
قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب ذي قار
كود المرحلاسم االماسم الزوجلحالة الزوجيةالصحيفةالسجلمبلغ الصكتاريخ الصكرقم الصكتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةالمحافظةالمكتباالسم الثالثيت
ni15.6.25جوينه عويز/متزوج36351م١٥10000000‐تموز‐156250018324١٣ذي قارذي قارابراھيم عبد عجيمي1
ni15.4.58منتوبه موزان/ارمل50513م١٥10000000‐تموز‐154580018500١٣ذي قارذي قارابراھيم مھدي شاتي2
ni13.9.6جويده كاظمزينب طعيمهمتزوج44987م٠٧10000000‐تموز‐13960017848١٣ذي قارذي قاراحسان محمد دخيل3
ni15.2.72مذبوبه علواشسميه جبار صابونمتزوج١٥100000001060191‐تموز‐152720018078١٣ذي قارذي قاراحسان منشد جعاز4
ni14.10.70صفيه سعدونمنال محيسن حمودهمتزوج١٥1000000033566907‐تموز‐1410700018206١٣ذي قارذي قاراحمد ثامر حموده5
ni15.1.86ھويه عطيهكريمه جبر عطارمتزوج151م١٥10000000٥٠٦‐تموز‐151860018413١٣ذي قارذي قاراحمد جبار طخيم6
na15.6.83عديله زغيرمعصومه علي صغريمتزوج5171م١٥10000000‐تموز‐156830018296١٣التاميمذي قاراحمد عدنان عبدهللا7
na15.5.67وسيله زويرتغريد جبار زويدمتزوج1083104م١٥10000000‐تموز‐155670017982١٣الديوانيهذي قاراحمد مجيد كاظم8
ni14.10.18غداره ھاشمخوله جميل نزارمتزوج١٥1000000038376505‐تموز‐1410180017943١٣ذي قارذي قاراحمد ياسين موكر9

