم مونس376
الفضليةسوق الشيوخذي قار 261520907104061962011/11/01الفضلية168487فاطمه ابراهيم ضهدعبد الحسين عوده محمد ح377
الجبايشذي قار370731004043702011/11/03الجبايش44680عليه رويع لطيفعبد الرضا آطامي داود378
البطحاءالناصريهذي قار374539204065282011/11/03البطحاء526320فليحة عبد الرحيمعبد الرضا محمد عايف379
380. الجبايشذي قار363724733304053022011/11/03الفهود482747آاظميه نايف جناديعبد الستار جابر علي
الناصريهذي قار108214557904066292011/11/03اور345553بشرى ناصر حسينعبد الستار عبد الجبار381
الفهودالجبايشذي قار 1761017304047782011/11/01مالفهود439822حياة جمعه حسنعبد العباس شالل جابر عب382
الفهودالجبايشذي قار17061113904043552011/11/03الفهود932547زهره مهدي راضيعبد القادر حسن جابر383
الجبايشذي قار1272923904043622011/11/03الجبايش1670695غاليه جخير شنونعبد القاسم عبيد مطروح384
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الشطرةذي قار 402802748604061912011/11/01الشطرة160070رحيمه خضير ساجتعبد الكاظم جليد عاشور ش385
الجبايشذي قار361720424504056892011/11/03الفهود756263حليمه درويشعبد الكاظم نايف جوده386
الطارسوق الشيوخذي قار329656114504056852011/11/03الطار487093حليمه موسى حمودعبد الكريم عجرم بريس387
الكرمةسوق الشيوخذي قار336670563904043572011/11/03الكرمه512936ناجيه عايد بويشعبد جوده طاهر سلطان388
389. الحمارالجبايشذي قار198723704043542011/11/03الحمار86810نزل عوده رهيمعبد حنون آريم
الجبايشذي قار391780752204043972011/11/03الجبايش984700شريفه رمضانعبد حويش سلمان صياح390
الحمارالجبايشذي قار370739944104059092011/11/03الحمار1001930لبيبه جبار فهدعبد شفيت عبيد  اليوسف391
الحمارالجبايشذي قار371741803604050572011/11/03الحمار688110آتيبه عبد شايععبد شليج حسن محسن392
الجبايشذي قار14713311004056762011/11/03الجبايش814633نظيمه قاسم نعمهعبد شنيار باهض عالج393
الحمارالجبايشذي قار601541304043332011/11/03الحمار172838قديمه جليبعبد عباس مروح394
الجبايشذي قار 3847679444604048192011/11/01الجبايش521659ميعاد غضبان مفتنعبد علي سعيد باهض البي395
الفهودالجبايشذي قار 378755203804044372011/11/01الفهود10713هناء حسن حطابعبد عليوي طابور عالج ا396
الجبايشذي قار 369736943804048622011/11/01الحمار726825نوميه بشاره غاليعبد عون رويج مناتي ناص397
الجبايشذي قار 392783274104046982011/11/01الجبايش1690145نعناعه خضير رسنعبد مسير رسن  البو نجم398
الجبايشذي قار91969904055102011/11/03مسوق الشيو970544آريمه صابر هاشمعبداالمير خصاف والي399
الحمارالجبايشذي قار 362943704048362011/11/03مالحمار630989آريمه صيوان عيوشيعبداالمير مطرود لفته صا400
سوق الشيوخذي قار169109044604044052011/11/03العكيكه194764سوسن ناصرعبدالباري موسى صافي401
االصالحالناصريةذي قار 6461011604048862011/11/01ماالصالح383683نرجس جعفر محمدعبدالباري نعمه شبيب عم402
الناصريةذي قار 1031752104047172011/11/01مالناصرية247829فاطمه ابراهيم محمدعبدالجليل جبر جفيان طعي403
الحمارالجبايشذي قار627941304043342011/11/03الحمار554751مدلوله عباديعبدالجليل داود سلمان404
سوق الشيوخذي قار 134067304047862011/11/01مالفضلية645742سحر مكي ناصرعبدالجليل آاظم نجم عبداهللا405
الحمارالجبايشذي قار 394726713704048412011/11/03الحمار1204246ميلة عبدالحسين حمادعبدالجليل مطرود لفته شي406
الفهودالجبايشذي قار3607197281004044112011/11/03الفهود580086يبي موسى عليعبدالحسن حمد خضر407
البطحاءالناصريةذي قار 13184668504061892011/11/01البطحاء634865شاه زنان مراد آلهريعبدالحسن سلطان راضي408
الفهودالجبايشذي قار 377752932404064132011/11/03الفهود417990وفيه منصور فرحانعبدالحسين جاسم سلطان409
الفهودالجبايشذي قار 359717853504060122011/11/01الفهود338340سليمه حيران علوانعبدالحسين جمعه علوان غ410
الفهودالجبايشذي قار 359717853604048672011/11/01الطار918959اسالفية نعيم عبيدعبدالحسين سعدون عطية411
الشطرةذي قار 397792158704061922011/11/01الشطرة23215هناء حسن عليعبدالحسين عايز حسن عل412
الجبايشذي قار 10137244604048232011/11/01الجبايش260306باسمه محسن جاسمعبدالحسين عبدالنبي داغر413
الناصريةذي قار 15601672204062832011/11/01الناصرية664175امال قاسم محمدعبدالحسين عجيل حمزه  414
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الجبايشذي قار5271611804057062011/11/03الجبايش814218شمعه ياسين خيرانعبدالحسين فهد ناصر 415
الناصريةذي قار 342683441104063042011/11/01الكرمة284813فردوس عطشان فيصلعبدالحكيم سلطان فيصل م416
الفهودالجبايشذي قار 5421563604048702011/11/01الكرمة690504سناء لهيمد آارتعبدالخالق عبدعلي عاشور417
الحمارالجبايشذي قار1981261404043382011/11/03الحمار478389نجاح عبدالكريمعبدالرحمن عباس418
الفهودالجبايشذي قار 360719101704048892011/11/01الفهود233277حوفه صمد عليعبدالرحيم آاصد جاسم زغ419
الناصريةذي قار 368734363704048382011/11/03الحمار451978فطيمه ناصر حمودعبدالرزاق سلمان حمد عب420
الكرمةسوق الشيوخذي قار 341683431904063212011/11/01الكرمة220954سليمه شكاحي بدايعبدالرزاق ياسر جبر عطي421
الرفاعيذي قار 154306431504047032011/11/01الرفاعي30413سون عبدالشهيد يوسعبدالرضا ابراهيم جبر بار422
الفهودالجبايشذي قار37752671804057082011/11/03الفهود402399حتروفه عباسعبدالرضا علي بداي423
الجبايشذي قار15405844604063452011/11/03الجبايش707748معصومه نبيعبدالرضا مزهر مسلم424
الجبايشذي قار 987912204062922011/11/01مالجبايش495928نوال سرحان علوانعبدالزهره طويرش طاهر425
العكيكهسوق الشيوخذي قار303857304051192011/11/03الفضليه630492ليلى محسين خضيرعبدالستار جويد نجم426