ni13.8.49اتمامه حسين\ارمل64112م١٥10000000‐تموز‐138490018442١٣ذي قارذي قارازغير حرب جابر10
na15.1.78شاھه مانعنجاة اشالكه مزعلمتزوج1332م١٥10000000‐تموز‐151780018421١٣ذي قارذي قاراسماعيل حربي مزعل11
ni15.4.30نازي ھاديغني محمد جعفرارملة24144م١٥10000000‐تموز‐154300018347١٣ذي قارذي قارامل موازي جابر12
ni13.9.88حكم كماحيبشرى عبد اللطيفمتزوج12573م٠٧10000000‐تموز‐139880017877١٣ذي قارذي قارامين خلف جابر13
na15.5.31ليلوه جاسمسلمان سالم قاسمارملة١٥1000000012825532‐تموز‐155310018091١٣بصرهذي قارانتصار حسن عبدالجبار14
ni13.7.58أتريك صنكوربيجيه علي ارجيبمتزوج64156م١٥10000000‐تموز‐137580018133١٣ذي قارذي قارانعيم اعبيد ھجول15
na15.5.17كامله رويسھناء ريسان جوالمتزوج١٥1000000028456779‐تموز‐155170017923١٣ذي قارذي قارانور ريحان فزيع16
na15.6.68فوزيه نعمهھدى رحيم عبدالواحدمتزوج646115م١٥10000000‐تموز‐156680018310١٣ذي قارذي قاراياد يعقوب يوسف17
na15.5.93عجيبه محسنھناء كامل عيسىمتزوج١٥1000000037274706‐تموز‐155930018041١٣ذي قارذي قارباسم حسين عليوي18
ni15.1.100جميعه عيدانسفيره لفته سويجتمتزوج١٥1000000039077982‐تموز‐1511000018419١٣ذي قارذي قارباسم قاسم فتين19
ni15.6.28نجاة سبعانتصار عبدهللا عبدالكريممتزوج37021م١٥10000000‐تموز‐156280018286١٣ذي قارذي قارباسم كاظم جبار20
ni14.9.57سنيه نعاسانتظار شاكر محسنمتزوج355128م١٥10000000‐تموز‐149570018112١٣ذي قارذي قارباسم مزھر غازي21
ni13.9.82حبيبه فرحانوسن علعولمتزوج624193م٠٧10000000‐تموز‐139820017885١٣ذي قارذي قارباسم معارج عبدالحسن22
ni15.4.12ھديه طاھرمحسن صالح حسينارملة١٥1000000037174119‐تموز‐154120018334١٣ذي قارذي قارباسمه ھاشم جباره23
na15.2.18بخيت ابو طكهسھام عجيل جبرمتزوج١٥1000000046893438‐تموز‐152180018222١٣ذي قارذي قاربحر عوده سعدون24
ni13.8.2عزل فھيمنجاه صبر فاضلمتزوج١٥1000000038476648‐تموز‐13820018159١٣ذي قارذي قاربداي مھاوي نافع25
ni15.4.63صبريه نابتايمان جبار ماھودمتزوج١٥1000000026552919‐تموز‐154630018455١٣ذي قارذي قاربدر ضيدان مزبان26
ni15.2.26شعريه شنيارهليلى قاسم شيالمتزوج١٥1000000035971637‐تموز‐152260018012١٣ذي قارذي قاربدر عبداللطيف غيثان27
ni15.6.80غوري حميمهجاسم داود سلمانارملة391399م١٥10000000‐تموز‐156800018304١٣ذي قارذي قاربدريه محمد دخيل28
ni15.2.74عواده زويدحميده رھيوط زويدمتزوج337125م١٥10000000‐تموز‐152740017954١٣ذي قارذي قاربرزان دنون صافي29
ni15.2.86راضيه موزانھديه خلف عيسىمتزوج١٥100000001752‐تموز‐152860017975١٣ذي قارذي قاربرھان محي وھيب30
ni14.10.10خريطه حميدي\ارملة١٥1000000035270370‐تموز‐1410100017935١٣ذي قارذي قاربسته جبر جھلول31
ni14.10.82سكينه عطوانمطيره علي عبيدمتزوج7751705م١٥10000000‐تموز‐1410820018119١٣ذي قارذي قاربالسم سواك عزيز32
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ni15.6.76بدريه علوانھويه امجيد خوافمتزوج480189م١٥10000000‐تموز‐156760018302١٣ذي قارذي قاربلجي عبد خواف33
ni13.9.75غنيه عديم/ارملة31526916م٠٧10000000‐تموز‐139750017896١٣ذي قارذي قاربھره مطشر شكيه34
ni15.1.84زينب رويحكاظم حسن محسنارملة١٥10000000118337‐تموز‐151840018415١٣ذي قارذي قاربھيه خلف محسن35
ni15.4.15نعيمه جالبعبدعلي فرھود صالحارملة١٥10000000113153‐تموز‐154150018337١٣ذي قارذي قارتاجيه صغير وطبان36
ni13.3.20سنيه اسماعيلنجاه عطيب مزيعلمتزوج١٥1000000037975779‐تموز‐133200018428١٣ذي قارذي قارتركي ياسين مطير37
na15.2.68فاطمه ناصرازھار جاسم محمدمتزوج117870م١٥10000000‐تموز‐152680018218١٣بغدادذي قارثامر سعدون عبيد38
na15.1.89نعيمه سعودوفاء عبدالواحد مناحيمتزوج١٥1000000028556922‐تموز‐151890018424١٣ذي قارذي قارثجيل جابر ثجيل39
ni13.8.14مطيره ھدمول\ارملة362160م١٥10000000‐تموز‐138140018158١٣ذي قارذي قارثنيه عيدان عداي40
ni14.9.98زھره سلطانطليعه ثجيل نمرمتزوج234160م١٥10000000‐تموز‐149980018381١٣ذي قارذي قارجابر ايدام مطلك41
ni14.10.16ھله حميديجاسميه خلف حميديمتزوج١٥1000000036572963‐تموز‐1410160017941١٣ذي قارذي قارجابر شليج خريبط42
ni15.2.22كنوه حنيشزينب صبير شنانمتزوج1235186م١٥10000000‐تموز‐152220018008١٣ذي قارذي قارجابر كاظم مسعد43
na13.3.21غداره منشدايمان حسين منشدمتزوج880141م١٥10000000‐تموز‐133210018437١٣ذي قارذي قارجاسم حمود ياسر44
ni13.7.45قسمه خلفامينه خلف حسونمتزوج1166128م١٥10000000‐تموز‐137450018130١٣ذي قارذي قارجاسم خلف عليخ45
na15.5.69ھاشميه جبرعبدالحسين محمدعلي سفرارملة١٥1000000033366598‐تموز‐155690017984١٣ذي قارذي قارجاسمية حيال عويجل46
ni15.5.66حسنه عبدهللاكاظميه قاسم سالممتزوج147م\١٥10000000648‐تموز‐155660017981١٣ذي قارذي قارجبار جالب عبود47
ni15.5.91تاجيه عبدفاطمه سلطان جعازمتزوج45875م١٥10000000‐تموز‐155910018046١٣ذي قارذي قارجبار جوني جعاز48
ni13.7.59فنده سماريسھام عباس باديمتزوج٠٧1000000035971779‐تموز‐137590017847١٣ذي قارذي قارجبار حاشوش غضبان49
ni15.1.95وسيله علوانليلى ياسين عبدمتزوج١٥1000000031562849‐تموز‐151950018405١٣ذي قارذي قارجبار طالب عبد50
ni15.1.88فوزيه جابرامل عبد ھدايهمتزوج١٥1000000032264331‐تموز‐151880018411١٣ذي قارذي قارجبار عبد كريم51
ni13.5.92طاكه مكبولخليله موسى نحشمتزوج17655م١٥10000000‐تموز‐135920018140١٣ذي قارذي قارجبار عبدالحسين نحش52

ناھيه علي ثجيل / فاطمه متزوج١٥1000000030661028‐تموز‐149610018116١٣ذي قارذي قارجبار عبدهللا ياسين53
ni14.9.61ليلوه ناصركاظم

ni12.6.9مسحونه دخيلزغيره ناھي رعيدمتزوج١٥1000000037574818‐تموز‐12690018242١٣ذي قارذي قارجبار عبود غويلي54
ni15.6.44عنيده حماديھدية زغير ياسرمتزوج304181م١٥10000000‐تموز‐156440018292١٣ذي قارذي قارجبار عبيد ياسر55
ni14.10.41بيجيه ناصرفليحه حسن بريجمتزوج407164م١٥10000000‐تموز‐1410410018066١٣ذي قارذي قارجبار علي زكيط56
ni15.4.82فضيله عليرايحه غافل دويحمتزوج61812م١٥10000000‐تموز‐154820018471١٣ذي قارذي قارجبار فرھود منعثر57
ni13.7.61صكاره شرھانغنيه شالل كاظممتزوج52142م١٥10000000‐تموز‐137610018131١٣ذي قارذي قارجبار فھد ھويثم58

فاطمه عبدالواحد جياد / متزوج١٥1000000035270253‐تموز‐149780018360١٣ذي قارذي قارجبر رزاق سلطان59
ni14.9.78بدريه عليفوزية حسب

na15.4.36عليه خفيصبيحه علوان خفيمتزوج128678م١٥10000000‐تموز‐154360018481١٣ذي قارذي قارجخيم خزعل محمد60
ni13.7.57مريم حيالعزيزه محمدمتزوج51173م١٥10000000‐تموز‐137570018134١٣ذي قارذي قارجخيور جاسم رجالي61
ni14.10.9صفيه ثامرمدلوله رحيم ھديرمتزوج١٥1000000036572935‐تموز‐141090017934١٣ذي قارذي قارجالب سعدون حمود62
ni15.5.41جيجيه فاضلنضال كريم عليمتزوج812137م١٥10000000‐تموز‐155410018029١٣ذي قارذي قارجليل سعيد حبيب63
ni14.10.76نديعه شنته/ارملة١٥10000000611124‐تموز‐1410760018210١٣ذي قارذي قارجماله جليب علي64
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ni13.9.93زنوبه شايع/ارملة٠٧1000000077186‐تموز‐139930017888١٣ذي قارذي قارجماله عيدان صنكور65
ni14.10.93فضيله كناصجبره فرحان داودمتزوج١٥1000000034268314‐تموز‐1410930018106١٣ذي قارذي قارجمعه عوض صباح66
na15.2.27ھيله عريبينسرين حامد مجيدمتزوج١٥1000000035971605‐تموز‐152270018013١٣ذي قارذي قارجمعه موحان عويد67
ni14.10.29شفيقه محمدرسميه ماجد تقيمتزوج١٥1000000037073892‐تموز‐1410290018054١٣ذي قارذي قارجميل جابر تقي68
ni15.5.73زكيه ناصرمكيه سبتي يوسفارمل١٥1000000036172039‐تموز‐155730017987١٣ذي قارذي قارجميل زرزور فعيل69
ni13.9.98زھره جريوسميرة سلطانمتزوج50521م٠٧10000000‐تموز‐139980017826١٣ذي قارذي قارجميل سالم خليفه70
ni14.4.40فھيمه حسين\ارملة١٥1000000061228‐تموز‐144400018144١٣ذي قارذي قارجميله جثير نايف71
na15.2.78نصره حسينرجاء عبد جبارمتزوج١٥100000001316143‐تموز‐152780017952١٣ذي قارذي قارجھاد موسى جبار72
ni15.6.45روضه راشدحياة ثجيل سلمانمتزوج12258م١٥10000000‐تموز‐156450018290١٣ذي قارذي قارجواد حسن جبر73
ni15.6.46ليلى داحسسناء عبدالجليل عبد الحسنمتزوج49124م١٥10000000‐تموز‐156460018293١٣ذي قارذي قارجواد كاظم عبدالحسين74
ni15.2.2شده زغيرعطاب محيل جويدارملة١٥1000000037047‐تموز‐15220018183١٣ذي قارذي قارجويته فھد عطيب75
ni15.1.93ردافه موسىفاطمه محمد كحيوشمتزوج١٥100000007248‐تموز‐151930018407١٣ذي قارذي قارجويعد محيسن عليوي76
na15.5.8حميده حسينزھره جاسب رمضانمتزوج98268م١٥10000000‐تموز‐15580017913١٣ذي قارذي قارحازم عبد سالم77
ni13.5.47حديد شعيبنقيته ساھي صالحمتزوج١٥1000000039679038‐تموز‐135470018394١٣ذي قارذي قارحاشوش خنجر حمود78
na14.10.26مدلوله مشيلفمينو محمد علي حسنمتزوج١٥1000000030961771‐تموز‐1410260018051١٣ذي قارذي قارحامد سدخان حسون79
na14.10.21دله عنادنسمه تركي خزعلمتزوج383183م١٥10000000‐تموز‐1410210017946١٣ذي قارذي قارحامد صالح جابر80
ni14.9.95نعيمه حسبصبيحه عنيس عالويمتزوج١٥10000000608164‐تموز‐149950018363١٣ذي قارذي قارحامد محسن شويخ81
na14.10.94نجمه عبدافراح عباس شاھرمتزوج111136م١٥10000000‐تموز‐1410940018107١٣ذي قارذي قارحبيب حسن عطر82
ni15.2.46رفعه ھاشمبلسم ناشي عبدهللامتزوج977144م١٥10000000‐تموز‐152460018023١٣ذي قارذي قارحبيب خيرهللا مكي83
ni15.4.76ناشيه عبدهللاقبيله خيرهللا سالممتزوج١٥1000000033667087‐تموز‐154760018466١٣ذي قارذي قارحبيب راشد معارج84
ni15.4.10نارھن صبرجماله ناصر جبارهمتزوج١٥10000000625165‐تموز‐154100018343١٣ذي قارذي قارحسن جمعه جباره85
ni13.5.54جريوه فليحبزويني مسعد جابرمتزوج9039م١٥10000000‐تموز‐135540018386١٣ذي قارذي قارحسن دھيج مغتاض86
ni14.9.81قيسيه حبيبكريمه كاظم ھاشممتزوج50664م١٥10000000‐تموز‐149810018375١٣ذي قارذي قارحسن راضي مذبوب87