الناصريهذي قار2555097311004057242011/11/03الناصريه606273ندى حلو مرادعبدالستار عبدالجبار427
الناصريةذي قار 1096561804063072011/11/01مالناصرية337451آفايه ناصر صفرعبدالسالم جابر محمد جوا428
الشطرهذي قار15519344604044082011/11/03الدوايه781715نعيمه حسن محيسنعبدالعالي عبد محيسن429
الفهودالجبايشذي قار 627502704054932011/11/01الحمار920090صبيحه آاطع حنون عبدالعباس جنيدي رحيمه430
الجبايشذي قار385768341104043742011/11/03الجبايش858222شنينه خشف ناشيعبدالعباس عبيد واعي431
الناصريةذي قار 398794887804064562011/11/01الشطرة261170آفايه حمود ماضيعبدالعباس عويد عرد مهو432
الفهودالجبايشذي قار 12401662404064232011/11/03الفهود932584قديمه رضبو فرعونعبدالعزيز احمد محمد حس433
الفهودالجبايشذي قار647483604053242011/11/03الكرمه16868فهيمة هيال عاشورعبدالقادر عبدعلي434
الكرمةسوق الشيوخذي قار2261092904045122011/11/03الكرمه757007ليلى شليج عبيدعبدالكاظم حسان مكرم435
الناصريةذي قار 142218804048802011/11/01مالكرمة418383بتول هاشم محمدعبدالكاظم صابر حسن مح436
سوق الشيوخذي قار 248940647104048762011/11/01السوق6959دخلية ريسان حبيبعبدالكاظم عطشان حبيب ع437
سوق الشيوخذي قار 303604938104048822011/11/01العكيكة431534بتول عوده فاخرعبدالكاظم آريدي جراح س438
الجبايشذي قار 3101129304044282011/11/01مالفهود100999نداء محمد عيدانعبدالكريم دهيم جويد حسن439
الكرمةسوق الشيوخذي قار 3426839271004064682011/11/01الكرمة6218عزيزه عسكر عليويعبدالكريم طالب حسين عل440
الفهودالجبايشذي قار 360718763504060162011/11/01الفهود286172ماجده رزاق حسنعبدالكريم آشاش عبدالكري441
قلعة سكرالرفاعيذي قار 10731956604046822011/11/01مقلعة سكر1089977باسمه عبداالمير عليعبدالكريم محمدعلي حسن442
الفهودالجبايشذي قار1511709304065302011/11/03الفهود691127سليمه يونسعبدالكريم نايف سلطان443
الناصريةذي قار 80159097304047832011/11/01البطحاء306971عليويه طعمه سطامعبداللطيف ثويني فرحان م444
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الدوايةالشطرةذي قار 9901031704048952011/11/01مالدواية872922زهراء علي اآبرعبداهللا جابر بدن خوير الس445
العكيكهسوق الشيوخذي قار288574621904057132011/11/03العكيكه141065فليحه حسن جريعبداهللا جابر فرهود 446
الحمارالجبايشذي قار368735053604053232011/11/03الحمار920039مدينه ناصر حمودعبداهللا حمدان حمد447
الفهودالجبايشذي قار359717853604053202011/11/03الطار730142زهره خريبط عاتيعبداهللا سعدون عطيه448
الجبايشذي قار 110602044604048052011/11/01الجبايش316513فاطمه جبار رسينعبداهللا سعيد باهض اسمر449
الغرافالشطرةذي قار 493984552304054812011/11/01الغراف963388نجاة عوده حماديعبداهللا عبره شناوه  السعي450
الدوايهالشطرهذي قار450909727304051242011/11/03الدوايه833403آالتوب آرمي فتحيعبداهللا محمد زغير451
الحمارالجبايشذي قار1286583704050672011/11/03الحمار619230سليمه جميل معلكعبداهللا مكي معلك452
الكرمةسوق الشيوخذي قار 355708243604048612011/11/01الطار730389سميره سلمان جاسمعبداهللا وصيوج شبيب حمد453
الناصريهذي قار3058198704044132011/11/03الناصريه968744اسيل عوده ابراهيمعبدالمالك شراد حساني 454
الناصريةذي قار 2243061004064672011/11/01الناصرية737644هدى محمد امينعبدالمطلب عبود خضر مز455
سوق الشيوخذي قار 347692602204062942011/11/01الكرمة222748نضال حسين آحيطعبدالمنعم ريسان مكي سلم456
الحمارالجبايشذي قار369737564404066632011/11/03الحمار688399نظيره آاصد جابرعبدالواحد نعيمه ياسر457
الشطرهذي قار1041597904066362011/11/03الناصريه150943سعاد محمد عليعبدعلي عزيز جايد458
الشطرةذي قار 446891757404064692011/11/01الشطرة80135جليله عبدالحسين هاشعبدعلي مرضوخ جاسم س459
الجبايشذي قار601974404066662011/11/03م1الحمار920698عيده خالويعبود ثجيل علي موسى460
الكرمةسوق الشيوخذي قار1751024104059032011/11/03مالكرمه471572شكرية خير اهللاعبود فرهود بلبول حمد461
الجبايشذي قار18817911004057212011/11/03مالجبايش175939بطاقه منصور محمدعبيد راضي سدخان462
الكرمةسوق الشيوخذي قار336670621404043362011/11/03الكرمه575969هاشمية عبد النبيعجيل فاضل داغر463
الجبايشذي قار 366731133604048652011/11/01الجبايش88796عيمه عبدالحسين جونيعجيل مسير عيان عويد ال464
الحمارالجبايشذي قار534312204045072011/11/03مالديوانيه553838ازهار آاظم ناصرعداي عاصي ضهد رداد465
الشطرهذي قار1008488304044242011/11/03الشطره12778مليحة جواد شميعانعدنان حامد ماضي466
الناصريهذي قار358659904065492011/11/03الناصريه627733هدى صالح عبدعدنان حسين عيسى467
سوق الشيوخذي قار330659653804050652011/11/03الطار838814تاجيه باشخ محسنعدنان شامخ محسن468
الشطرهذي قار1891717504051052011/11/03الشطره804973صديقه محمد عليعدنان عليوي حسون469
الناصريهذي قار1733947304051162011/11/03الناصريه216312فاطمة جهار باغيعدنان محمد علي مري470
الناصريةذي قار 371740093504060172011/11/01الحمار171867عوده جابر هزاععديمه عطيه مهوس مبارك471
الجبايشذي قار3857684321004045142011/11/03الجبايش1590999نصره وهين مهلهلعذاب جليوي عذيب472
الناصريهذي قار5952002204043952011/11/03الجبايش464541سهام طعمه شبيبعذاب عبداهللا شمخي473
الكرمةسوق الشيوخذي قار351701463804050632011/11/03الكرمه96235رحيمه عليوي جويدعزيز حسين عزيز474
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الناصريةذي قار 916511404060052011/11/01الناصرية779031فخريه جهاد داودعزيز عباس ثجيل علكم ال475
الكرمةسوق الشيوخذي قار336670173804050612011/11/03الكرمه539558سعده آسار مباركعزيز معالن هاشم حمد476
الفهودالجبايشذي قار1301952904045132011/11/03الفهود631882رجات هادي حمودعطيه عاجل حمود477
الفهودالجبايشذي قار 360719583504060132011/11/01الفهود226111نوعه طايع ثامرعطيه ماجد معتوك سعد ال478
الجبايشذي قار387773633604053252011/11/03الجبايش929041مصر ثجيل شلتاغعظيم خنيصر موحان479
الناصريةذي قار 11181072304054862011/11/01مالناصرية840804زهراء صالح عبدعقيل حسن عجيل جويد ال480
اورالناصريةذي قار 9921943304049232011/11/01ماور276078نهله عثمان محمدعقيل موسى محسن  الموس481
الجبايشذي قار3271047604066432011/11/03الجبايش833463عجيله علوانعكني سلمان صياح482
الناصريهذي قار43158204043782011/11/03مالناصريه310228سهاد عبدعلي آريمعالء حسن خشان483
الغرافالشطرهذي قار5611958104043822011/11/03الغراف808890ثرية حسين محمدعالء سبتي عبد المحسن484
الحمارالجبايشذي قار 6011357804064592011/11/01مالحمار31002086عيده شويش آاظمعالوي حميد علوان خفي485
البطحاءالناصريةذي قار 70138941604048842011/11/01البطحاء232584سميره شهاب عبداهللاعالوي صبيح سبع آنكي ا486
الكرمةسوق الشيوخذي قار267114104059022011/11/03الطار561929نعيمه عطيه حسينعالوي محمد راضي487
الجبايشذي قار 219782404064192011/11/03مالجبايش1448332حكيمه مجيد غاليعلي اميح سفاح بدر االسد488
البطحاءالناصريةذي قار 7121137204061772011/11/01مالبطحاء83127نوال عبدالصمد مباركعلي بديوي حسين مطرود489
الغرافالشطرةذي قار 12641198104061992011/11/01مالغراف65791فاطمه هاشم مزيعلعلي بديوي عناد زغير الك490
العكيكهسوق الشيوخذي قار6291917204055132011/11/03العكيكه728962حسنة زعال فاضلعلي برغش عويد آليل491
الكرمةسوق الشيوخذي قار353704876804063332011/11/03الكرمه714447فيحاء ماجد مريهجعلي جاسب مريهج492
الشطرةذي قار 172859304044272011/11/01مالشطرة569216ازهار محسن سلمانعلي جليد عاشور شالل الع493
الشطرةذي قار 392783823304049252011/11/01الجبايش602458نديمه شدود جالبعلي حسين جالب والي اال494
العكيكهسوق الشيوخذي قار301600431504043412011/11/03العكيكه245008وسن سعدون ياسرعلي حسين حنون495
الناصريهذي قار221857904066312011/11/03مالناصريه840798بشرى مطر منخيعلي حسين صالح496
الفضليةسوق الشيوخذي قار 12041431704048902011/11/01مالفضلية720459فردوس محمد عباسعلي خالد دبيس مزعل ال497
الحمارالجبايشذي قار286202204044002011/11/03الحمار719197عليه عبد عودهعلي خضير عويد جازع498
جرف الصخرالمسيب بابل 278554591104063022011/11/01الفضلية172658مرضيه آاظم مهرآانعلي خلف عبود  الحجامي499
سوق الشيوخذي قار2661439904055112011/11/03سوق الشيو836247نضال شاآر آاطععلي داخل حسن احمد500
الجبايشذي قار121513404053092011/11/03مالجبايش101597ولدان فريد رمضانعلي رحيم عليوي حافظ501
الجبايشذي قار 393784987904044472011/11/01الجبايش10441سون عبدالهادي سعدوعلي رزاق جوده طوفان ال502
الناصريةذي قار 3466221804063122011/11/01الناصرية774227آفاح علي موسىعلي رهيف زغير غرآان503
الحمارالجبايشذي قار 772001904063202011/11/01مالحمار299961رسميه حميد سالمعلي زامل صابر حمود البو504
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الطارسوق الشيوخذي قار3011402204043942011/11/03مالطار821615نجيه جبار لفتهعلي عبد الحسين505
الناصريةذي قار 10137244604048092011/11/01الجبايش586188زهور جاسم داغرعلي عبدالنبي داغر جبر ا506
الناصريةذي قار 3365922104047142011/11/01الناصرية878492الهام مردان جونيعلي عطيه عبدالرحيم حس507
اورالناصريةذي قار 126250452304054852011/11/01اور502490قسمه عوده محمدعلي عطيه عبره جبر الخا508
آربالء 94111971004064742011/11/01مالناصرية323528يناس سامي عبدالكريعلي عوده رهيف عوده ال509
الناصريةذي قار 381516904046872011/11/01ماور390057سحر رزاق آريمعلي قاسم حسوني جبر اال510
الرفاعيذي قار141280748304044252011/11/03الرفاعي584963حبيبه حجيل سايرعلي آاظم منهي حمود511
الفضليهسوق الشيوخذي قار2675331121004045152011/11/03الفضليه54022احالم عبد الزهرهعلي آاظم نتيش ثامر512
الجبايشذي قار1539789904066712011/11/03الجبايش682490شيماء عبد الشيخعلي آسار بلوشه عفريت513
الكرمةسوق الشيوخذي قار3352754404066642011/11/03مالكرمه808053ربيعه ورش عبودعلي محسن عبود سلمان514
الجبايشذي قار358714373904043562011/11/03الطار635543آريمه خير اهللا جابرعلي محمد حسين ناصح515
العكيكةسوق الشيوخذي قار 256464404047002011/11/01مالعكيكة972765فردوس منشد رهيفعلي مطلك حواس سلطان516
الناصريةذي قار 115229192204062852011/11/01اور696129نظام راجي راضيعلي مكطوف ذبيح تعيبان517
الناصريةذي قار 3467222304054762011/11/01الناصرية16462امل هاشم محسنعلي مهدي سكر ذهيب الح518
الفهودالجبايشذي قار 202361204063062011/11/01مالفهود28302نضال فاخر سلمانعلي موسى سلمان آطع ال519
سوق الشيوخذي قار4533971004066282011/11/03مسوق الشيو659768نضال فتاح فارسعلي ناصر دبيخي جبير520
الناصريهذي قار754651804057052011/11/03ماور1201721وفاء وحش مفتنعلي نايف عاجل حريز521
العكيكهسوق الشيوخذي قار572253504053182011/11/03مالعكيكه842761فضيله مهدي جبرعلي نتيشون جويد522
الفهودالجبايشذي قار 3777524644604048082011/11/01الفهود580457زهراء حسين ابوالقاسعلي نزار عبود طالب المو523
الشطرةذي قار 192647504049052011/11/01مالشطرة835424زينب سلمان مطشرعلي نعمه ابراهيم راضي 524
الناصريةذي قار 16121106504046792011/11/01مالناصرية705896هدى راآان خلفعلي هادي عبداهللا جناح ال525
قلعة سكرالرفاعيذي قار1073929904066672011/11/03مقلعة سكر697506قبيله آاظم عليويعلي هاشم عليوي عيسى526
سوق الشيوخذي قار 1757261004064662011/11/01مالكرمة231556حياة حسين عليعلي يعقوب علي محمد الي527
سوق الشيوخذي قار 250499624404046942011/11/01الجبايش799884نجالء حسين طاهرعماد آاظم عويد فشاخ الر528