ni13.5.59حمده جبيرقبيله شالل جيجانمتزوج١٥1000000035270367‐تموز‐135590018388١٣ذي قارذي قارحسن شيال جيجان88
na14.10.11نعيمه ثامرليال عبدالرضا دغالويمتزوج١٥1000000020841426‐تموز‐1410110017936١٣ذي قارذي قارحسن عريف صالح89
ni13.9.74نعيمه عبيدزينب حسن محمدمتزوج٠٧1000000075759‐تموز‐139740017838١٣ذي قارذي قارحسن علي خنيفر90
na15.5.90شكريه كريمشكرية محمود شكرمتزوج156198م١٥10000000‐تموز‐155900018040١٣ذي قارذي قارحسن علي كطاف91
ni13.3.15ام علي وسميامل ثامر جبرمتزوج١٥1000000033065844‐تموز‐133150018432١٣ذي قارذي قارحسن كاظم ناصر92
ni13.9.80لوجه محمدحميدة جخيممتزوج301198م٠٧10000000‐تموز‐139800017887١٣ذي قارذي قارحسن مكطوف حسون93
ni15.5.92جعيزه ساجتنشعه وداعه ساجتمتزوج85151م١٥10000000‐تموز‐155920018047١٣ذي قارذي قارحسن وريور ضھد94
ni13.7.42فطيم وليم\ارملة١٥1000000037374412‐تموز‐137420018127١٣ذي قارذي قارحسنه حمد نعيمه95
ni15.5.100واليه ھميمعبدالعالي غياض جاليارملة١٥1000000035570925‐تموز‐1551000018048١٣ذي قارذي قارحسنه كاظم جابر96
ni13.7.50عيده كاظم\ارملة19899م٠٧10000000‐تموز‐137500017897١٣ميسانذي قارحسنه محمد صالح97
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ni15.4.66فجه زاملاسراء محمد حسينمتزوج7797م١٥10000000‐تموز‐154660018457١٣ذي قارذي قارحسين ابراھيم حسين98
ni13.7.49زھره جيادايمان ارحيد جيادمتزوج1493169م٠٧10000000‐تموز‐137490017899١٣ذي قارذي قارحسين افليح عبيد99
na15.2.90حنونه عريبييسرى كاظم جابرمتزوج١٥1000000039378486‐تموز‐152900018215١٣ذي قارذي قارحسين برھان جعاز100
na14.10.60زھره كاملسلمى طه ياسينمتزوج106843م١٥10000000‐تموز‐1410600018071١٣ذي قارذي قارحسين جابر خليف101
na14.9.97سكينه حسينرسميه وھام ونيسمتزوج60932م١٥10000000‐تموز‐149970018361١٣ذي قارذي قارحسين حامض شليج102
na15.5.22سجيده شالكهسناء شريف جبرمتزوج9831م١٥10000000‐تموز‐155220018084١٣ذي قارذي قارحسين شاكر سفيح103
na14.10.20نبتيه شخيرخزنه خضير مثنىمتزوج١٥1000000049398412‐تموز‐1410200017945١٣ذي قارذي قارحسين صالح مثنى104
ni15.4.57غازيه خنيصرعجيبه حمدان مھوسمتزوج70465م١٥10000000‐تموز‐154570018499١٣ذي قارذي قارحسين عبدالحسن نجم105
na15.5.30نجاة عبد الغنيافراح عبدالرضا عبدالغنيمتزوج21317م١٥10000000‐تموز‐155300018090١٣ذي قارذي قارحسين عبدعلي محمود106
ni15.2.76مايوسه منصورثمينه نايم جاسممتزوج16280م١٥10000000‐تموز‐152760017974١٣ذي قارذي قارحسين علوان شنيار107
ni14.10.84زھره عليدالل محسن شبيجمتزوج95169م١٥10000000‐تموز‐1410840018122١٣ذي قارذي قارحسين علي سدخان108
na15.2.66جميله جاسمنديمه سعيد يوسفمتزوج108171م١٥10000000‐تموز‐152660018219١٣ذي قارذي قارحسين عنيد شويل109
na15.2.34نصره حسينبيادر داود سلمانمتزوج128249م١٥10000000‐تموز‐152340018019١٣ذي قارذي قارحسين محمد ثجيل110
ni15.5.74سكينه زغيرربيعه علي عمرانمتزوج١٥1000000027855555‐تموز‐155740017988١٣ذي قارذي قارحشف ظاھر محمد111
ni15.2.31زليخه وداعهمريم سلمان عبيدمتزوج١٥1000000037073976‐تموز‐152310018017١٣ذي قارذي قارحكيم حمود فليح112
ni15.4.47زھلوله سلطانزھور راشد معارجمتزوج١٥1000000033697114‐تموز‐154470018491١٣ذي قارذي قارحليم خيرهللا سالم113
ni14.10.40خديجه سلمان\ارملة92170م١٥10000000‐تموز‐1410400018065١٣ذي قارذي قارحمديه كميل عنيد114
na15.5.42رضيه مطرودبشرى عباس مطرودمتزوج1505199م١٥10000000‐تموز‐155420018096١٣ذي قارذي قارحمزه مھدي عبود115

عصمت علي اكبر رجب متزوج١٥1000000041081876‐تموز‐152250018010١٣ذي قارذي قارحمود جبار عبدالحسين116
na15.2.25قنديله صخيزاده

ni15.2.36سومه اطعيمهفليحه حسن بتهمتزوج1091156م١٥10000000‐تموز‐152360018021١٣ذي قارذي قارحمود حسين بته117
na13.7.94بتيه جابرھاشميه جعفر حسينمتزوج٠٧1000000026853469‐تموز‐137940017895١٣ذي قارذي قارحميد تركي عطيه118
ni13.5.95حضيه ضھدامل نھر غافلمتزوج128165م١٥10000000‐تموز‐135950018137١٣ذي قارذي قارحميد عبدالحسين كيطان119
na15.5.25حومه عليقاھره عكله حشفمتزوج25063م١٥10000000‐تموز‐155250018085١٣ذي قارذي قارحميد عبدالزھره جابر120
na14.10.17ملكه مرزهامل ابراھيم عليمتزوج١٥100000001312618‐تموز‐1410170017942١٣ذي قارذي قارحميد علي الماز121
na15.5.29حكم سعودحميده عبد خلفمتزوج33755م١٥10000000‐تموز‐155290018089١٣ذي قارذي قارحميد كاظم حسن122
ni15.1.99كويه موسىتامرھن علي فارسمتزوج١٥100000001025162‐تموز‐151990018401١٣ذي قارذي قارحميد كريم فاخر123
na15.5.68ضويه نايفكتب عبد راھيمتزوج625182م١٥10000000‐تموز‐155680017983١٣ذي قارذي قارحميد مشط شافي124
na15.2.63ضھيده شويلامل عبد حسينمتزوج127154م١٥10000000‐تموز‐152630018038١٣ذي قارذي قارحميد ھالل حسين125
ni15.5.57مطيره عليھجران نعيم سواكمتزوج١٥1000000077217‐تموز‐155570017907١٣ذي قارذي قارحيدر بالسم سواك126
na15.5.45سعاد شالكهصابرين ھادي محسنمتزوج104181م١٥10000000‐تموز‐155450018098١٣ذي قارذي قارحيدر جعفر جبير127
ni14.10.83حدھن شبيبوحيده جبار شرقيمتزوج١٥1000000033667131‐تموز‐1410830018121١٣ذي قارذي قارحيدر حسين صبيح128
na15.6.17طاھره مكطوفانسام صبري مونسمتزوج125109م١٥10000000‐تموز‐156170018277١٣ذي قارذي قارحيدر داود مونس129
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na15.5.14نذيره سلمانمرضيه مھدي توصيهمتزوج7199م١٥10000000‐تموز‐155140017922١٣ذي قارذي قارحيدر عبدالحسين خضير130
na14.10.61سلمى عبدالكريمرحاب عبدالزھره عباسمتزوج١٥10000000‐تموز‐1410610018070١٣ذي قارذي قارحيدر فاضل عباس131
ni14.10.38جاسميه حميديندوه عبدالقادر طويشمتزوج852169م١٥10000000‐تموز‐1410380018063١٣ذي قارذي قارحيدر فھد ازغير132
na15.5.72عذبه حسننديمه حرب عيالمتزوج1002101م١٥10000000‐تموز‐155720017991١٣ذي قارذي قارحيدر يصغ خلف133
ni15.5.34ليلى ابراھيمجنان نعيم طاھرمتزوج147811م١٥10000000‐تموز‐155340018031١٣ذي قارذي قارخالد جليل عطيه134
ni15.5.24بشيره حسنباسمه نايف شكاحيمتزوج516155م١٥10000000‐تموز‐155240018032١٣ذي قارذي قارخالد عبداالمير شكاحي135
ni13.9.86ذھب نعيمعلية علوانمتزوج٠٧1000000035570939‐تموز‐139860017829١٣ذي قارذي قارخزعل محمد سعد136

سميعه مشحوف متزوج١٥1000000025035‐تموز‐13890018166١٣ذي قارذي قارخشان مزبان ناصح137
ni13.8.9ھاشميه حماديناصح/مديحه ھاني مطر

ni14.9.76قسمه عبيدكريمه قاسم معيبدمتزوج١٥1000000054220‐تموز‐149760018379١٣ذي قارذي قارخضير عباس محمد138

رسميه وسن عطشان موحانمتزوج١٥1000000027254312‐تموز‐155970018044١٣ذي قارذي قارخضير كريم دلي139
na15.5.97عبدالحسين

ni13.7.41ركينه عبدالحسينسعديه كمر ثامرمتزوج75751م٠٧10000000‐تموز‐137410017834١٣ذي قارذي قارخضير مطرود عبدالنبي140