الناصريهذي قار141179904055072011/11/03مالعكيكه25054فاطمة عباسعمار شدود خلف عبد529
الناصريةذي قار 1107757504064252011/11/03مالناصرية279496فاطمه شريف مطلكعمار ظاهر مطرود حسين530
الجبايشذي قار 509471504047012011/11/01الجبايش480913زينب فياض الزمعمار مزهر الزم يوسف ال531
الكرمةسوق الشيوخذي قار95812977404051102011/11/03العكيكه630338زهره محمدعمران موسى عجيل532
الناصريهذي قار3670992204045032011/11/03الناصريه1734092ابتسام محمد عامرعواد آاظم خشان533
الشطرةذي قار 1791961804063102011/11/01مالشطرة254304حسنه سعد شريفعواد مرآب جاسب حسين534
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الفهودالجبايشذي قار552132404043932011/11/03الفهود481227وفية خليبص فياضعويد معيف فياض 535
الطارسوق الشيوخذي قار 328655993304049172011/11/01الطار69520نعيمه عجرم بريسعيال موسى حمود جبر الج536
الجبايشذي قار987143204045222011/11/03مالجبايش308972غنيه ميس صالحعيسى عطيه صالح  ال537
الجبايشذي قار 10137244604048122011/11/01الجبايش586188فتوه جاسم داغرعيسى هاشم داغر جبر اال538
قلعة سكرالرفاعيذي قار 1073987904044452011/11/01مقلعة سكر188927ناجحه عبد محمدغازي حميد حسن علوي ا539
الجبايشذي قار 1472003504060182011/11/01الجبايش1690196زآيه نجم مونسغازي خنيصر موحان بحر540
الشطرةذي قار 4338654371004064722011/11/01الشطرة107130ربيعه حسن لفتهغالب حسين سفاح خويجي541
الجبايشذي قار 392782794304047882011/11/01الجبايش842920سعديه جاسم محمدغالب حشف محمد جشاف542
الفضليهسوق الشيوخذي قار8611489504065382011/11/03مسيد دخيل477826استقالل ترآيغالب حيال جيجان543
الحمارالجبايشذي قار5421344504056962011/11/03مالحمار1204461بدريه راضي جويدغالب آاظم سماري544
البطحاءالناصريةذي قار 8061152304054872011/11/01البطحاء803716حصه عبيد عيدغانم ماضي آريم ثاجب الص545
الحمارالجبايشذي قار 366730703604048692011/11/01الجبايش464782حامد عامرغدنانه ماهود فارس طاهر546
العكيكهسوق الشيوخذي قار302603847904066322011/11/03العكيكه91613فاطمه امراهللا حسنغضبان حسين فليح547
الجبايشذي قار11081539904055022011/11/03مالجبايش984341بتول شجر شميتهغضبان عبد الحسن548
الغرافالشطرهذي قار479957668304043762011/11/03الغراف669817مصريه شنيورفائز شجان مهيدي549
الحمارالجبايشذي قار12843504053122011/11/03م1الحمار172728اميره علي زآيطفائق ثجيل زوير نعيمه550
الجبايشذي قار 387773854404046902011/11/01الجبايش119118خديجه ديوان علوانفاضل سلمان علوان صافي551
الكرمةسوق الشيوخذي قار 333664672104047082011/11/01الكرمة313349جاسميه علي جاسمفاضل عباس حسين طاهر552
الجبايشذي قار393785924204059192011/11/03الجبايش250818سفيره ناصر عبدفاضل عطاهللا شجر عكله553
الناصريةذي قار 1130791204063052011/11/01مالناصرية284681زهره آاظم عليفاضل محسن منخي مطلب554
الفهودالجبايشذي قار 24236604046812011/11/01مالفهود865401ينب مهدي عبدالصاحبفاضل نجي ياسين  عباده555
الفهودالجبايشذي قار 130693704048462011/11/03مالفهود330160فريهه خليفه خطيفالح جويد نتيشون ارحيل556
الفهودالجبايشذي قار28774504056812011/11/03مالفهود756171بتول محمد آاظمفالح حلو عبود  الحمود557
الطارسوق الشيوخذي قار6761164304059232011/11/03الطار275932بدريه عبد الجليلفالح فياض خنجر حسين558
الرفاعيذي قار 1523E+051704048982011/11/01الرفاعي697235غنيه عبدالكاظم صباحفرحان جازع حويس جبر559
الشطرهذي قار1042908804044162011/11/03الشطره594301فاطمه رجب محمدفرحان زغير عليوي560
الفهودالجبايشذي قار2551033304053052011/11/03مالفهود817776نعيم فاضلفرحه قاسم صيهود561
الجبايشذي قار393785943504053112011/11/03الجبايش44943وردة ديوان آاطعفرهود خلف سفيح 562
الكرمةسوق الشيوخذي قار 3091764404046912011/11/01الكرمة264119صبيحه اسماعيل مفتنفرهود شويع سريج رويحه563
سوق الشيوخذي قار1781103104045202011/11/03سوق الشيو749660هدف عبداالميرفالح حسن هنيدي564
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الشطرةذي قار 415828572204062842011/11/01الشطرة632834بتول عدنان حسونفليح جابر باقر جاسم العلو565
الغرافالشطرهذي قار4969910744604044102011/11/03الغراف304885حنان رزاق حسينفليح حسن عالوي حسن566
الفضليةسوق الشيوخذي قار 13401332304054882011/11/01مالفضلية989859مواهب منذر سعدونفهد عبد المنعم سعدون حس567
الناصريةذي قار 637201804063152011/11/01مالبطحاء849854شيخه حنون مشرففهد الزم مشرف زاير الحد568
جدول الغربيالهنديةآربالء 3887748231004048292011/11/03الجبايش687171شدهه حاتم زغيرونفياض الزم يوسف صالل ا569
الناصريةذي قار 6913681804063172011/11/01البطحاء633620دالل آريم ثاجبفيصل عبداهللا ثاجب عناد ا570
الناصريةذي قار 308615281504047052011/11/01الفضلية515306حليمه عطيه زاملقاسم بارز ثامر آسار الكس571
الجبايشذي قار39278528104043832011/11/03الجبايش780922حسينيه عويصيقاسم بهلول فريح احمر572
الناصريةذي قار 1244487304047852011/11/01مالناصرية452740هار عبدالكريم عبدالحسقاسم حسن علي زغير الخ573
الحمارالجبايشذي قار 595653604048522011/11/01مالجبايش942572لطيفه عجالن غاليقاسم عبيد وهم هليل الراش574
الناصريةذي قار 10271931904063242011/11/01ماور496922رباب ساهي عبدقاسم عدنان عزيز رضا الم575
الغرافالشطرةذي قار 465928952204062782011/11/01الشطرة225001نزيله ناهي شمخيقاسم فليح رويهي ناشي ال576
الفهودالجبايشذي قار 234683604048562011/11/01مالفهود233497رباب خلف حسنقاسم محمد نعيمه محمد ال577
العكيكهسوق الشيوخذي قار283564827304051152011/11/03العكيكه1446489بيداء طاهر حسينقحطان محمد سلمان 578
الفهودالجبايشذي قار 20291404060042011/11/01مالفهود557150بثينه علي آاظمقيس هاشم آزهور فياض579
قلعة سكرالرفاعيذي قار199397907404051112011/11/03قلعة سكر861422زهراء حميد عليآاطع آاظم جالب مجلي580
الجبايشذي قار366730853604053222011/11/03الجبايش810826زهره منشد فعيلآاطع مزهر آريم جبر581
الشطرةذي قار 4818771004064732011/11/01مالناصرية90485مريم سيد محمدعليآاظم جابر فضاله محمد الع582
الجبايشذي قار 3927821411004047972011/11/01الجبايش151478عليه حسين زفرآاظم جباري مشكور ناطور583
الكرمةسوق الشيوخذي قار34181669904055012011/11/03الكرمه8597205فرح عمران عيسىآاظم داود فرج غميس584
الجبايشذي قار3867719644604044062011/11/03الجبايش463842بسته حماد ساريآاظم رسن مرير عسكر585
الناصريهذي قار326650772804045112011/11/03الطار246461جميله صاحب آاطعآاظم رويح عبد علي586
الناصريةذي قار 69363104049092011/11/01مالناصرية746436زهره مكي نجفآاظم طاهر حسن حسين587
الناصريهذي قار278554582304043872011/11/03العكيكه55917زليخا ولي اهللاآاظم عبد الحسين صعيع588
الطارسوق الشيوخذي قار358715144204059182011/11/03الطار203888رشكه آاظم فرحانآاظم عبدالحسين عبيد  589
الكرمةسوق الشيوخذي قار 1535221904063192011/11/01الكرمة408082انتصار عبداهللا مايحآاظم عطشان سالم عبدالر590
سوق الشيوخذي قار362781904057102011/11/03مالحمار343258عليه محمد هاشمآاظم مزهر عبدالرضا 591
الفضليهسوق الشيوخذي قار268534642304043862011/11/03الفضليه510124سوسن فدايارآاظم موسى عيسى592
الفهودالجبايشذي قار 1053281704048932011/11/01الفهود589559انتصار ناصر هاديآاظم مونس هادي مظلوم593
الجبايشذي قار387773383204045242011/11/03الجبايش1670763خديجه خنيصرآاظم نجم مونس غيدان594
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الجبايشذي قار360718443804050602011/11/03الفهود422561جريد شنينآاظمية حسين مبارك595
الكرمةسوق الشيوخذي قار352703031104043262011/11/03الكرمه652143شرهان مزيهرآاظمية عبيد حميدان  ال596
الشطرهذي قار1099268704044142011/11/03مالشطره693821سميرة ابراهيم فرجآامل داخل حسن علي597
الدوايهالشطرهذي قار11971897404051092011/11/03الدوايه588929منصوره سيدحسنآامل رحيمه حميدي598
الجبايشذي قار1881044604063502011/11/03الجبايش857262هليلة حسن شرهانآامل زبون لعيوس599
اورالناصريهذي قار110218857504051062011/11/03اور199354بربوش مصطفىآامل سعدون جبر600
الجبايشذي قار 392783523504047762011/11/01الجبايش36758هاشميه فهد زاملآامل عيدان صنكور  البو601
الجبايشذي قار 61318211004047962011/11/01الجبايش506317سميره جبار مزيدآامل فرهود آاظم بصري602
الدوايةالشطرةذي قار 457913011504047022011/11/01الدواية155794جميله مشحوت محيسنآتاب مسلم عبدعلي غيالن603
الكرمةسوق الشيوخذي قار 338675084404046962011/11/01الكرمة446836ورده جابر حسينآرم علوان حمادي جومه604
الجبايشذي قار 5831293604048732011/11/01مالجبايش44719هظيمه محمد جاسمآريم انضيف جاسم فارس605
الفهودالجبايشذي قار20216431004043692011/11/03مالفهود1043019سميره عودهآريم جبار محمد قدار606
الناصريهذي قار86170952404043922011/11/03البطحاء412057بدريه جبار نجمآريم داخل جماد مطرود607
الحمارالجبايشذي قار289576331804057072011/11/03العكيكه694853مصريه شدود عمارآريم عايد مالح مهنا608
العكيكةسوق الشيوخذي قار 5401683604048632011/11/01مالعكيكة279670نعناعه فرج نايفآريم عبدالرزاق عطشان ط609
الناصريةذي قار 1083357504055002011/11/01مالناصرية439187افتخار باقر رضاآريم عبدالعالي الماز علي610
الجبايشذي قار 282818244604048172011/11/01مالجبايش858438حميده راضي سعيدآريم عساف وشاح بدر اال611
الجبايشذي قار382763484304059242011/11/03الجبايش44050جبريه عوده آزارآريم عصيري وحيلي612
العكيكهسوق الشيوخذي قار1141402404043892011/11/03مالعكيكه1445030رباب محمد خضيرآريم فاخر لفته جاسم ال613
الكرمةسوق الشيوخذي قار2001934304066522011/11/03مالكرمه896033جمهوريه حمدآريم محمد عايد فياض614
الفضليهسوق الشيوخذي قار1034638304044232011/11/03مالفضليه298182سميره سعدونآريم مزهرعلي  الشيخ615
البطحاءالناصريهذي قار9941249904065482011/11/03مالبطحاء11809آاملة علي يوسفآريم نافع عطية زاير616
الجبايشذي قار 356710351304048242011/11/01الجبايش1457477ابتسام جابر مزيعلآريم نعيثل رشم غيالن االس617
الكرمةسوق الشيوخذي قار 1751267304047792011/11/01مالكرمة283093حبيبه شبوط سلطانآريم وادي غياض شهيب618
الجبايشذي قار 971663804044422011/11/01مالفهود52816غازيه معروف ارهيفآنيص عوده ثويني مشوي619
الفضليهسوق الشيوخذي قار266531549904055082011/11/03الفضليه904041عهود خلف يعقوبلؤي ريحان خزعل ذرب620
االصالحالناصريهذي قار7431881204043292011/11/03ماالصالح969572الهام غازي حامدالمي فارس محسن بدر621
الناصريةذي قار 2051942204062932011/11/01مالجبايش833652سالمه داخل آمرلعيوس صالح ضاحي غالب622
الجبايشذي قار 61216344604048142011/11/01الجبايش151426خرفاشه جبر عوامهلفته حمود شندي ضمدي ا623
الجبايشذي قار 608771504047042011/11/01الجبايش1199387شويله ريحان عبدالعباسلفته سعيد ياسين رزن االس624
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الفهودالجبايشذي قار 1671983604048642011/11/01مالفهود286893حيمه عبدالحسين مزيعلفته عجيل عبود رميح الر625
الكرمةسوق الشيوخذي قار294933204045252011/11/03الكرمه49846ايمان شاآول حنونليث عبود فرهود بلبول626
الجبايشذي قار11317644604063482011/11/03مالجبايش35373عبدالشيخ مشنيليلوة فريو انكولي627
الناصريهذي قار9412769904066722011/11/03مالناصريه32496الهام جابر عبيدمؤيد بصير جابر 628
العكيكةسوق الشيوخذي قار 270539322204062972011/11/01العكيكة100495ديه عبدالزهره طويرشمؤيد حسين جعاز مهدي ال629