ni14.10.34دينار طيوسباسمه محمد ياسرمتزوج١٥1000000021942‐تموز‐1410340018059١٣ذي قارذي قارخلف عبدالحسين طليب141
na15.4.31حطيري فليحامينه عبدالساده دريعيمتزوج65159م١٥10000000‐تموز‐154310018348١٣ذي قارذي قارخليل وھيب سھر142
na15.4.37شنونه بندرغنيه عبدهللا موسىمتزوج١٥10000000193671‐تموز‐154370018480١٣ذي قارذي قارخميس جبر زويد143
ni14.9.88بھره عجيلزھره نايف نزالمتزوج١٥1000000036284‐تموز‐149880018351١٣ذي قارذي قارخنيفر كاظم فريح144
ni13.5.43بيجيه طوفانحياة عبيد ضمدمتزوج١٥1000000035370454‐تموز‐135430018391١٣ذي قارذي قارخيرهللا مزيعل ضھد145
ni15.2.77طاھره عزيزدوله عباس نھومتزوج١٥1000000036572998‐تموز‐152770017964١٣ذي قارذي قارخيرهللا ميس زغيرون146
na14.9.72برقيه كاظمرحيمه شيال حطابمتزوج90194م١٥10000000‐تموز‐149720018370١٣ذي قارذي قارداخل صابر مزيعل147
na15.5.26كطوه محمدمنال عبدالحسين محسرمتزوج1065177م١٥10000000‐تموز‐155260018086١٣ذي قارذي قارداخل عبدالعظيم سلمان148
ni13.3.16نشيده سويلمنعيمه منحي مناحيمتزوج2469م١٥10000000‐تموز‐133160018427١٣ذي قارذي قارداود سلمان عوده149
ni14.5.100حسنه رطين/ارملة٠٧1000000038476707‐تموز‐1451000017841١٣ذي قارذي قاردبيسه حمود بندر150
ni15.4.45عزيزه زغيرونحيويه ھاشم محمدمتزوج370194م١٥10000000‐تموز‐154450018489١٣ذي قارذي قاردريھم حسين منشد151
ni14.10.7تكميل منھلمسيره صبر نافلمتزوج١٥100000006011911‐تموز‐141070017932١٣ذي قارذي قاردليل يوار نافل152
na15.2.5تكيه زيارهصبريه جمعه جاسممتزوج١٥1000000038476789‐تموز‐15250018189١٣ذي قارذي قارديوان كريوش حسن153
na15.5.87تمامه مانعحربيه جبار عيناليمتزوج١٥1000000053556‐تموز‐155870018149١٣ذي قارذي قارراشد دلي بتال154
na13.5.60خميسه عنصيلمريم سعد مرزوكمتزوج681129م١٥10000000‐تموز‐135600018389١٣ذي قارذي قارراشد نعمه مطير155
na15.4.35طشاره فليححياه خضير محمد عليمتزوج١٥1000000018512‐تموز‐154350018479١٣ذي قارذي قارراھي مھاجر خضير156
ni14.9.56ھنوه زاروع/ارملة١٥1000000034168096‐تموز‐149560018111١٣ذي قارذي قارربيعه حسين محمد157
ni15.2.69صبريه حاتمعزيز ساري البوذروهارملة١٥10000000255192‐تموز‐152690017973١٣البصرهذي قارربيعه ريسان شلوكه158
ni14.10.14نشعه ماجدفرات جاسم محمدمتزوج54267م١٥10000000‐تموز‐1410140017939١٣ذي قارذي قاررحم جعاز جابر159
na14.10.59مكيه قاسمساھره عزيز ميسمتزوج١٥1000000039278214‐تموز‐1410590018072١٣ذي قارذي قاررحمن جباري مشكور160
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ni13.3.22جينه نعمهفاطمه جھاد حرجانمتزوج69141م١٥10000000‐تموز‐133220018429١٣ذي قارذي قاررحيم جازع خضير161
ni15.4.27سليمه رخيصوسيله موحان حسينمتزوج١٥1000000028957633‐تموز‐154270018344١٣ذي قارذي قاررحيم عايد مالح162
ni13.7.53رشاكه موسىفاطمه حسن شتالمتزوج65121م٠٧10000000‐تموز‐137530017833١٣ذي قارذي قاررحيم عبد لعيوس163
ni13.7.99خاتونه قاسمنجاة مكطوف مريمتزوج310192م١٥10000000‐تموز‐137990018171١٣ذي قارذي قاررحيم عبدهللا دبيس164
na15.4.40سمره رجانارسيه كريم الميمتزوج١٥1000000039679199‐تموز‐154400018482١٣ذي قارذي قاررحيم وادي حبيب165
ni13.4.52جكنامه المي\ارملة٠٧10000000615110‐تموز‐134520017849١٣ذي قارذي قارردافه زياره صاحي166
ni15.4.18ھنديه جابرطاھره يوسف عكابمتزوج١٥1000000037073857‐تموز‐154180018340١٣ذي قارذي قاررزاق ثجيل جمعه167
ni15.2.11زھره مدلولسلوى بليع طريرمتزوج١٥1000000061867‐تموز‐152110018185١٣ذي قارذي قاررزاق جبار صابون168
ni14.10.86فطين صخيبدريه ناصر ثجيلمتزوج339199م١٥10000000‐تموز‐1410860018123١٣ذي قارذي قاررزاق خنيطل ثجيل169
ni13.9.97ضمانه غالبغنية كاملمتزوج٠٧1000000037675124‐تموز‐139970017881١٣ذي قارذي قاررزاق شريف جبر170
ni14.10.2رويجه شمخيليلى ضايف حسنمتزوج33914م١٥10000000‐تموز‐141020017927١٣ذي قارذي قاررزاق عبدالجليل شياع171
na14.10.24حسنه حسينكواكب يوسف حميديمتزوج1276196م١٥10000000‐تموز‐1410240017949١٣ذي قارذي قاررزاق فاضل عباس172
ni12.4.65ركيه عبودفضيله فرج حسينمتزوج53662م٠٧10000000‐تموز‐124650017831١٣ذي قارذي قاررزاق كمير ضھد173
ni13.7.98غنده مفتنجاسميه معين ھليلمتزوج١٥1000000012797‐تموز‐137980018172١٣ذي قارذي قاررزاق محمد عالج174
ni15.5.47سكينه عيسىربيعه جاسم محمدمتزوج509187م١٥10000000‐تموز‐155470018026١٣ذي قارذي قاررزاق مھدي شناوه175
ni14.9.77شمھوده جفيلانديمه كامل عزيزمتزوج١٥1000000038777334‐تموز‐149770018378١٣ذي قارذي قاررزاق ھزيز شياع176

نسيمه عبد حسين / مريم متزوج٠٧1000000024047941‐تموز‐13980017846١٣ذي قارذي قاررزاق يدام عبد177
na13.9.8نصره حسينعليوي