العكيكهسوق الشيوخذي قار100219891004055122011/11/03مالعكيكه850175نادية آاظم خطارمؤيد عالل آريم عيسى630
الشطرهذي قار40079886504063262011/11/03الشطره703275فردوس عباسماجد لطيف مجيد قادر631
الكرمةسوق الشيوخذي قار539101904057152011/11/03مالكرمه644184غياض عبدالرضاماجده ياسر جبر عطيه632
الجبايشذي قار147144504056942011/11/03مالجبايش1890567عباس محمد رحيمماشيه عذاب صيهود633
الجبايشذي قار6083344604044072011/11/03الجبايش771931بسنة جويد جبرماضي عبد الحسن634
الطارالجبايشذي قار 10011197704064512011/11/01مالطار370359صديقه حيدر عليمالك باقر حسين طعمه ال635
سوق الشيوخذي قار1861183404053062011/11/03مالناصريه463296ذآرى حسين عليمالك حمد ربح زاهي636
الناصريهذي قار4981379904066682011/11/03مالبطحاء582246بتول جريش حماسمانع عبد نون عفات637
االصالحالناصريةذي قار 611177604047992011/11/01االصالح563627وفيه حاتم سلطانمجتبى محمد جاراهللا جاسم638
الفهودالجبايشذي قار 151963704048342011/11/03مالفهود932543وجدان زبير غيالنمجيد ادخينه نعيس عزيز639
سوق الشيوخذي قار975749104065272011/11/03مسوق الشيو29839آوثر قاسممجيد بدر ناصر حسين640
الجبايشذي قار 162923304049212011/11/01مالجبايش719869عجيبه جلود صوينمجيد جالب والي محمد الب641
الكرمةسوق الشيوخذي قار342682314304066552011/11/03الكرمه814954فرات عطيه جميلمجيد حمدان طاهر642
الفهودالجبايشذي قار 360719873704048402011/11/03الفهود10677فريضه حسن زبالهمجيد عجيل عبود ارميح ال643
البطحاءالناصريةذي قار 70138937904048032011/11/01البطحاء1589698فاطمة سعيد زرآيمجيد غانم زرآي  خليف ال644
اورالناصريهذي قار1121E+0571004066272011/11/03اور327650سعديه جواد مطشرمجيد محمد خلف طاهر645
الكرمةسوق الشيوخذي قار 341681431904063232011/11/01الكرمة867123جمهوريه ورور زايرمجيد ياسر جبر عطيه العك646
الطارسوق الشيوخذي قار359717461604043452011/11/03الطار472018هاشميه منشد عليخمحسن جبيشه هالش647
الكرمةسوق الشيوخذي قار9851339404065342011/11/03الشطره1451498بلقيس علي آاظممحسن حبيب فجر عفات648
الرفاعيذي قار11761487604066462011/11/03الغراف1045498ازهار صالحمحسن خليفه زعير بشير649
الشطرةذي قار 397792258304061782011/11/01الشطرة278116فاطمه محمد اسماعيلمحسن داود سلمان شنيور650
الطارسوق الشيوخذي قار318634294304059252011/11/03الطار559331آريمه جلود بدرمحسن سمين عجيل651
الغرافالشطرةذي قار 4749466891004044332011/11/01الغراف88650رضيه بايش لفتهمحسن عطوان لفته صباح652
الحمارالجبايشذي قار5421041304043352011/11/03مالحمار719221سهام مزهر مسلفمحسن علي مسلف653
االصالحالناصريةذي قار 1123568504061902011/11/01ماالصالح239914وصال عبدالحسين خلفمحسن نعيمه عبدالزهره 654
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الناصريةذي قار 1631112404064032011/11/03الناصرية524244بتول مراد زرآوشمحمد ابراهيم داود فنجان655
الفهودالجبايشذي قار120273704050722011/11/03مالفهود271176شعواطه آاظم مسيرمحمد بريسم طوفان 656
سوق الشيوخذي قار1077647504051042011/11/03مسيد دخيل828685علياء عبدالجبارمحمد جميل فاخر657
الجبايشذي قار361721202604045082011/11/03الفهود422594صبحة ريكان يسرمحمد جواد نزال محمد658
العكيكهسوق الشيوخذي قار1104397304051232011/11/03مالعكيكه575078فاطمه حسين مجيدمحمد حسن ملزوم فرج659
الناصريةذي قار 2725430621004064152011/11/03العكيكة724518معصومه محمود عليمحمد حسين عبد مشتت ال660
الجبايشذي قار 6181193604048272011/11/03مالجبايش99040خديجه عبداهللا مونسمحمد حيران علوان غيالن661
الحمارالجبايشذي قار1981852204043992011/11/03الحمار805064نيات جبار نعيمهمحمد خضير عويد662
الكرمةسوق الشيوخذي قار274122604045092011/11/03مالكرمه718980بتول جليل حميدمحمد رضا هاني داود663
الناصريهذي قار1573227104055192011/11/03مالناصريه98592اسيا سلطان رسولمحمد ساجت عباس664
الناصريةذي قار 7771077504049032011/11/01مالناصرية854075نسرين ناظم عباديمحمد ظاهر مطرود حسين665
الشطرةذي قار 10151428304061862011/11/01مالشطرة159800حسنه حيدر محمدمحمد عارف نعمه حسن ال666
الشطرهذي قار5521436904063392011/11/03الغراف60535اوهام عيسى مولودمحمد عبد الكريم علي667
الشطرةذي قار 1008567804064572011/11/01الشطرة262403زهرا نادعلي غديريمحمد عبدالمحسن عزيز ع668
الجبايشذي قار 9019644604048162011/11/01الجبايش810177بدور جاسم داغرمحمد عبدالنبي داغر جابر669
الجبايشذي قار379756354304059222011/11/03الجبايش151680قيسيه جازع مظلوممحمد عطيه مهدي عبد670
قلعة سكرالرفاعيذي قار183365326904063402011/11/03قلعة سكر431444سهام طالب واردمحمد فزع ناصر حمود671
سوق الشيوخذي قار 291522204062892011/11/01مالسوق997582امل عبدالرحيم احمدمحمد آاظم حسن احمد الم672
الحمارالجبايشذي قار 2861534404046992011/11/01مالحمار688590حميده ناصر شاهرمحمد آاظم حسن آزار الد673
الجبايشذي قار3927821011004057182011/11/03الجبايش558388صبيحه صالحمحمد آاظم آحيوش674
الناصريةذي قار 11071329104044262011/11/01مالناصرية828984خديجه محمد آاظممحمد آباشي بارح موسى675
الرفاعيذي قار140278867504051022011/11/03الرفاعي4911096جاسميه محمد حولمحمد لفته حمادي محمد676
االصالحالناصريةذي قار 5711329504044312011/11/01االصالح41550فضيله علي مجيدمحمد مزهر وسمي بخيت677
الناصريةذي قار 6291691404060062011/11/01الحمار722039زآيه نعمه عبدمحمد مهاوش طاهر جبر ا678
الغرافالشطرةذي قار 1461719504044292011/11/01مالغراف282564فرح محمد خلفمحمدباقر هادي هجر علي679
الكرمةسوق الشيوخذي قار1613598704044152011/11/03مالكرمه673790رواء عدنان مزهرمحمود حنيحن مغيلي680
الشطرةذي قار 49218204061802011/11/01مالشطرة665901رنا عبدالكاظم جنيتمحمود شاآر حايف شلش681
الغرافالشطرةذي قار 473945656304046772011/11/01الغراف349536نجاة راضي مطشرمحيي فالح مشعال جابر ال682
سيد دخيلالناصريةذي قار 9961652404064162011/11/03مسيد دخيل240606حلوه سعدون سهيلمخرج حسين شريف عليو683
الجبايشذي قار385768884104059042011/11/03الكرمه325212هاشم برهانمديحة حسين فرعون684
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سوق الشيوخذي قار 1601157504049062011/11/01مالعكيكة574939جنان سامي حيدرمراد آاظم حسون حريز ال685
الجبايشذي قار388774821904057172011/11/03الجبايش480925لذه فضل عجرممزهر الزم يوسف صالل686
اورالناصريةذي قار 66012711004047932011/11/01ماور53457منى هادي عبداهللامزيد منصور حسين عليوي687
الناصريةذي قار 986788704061932011/11/01مالفهود104202قانته عيسى فائقمسافر ملك علي محمد الم688
الجبايشذي قار1009827604066472011/11/03مالجبايش799858نعيمه داخل سموممسعد صبيح عليوي689
الهوبرالمدينهالبصره15417244604044042011/11/03مالجبايش464204ملكه عبد الشيخمسلم جباري طالب ليلو690
الجبايشذي قار 336731133604048742011/11/01الجبايش558019جواهر شنته جابرمسير علوان عويد  الفرطو691
الكرمةسوق الشيوخذي قار317633991504043402011/11/03الطار1044428صبيحه جوده طاهرمشرف عايد بويش692
الجبايشذي قار371741134104059012011/11/03الحمار86597سرحان ثجيل عبيدمصريه حسن علي محمد693
الجبايشذي قار219854304066592011/11/03الجبايش1448174برقية فتيح شياعمطر جياد هزيز شياع694
الحمارالجبايشذي قار14721407104055152011/11/03مالحمار630676سحر جاسم عاشورمعد جعفر احمد سلمان695
الفهودالجبايشذي قار361721094504056882011/11/03الفهود182139حتروفه زرزورمكي سبتي يوسف696
الحمارالجبايشذي قار 37274333704048372011/11/03الحمار293524حليمه نمرود غافلمكي علك حمادي عيسى ال697
الفهودالجبايشذي قار360719913504053142011/11/03الجبايش311916رضيه فرعونملك علي محمد عيسى698
العكيكهسوق الشيوخذي قار194467304051202011/11/03مالعكيكه574477عزيز مفتن عليمنتهى جاسم محمد699
الحمارالجبايشذي قار369736933604050582011/11/03الحمار293169بديعه طاهر مهاويمنهل بحر مهاوي عاتي700
الفهودالجبايشذي قار 1701973304049132011/11/01مالطار2189عبداالمير عبد عليمنوه آاظم عبدعلي ياسين701
الناصريهذي قار1441531504043422011/11/03مالناصريه358166هدى عبد الكريممنير محمد حسين702
سوق الشيوخذي قار1031239604065392011/11/03مسوق الشيو390300زينب يوسفمهدي صالح مهدي703
النصرالرفاعيذي قار 11471066604046832011/11/01مالنصر1453037رانيه سمير راضيمهدي ضامن سمير بدر الخ704
الفضليةسوق الشيوخذي قار 262522982304054912011/11/01الفضلية445056منصوره موسى غالممهدي طاهر حسن جبر ال705
الحمارالجبايشذي قار989776763904043662011/11/03الجبايش1204988سليمة فضلمهدي عنيد رويح رزن706
الجبايشذي قار 1137444604048072011/11/01الجبايش54405خلود محسن جاسممهنا غانم داغر جبر االسد707
الفهودالجبايشذي قار 130781704048942011/11/01مالفهود756092نرجس غالم رضامهودر سالم بمرور  السعي708
الجبايشذي قار3706644604044092011/11/03مالجبايش163002حريه قاسم مختاضمهوس طاهر الزم خلف709
الحمارالجبايشذي قار5421073704050662011/11/03الكرمه45857فضيله علي جبارموحان جمعه صالح710
االصالحالناصريهذي قار5251412204043962011/11/03االصالح306165شهد بانوا اميريموحان دوبان طنش711
الطارالجبايشذي قار 326651153504060192011/11/01الطار246060نوريه رياض حضانموسى فهد لفته شالش الع712
الجبايشذي قار386771427304051172011/11/03الجبايش810541شفاء آاظم زغيرميثاق داود شاوي حمود713
الكرمةسوق الشيوخذي قار 341680803504060242011/11/01الكرمة590466بحيره نعيمه عبيدناشي حنون حسين  الهداب714
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الفهودالجبايشذي قار151234304066582011/11/03مالفهود482968صبريه فرهودناصر حسين عبود حميد715
الجبايشذي قار10601429904055032011/11/03الجبايش480042جنه هليل جبرناصر داغر حريجه716
الفضليةسوق الشيوخذي قار 9671282204062962011/11/01مالفضلية622039اسماء محمد داودناصر شاآر آريم حسين ال717
الجبايشذي قار1621764404066652011/11/03مالجبايش44212جسومه آاظم خطلناصر شحيت جابر بوشي718
االصالحالناصريةذي قار 6251444604048102011/11/01ماالصالح983693سليمه بري آنيجناصر عبيد زايد آرمد الص719
الناصريهذي قار46891604043462011/11/03مالكاظميه874215بدريه هندي عبدناصر محمود مكي720
الرفاعيذي قار1116277504051032011/11/03مالرفاعي598847نديمه رجا فعيلناصر مخلف صخيري721
الجبايشذي قار 395789223804044382011/11/01الجبايش857410تينه جابر حسنناظم جبار عيسى منشد الح722
الناصريةذي قار 98195592104047062011/11/01اور208593حسنيه حسين عليناظم سمير عبد جثير النياز723
الحمارالجبايشذي قار 7641493304049182011/11/01مالحمار478894ليلى ساجت شتيتناظم طاهر مهاوي عاتي ا724
الكرمةسوق الشيوخذي قار1126987604066492011/11/03مالكرمه249420رباب محمد زيدانناظم عدوان سالم  العبد725
الناصريةذي قار 274607804064532011/11/01مالكرمة961082نظيمه آامل محمدناظم محسن منخي مطلب726
الكرمةسوق الشيوخذي قار59873404053102011/11/03مالكرمه757697لميعه حسن وداعهنايف عليوي وداعه727
اورالناصريهذي قار4991641704057042011/11/03ماور949944زآيه ماجد بجاينايف هاشم ربح خنجر728
آرآوك10481179404065332011/11/01مالغراف140530عبداالمير دهيمنجاة دهام عبد حسن729
الفهودالجبايشذي قار 971013404047212011/11/01مالفهود53184عطيه غانم زبوننجاة ظاهر مران نزال730
الجبايشذي قار 1691393604048592011/11/01الجبايش479577رابحه حاجم سلطاننجاح حاجم سلطان غيالن731
الفهودالجبايشذي قار378754514304066542011/11/03الفهود311963فاطمه عبد المطلبنجف بخور مبارك موسى732