na15.5.52منشوبه حسينضيدان فالح حسنارملة١٥1000000029759223‐تموز‐155520017902١٣ذي قارذي قاررسميه جخيم فارس178
ni15.4.43تسواھن جابررسميه عبدالصاحب خضيرمتزوج79113م١٥10000000‐تموز‐154430018487١٣ذي قارذي قاررسول محسن ھذال179
ni14.10.36شاھه عبودنعيمه خويلد عباسمتزوج١٥1000000014790‐تموز‐1410360018061١٣ذي قارذي قاررشيد جمعه محمد180
ni15.5.96تركيه باشهضويه داخل كاطعمتزوج30938م١٥10000000‐تموز‐155960018049١٣ذي قارذي قاررشيد حمود حسن181
ni15.5.43صينيه روضانحميده عكاب حسنمتزوج103282م١٥10000000‐تموز‐155430018028١٣ذي قارذي قاررشيد عاصي جاسم182
na14.9.62ملكه مرزهفاطمه ھاشم وليمتزوج1408171م١٥10000000‐تموز‐149620018117١٣ذي قارذي قاررشيد علي الماز183
ni15.6.37شريفه حسينتغريد اياد عبداليمهمتزوج60255م١٥10000000‐تموز‐156370018285١٣ذي قارذي قاررعد سعيد ياسر184
na14.9.67برقيه كاظمغاليه جاسم / فاطمه زبونمتزوج90194م١٥10000000‐تموز‐149670018356١٣ذي قارذي قاررعد صابر مزيعل185
ni15.4.39ثجيله مولىنعيمه علي حسنمتزوج53692م١٥10000000‐تموز‐154390018486١٣ذي قارذي قاررمضان مبادر غالي186
ni13.9.89رسميه عدوانسامية جبارمتزوج7217م٠٧10000000‐تموز‐139890017891١٣ذي قارذي قاررياض عبدالرضا جويھل187
ni15.5.84فطيمه حسنابتسام جليل بجايمتزوج١٥1000000032665101‐تموز‐155840018000١٣ذي قارذي قارريسان جبار بجاي188
ni15.2.37بدريه شبوطرعيده موسى عليمتزوج١٥10000000130110‐تموز‐152370018022١٣ذي قارذي قارريسان جعفر علي189
ni14.10.53خشيشه عوفانكريمه كاصد ياسرمتزوج١٥1000000032464732‐تموز‐1410530018068١٣ذي قارذي قارريسان جوال فھد190
na15.4.9وفيه محمدمجاسب مطير سرحانمتزوج97126م١٥10000000‐تموز‐15490018319١٣ذي قارذي قارريسان شنين ھاشم191
na14.2.59ورده كاملسرور جعفر جاسممتزوج100725م١٥10000000‐تموز‐142590018433١٣ذي قارذي قارريسان صالح مھدي192
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صفيه عطيه داغر/طاھره متزوج230113م١٥10000000‐تموز‐13840018161١٣ذي قارذي قارريسان عيال وھيب193

ni13.8.4شاھيه داغرمزھر وھيب

ni15.1.85نظيفه جحيجحربيه جليب جحيجحمتزوج١٥1000000036572900‐تموز‐151850018414١٣ذي قارذي قارزبون شده حرب194
ni14.9.69كاظميه كطانفراق رمضان كعيدمتزوج1108127م١٥10000000‐تموز‐149690018372١٣ذي قارذي قارزغير شدود مونس195
ni14.10.35ميثه اشجيرارملة١٥1000000038176060‐تموز‐1410350018060١٣ذي قارذي قارزكيه طالب عبد196
ni15.2.53دره سلطانجمعه زغير سلطانارملة١٥1000000035270397‐تموز‐152530018025١٣ذي قارذي قارزھره حسين عبدهللا197
ni13.8.7فطيمه جابرھناء ثجيل صيھودمتزوج31699م١٥10000000‐تموز‐13870018163١٣ذي قارذي قارزھير عبدالرزاق ناصر198
na15.5.94كتبه حسنسھام شنان فليفلمتزوج١٥1000000034869425‐تموز‐155940018042١٣ذي قارذي قارزھير ھالل مطر199
ni15.2.98غنيه نفيسنعيم عبيد شجايمتزوجة72791م١٥10000000364‐تموز‐152980017970١٣ذي قارذي قارزوينه كاطع بجاي200
ni13.3.10ربيعه علينجالء سعيد واليمتزوج١٥1000000027855555‐تموز‐133100018430١٣ذي قارذي قارسالم حشف ظاھر201
na15.5.35غوضه مانعفخريه سلمان طلبمتزوج56757م١٥10000000‐تموز‐155350018093١٣ذي قارذي قارسالم شطب علي202
ni15.2.93علويه حاتمزينب عبدالزھره شاطيمتزوج١٥10000000129189‐تموز‐152930017967١٣ذي قارذي قارسالم صبيح كاظم203
ni15.2.83لوعه جمالوحيده حسين عليمتزوج11716م١٥10000000‐تموز‐152830017960١٣ذي قارذي قارسالم كاطع عطيه204
ni15.4.11نجيه حسنرزه عامر ظھيرمتزوج1181169م١٥10000000‐تموز‐154110018333١٣ذي قارذي قارسالم مكطوف ظھير205
ni15.2.38كلثوم شنيورليلى صحن محمدمتزوج135140م١٥10000000‐تموز‐152380018001١٣ذي قارذي قارسبتي حويل عبدالساده206
ni15.2.54فرجه حبيبسميره حنون سلمانمتزوج١٥10000000305817‐تموز‐152540018177١٣ذي قارذي قارستار خضير سلمان207
ni15.5.5صينيه روضانمريم عكاب حسنمتزوج١٥1000000014719‐تموز‐15550017915١٣ذي قارذي قارسجاد عاصي جاسم208
ni15.5.80ركينه صخيكلثوم محمد موسىمتزوج١٥1000000037374492‐تموز‐155800017995١٣ذي قارذي قارسرحان حاجم عجيل209
na15.6.41بنيه موسىرباب خالد ريسانمتزوج139440م١٥10000000‐تموز‐156410018305١٣ذي قارذي قارسعد نعمه عبدالزھره210

مناھل عبد اقبال كاظم عوضمتزوج833122م١٥10000000‐تموز‐156430018291١٣ذي قارذي قارسعد يحيى عبد211
ni15.6.43الرضا

ni15.2.61نشيده جاسمحونه جواد نميممتزوج١٥1000000031863495‐تموز‐152610018081١٣ذي قارذي قارسعدون جساس فعيل212
ni13.9.85شراره مونسفاطمة ھدھودمتزوج٠٧1000000036073‐تموز‐139850017827١٣ذي قارذي قارسعيد عبدالغني حافظ213
ni15.4.17جاسميه محمدشريفه حسين كاظممتزوج60255م١٥10000000‐تموز‐154170018339١٣ذي قارذي قارسعيد ياسر ثابت214
ni14.9.73ملينه ساجتساميه محسن ناصرمتزوج١٥1000000038977664‐تموز‐149730018369١٣ذي قارذي قارسكر كاظم سماري215
ni13.5.49جبارية مھدينوال حسن وھيبمتزوج١٥1000000032865465‐تموز‐135490018396١٣ذي قارذي قارسالم كاظم صالح216