سوق الشيوخذي قار11451947104055182011/11/03سوق الشيو447724دنيا جواد آاظمنجم عبد فضيل دعبل733
الفهودالجبايشذي قار361720473404053072011/11/03الفهود691388قاسم حمادينجيه شنيور نعيمه 734
الجبايشذي قار 359718003604048662011/11/01الطار327439حسن شبوط حسيننجيه عليوي حسين علي ا735
الشطرةذي قار 1491887804064522011/11/01مالشطرة696324ليلى آاظم آاطعنذير حزام صبر عذافه الرآ736
الطارسوق الشيوخذي قار329656114504056872011/11/03الطار505453تريكهن عجمينزار عجرم بريس انكيل737
الجبايشذي قار392783278304043772011/11/03الجبايش687362فاطمة عبد مسيرنصار صبار مسير رسن738
الرفاعيذي قار 10641256304047772011/11/01الرفاعي776854وداد عبيد صفرنصير جمعه هادي فيزي ال739
الحمارالجبايشذي قار 835343504060232011/11/01مالحمار451964بسمه عايد يوسفنعمه طارش يوسف شنين740
الجبايشذي قار 361720434204046972011/11/01الفهود422872ضايق جوده عمادنعناعه جابر لعواس وايد ا741
الجبايشذي قار601767604066482011/11/03مالحمار478757صبيحة جميع خويطنعيم حسناوي عبود742
الحمارالجبايشذي قار 371741993704048352011/11/03الحمار86022آميله عطيه شناوهنعيم خلف مخور محيسن ا743
الفهودالجبايشذي قار 360718893204049102011/11/01الفهود867930حياة ظاهر مراننعيم عبدالحسين مران نزال744
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الفهودالجبايشذي قار1201821304043322011/11/03مالفهود481083فاطمة حمد جبرنعيم عبيد جثير  الجثير745
الغرافالشطرهذي قار689517404051132011/11/03مالغراف964424حكيمه واوينعيم محيبس عجيمي746
الشطرةذي قار 437872567304047872011/11/01الشطرة576811ليلى غالم حسننعيم منشد جبر ناشور الزي747
الحمارالجبايشذي قار369737653504053172011/11/03الحمار1090813جلوب طاهر مهاوينهيله بحير عاتي748
الجبايشذي قار 3867717344604048112011/11/01الجبايش1670526حريه صبيخ عواجهنواش آيطان عواجه عفري749
الفهودالجبايشذي قار1511813404053082011/11/03مالفهود801922آريمه عيسى علينور مهدي علي عباس750
الكرمةسوق الشيوخذي قار2941704504056782011/11/03مالكرمه1042037فليحه جمعه عليخنوري عويض شذر751
الجبايشذي قار 15418044604048132011/11/01مالجبايش3544289افراح شعالن عجالننياز آاظم رسن مريد عسك752
الجبايشذي قار361720714104059112011/11/03الفهود233401عجيبه نتيشونهادي جليب آاظم مشيع753
االعظميهبغداد12481523804050642011/11/03مسوق الشيو511057سحر مهدي صالحهادي حميد آاظم  االمي754
الكرمةسوق الشيوخذي قار 336671153504060092011/11/01الكرمة1592240سميره جري منسقهادي طارش مهدي شاتي755
الطارسوق الشيوخذي قار355708923904043652011/11/03الطار669670فضيله حمادي آريمهادي عبد منيجل مزيعل756
الناصريةذي قار 1994018304061842011/11/01مالناصرية65743وفاء خضر عطوانهادي فليح جاسم خدام الدر757
الجبايشذي قار 120561704048922011/11/01مالفهود580158سكينه محمد ابراهيمهادي مكطوف معارج صاف758
الفهودالجبايشذي قار36223294504056902011/11/03الفهود782431فيضه خلف حمدهادي ناجي حمد صبيح759
الجبايشذي قار1471999904055062011/11/03الجبايش682914سميرة خضير جالبهاشم داغر حريجة760
الفهودالجبايشذي قار641824604056972011/11/03مالفهود233475خميسة علي زوريهاشم راضي عباس761
الحمارالجبايشذي قار 14711466804046852011/11/01الحمار451108ثوره عوده  آاطعهاشم صابر هاشم غالب ال762
اورالناصريةذي قار 522892304054822011/11/01اور167405زهراء رضا حسنهاشم طفيح صفر ظاهر763
764. الجبايشذي قار393785627904066302011/11/03الجبايش649486جميله جالب آنعانهاشم عبيد ناصر
الكرمةسوق الشيوخذي قار 352703303604048262011/11/03الكرمة343276حياة عجد عذيبهاشم علوان سعد علي ال765
الحمارالجبايشذي قار7511941804057092011/11/03الحمار44180ساهره عويش جفيلهدار مزبان واجد فيصل766
الفهودالجبايشذي قار 109314042404064062011/11/03مالفهود1043191وفاء رحم عليهشام غني محمد جعفر الع767
الكرمةسوق الشيوخذي قار337673703104045172011/11/03الكرمه615126خيرية سلطان عطيةهالل عبد الخضر عامر768
الجبايشذي قار241514504056932011/11/03مالفهود947431خشين جوده عصادهنيوه شنيار حبيب جابر769
العكيكهسوق الشيوخذي قار3066117811004057222011/11/03الفضليه630003آريمه عبد نايفوارد عوده نايف معد770
الدوايةالشطرةذي قار 4619203474040645602011/11/01الدواية951687خيريه ولي عليويوالي محيسن جباره غفله771
الحمارالجبايشذي قار9821492204045022011/11/03م1الحمار1204254حمديه طعمه مزيعلوحيد عكني سلمان772
الشطرةذي قار 404807446904046862011/11/01الشطرة293892قاسم جبير دويجوسيله آاظم اسعود  النواف773
الناصريةذي قار 1067582304054782011/11/01مالفضلية161259هدى محمد آاظموليد عوده نايف مسعد العس774
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الفهودالجبايشذي قار363724264504056952011/11/03الفهود135428حكيمه فزع رعيدياسر جوهر عليوي775
الفهودالجبايشذي قار1981213604053212011/11/03مالحمار883379دالل آاظم نايمياسر زعالن خليف776
الناصريةذي قار 1019322304054802011/11/01الناصرية115493بشرى حسن عيسىياسين عبدالخضر عبود هم777
الناصريهذي قار1219569504065372011/11/03مالناصريه409698محاسن عباسيحيى شالل مساعد عبد778
سوق الشيوخذي قار 1573372204062822011/11/01مالناصرية522319امل آامل صالحيحيى عبدالحسن هاشم دو779
الكرمةسوق الشيوخذي قار 721322404064092011/11/03مالكرمة96209جمالة رزاق ثولهيحيى وريوش عبد  الدلف780
قلعة سكرالرفاعيذي قار175348616804063352011/11/03قلعة سكر436984خيريه حياوييوسف عبد خسرو781
النصرالرفاعيذي قار 2394778371004064702011/11/01النصر1038384محتازه ثجيل روضانيوسف عبدالعزيز عبد خفي782
النصرالرفاعيذي قار 240468462404064222011/11/03النصر231747ملكه ثامر فاضليوسف مشهد فاضل عبد ال783