قديمه عيدان موسى / كامله متزوج205163م١٥10000000‐تموز‐149530018223١٣ذي قارذي قارسلمان شنيف جاسم217
ni14.9.53ملكيه شكيلوحيد

na15.2.16نصره ثجيلرغداء طاھر خضيرمتزوج١٥1000000018436678‐تموز‐152160018221١٣ذي قارذي قارسلمان عبد جابر218
na14.9.52قنديل شيشخان/ارملة33161م١٥10000000‐تموز‐149520018384١٣ذي قارذي قارسلوى ثامر حموده219
ni14.9.70كحيله جياد/ارملة١٥1000000033767336‐تموز‐149700018371١٣ذي قارذي قارسلوى حربي خزعل220
ni15.2.60عاشه فضالهبعيده نعمه سواديمتزوج28693م١٥10000000‐تموز‐152600018083١٣ذي قارذي قارسليم عبدالحسين جويد221
ni13.9.96غريبه سماري/ارملة٠٧1000000037174073‐تموز‐139960017894١٣ذي قارذي قارسمره محيل جويد222
ni14.10.64زكيه سبيببلقيس يوسف شبيبمتزوج276128م١٥10000000‐تموز‐1410640018209١٣ذي قارذي قارسمسم محمد حبيب223
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ni15.6.40كميله عليوياقبال مخر منصورمتزوج730120م١٥10000000‐تموز‐156400018284١٣ذي قارذي قارسمير حسن منصور224
ni15.5.20بدريه حسيناوراق جمعه خليلمتزوج١٥1000000037474734‐تموز‐155200018034١٣ذي قارذي قارسمير خثيث ضھيد225
ni15.2.67فرھوده حمدنوريه خشن خوافمتزوج١٥1000000036572911‐تموز‐152670017972١٣ذي قارذي قارسمير عامر ضيدان226
ni15.1.96شمھوده عدايفھيمه تعبان كواسمتزوج١٥1000000038576850‐تموز‐151960018404١٣ذي قارذي قارسنكور جعاز كواس227
ni14.10.33طويره مفتنارملة١٥1000000038576962‐تموز‐1410330018058١٣ذي قارذي قارسنيحه حريجه مطرود228
ni13.7.56فطيم بجاي\ارملة1766م١٥10000000‐تموز‐137560018135١٣ذي قارذي قارسھام عوده اسماعيل229
ni15.2.84بتيه حسينغنوه شاھين ياسينمتزوج١٥1000000039679087‐تموز‐152840017961١٣ذي قارذي قارسوادي نھير مشكور230
ni13.9.77ريحه مجازيروضة مكطوفمتزوج٠٧10000000276113‐تموز‐139770017879١٣ذي قارذي قارشاكر علي روضان231
na15.2.87بدرية عليھاشمية رزاق محمدمتزوج1417117م١٥10000000‐تموز‐152870018217١٣ذي قارذي قارشاكر كريم محمد232
ni15.4.4مياسه محيسنرسميه غيالن ثوينيمتزوج١٥1000000033867526‐تموز‐15440018326١٣ذي قارذي قارشاكر نايف ثويني233
na15.2.32رشكه عباسرسميه محمد حسينمتزوج124857م١٥10000000‐تموز‐152320018018١٣ذي قارذي قارشاوي خلوھن علي234

١٥10000000‐تموز‐1410690018205١٣ذي قارذي قارشباب ثليج شحيت235
1330 
ni14.10.69حسن عانيحسيبه حسن كثوشمتزوج182م

ni15.3.1فھيمه شالكهبھيه عوده حميديمتزوج11265م١٥10000000‐تموز‐15310017873١٣ذي قارذي قارشجر بديوي كھيز236
ni15.5.82فيھن دفترماجده عبدالرضا خليفهمتزوج1344م١٥10000000‐تموز‐155820017998١٣ذي قارذي قارشريف عباس علي237
ni14.10.57مزكايه لفته\ارملة١٥1000000061599‐تموز‐1410570018074١٣ذي قارذي قارشكوره شبوط طمام238
ni15.4.86نويعه جخيور/متزوج١٥10000000352703‐تموز‐154860018474١٣ذي قارذي قارشالل جيجان حسين239
na15.5.13صفيه ساجتنزال عويد عبيدمتزوج١٥1000000035069831‐تموز‐155130017921١٣ذي قارذي قارشمخي جبار صبر240
ni14.9.90طليعه عذافهزھره دوحان نكتهمتزوج327147م١٥10000000‐تموز‐149900018102١٣ذي قارذي قارشنو ابوالھيل سعيد241
ni13.7.90خيريه سالمبرية طاھرمتزوج973م١٥10000000‐تموز‐137900018175١٣ذي قارذي قارشھيب فرھود ھايم242
na13.3.17سليمه ھليلنجالء عبدعلي زايرمتزوج١٥10000000122336‐تموز‐133170018446١٣ذي قارذي قارشوقي محارب خصاف243
ni15.4.14نعيمه محمدحليمه كاظم جميلمتزوج١٥1000000034568836‐تموز‐154140018336١٣ذي قارذي قارشياع خيون حسين244
na15.5.12لوله عيالمحمد عبدالرزاق فياضارملة١٥1000000011522851‐تموز‐155120017920١٣ذي قارذي قارشيله عنيد منخي245

حبيبه نعيمه / فليحه متزوج١٥1000000036873518‐تموز‐149540018109١٣ذي قارذي قارصابر ھاشم غالب246
ni14.9.54ليلوه ظاھرناصر/سليمه محمد جابر

na14.3.19صفيه عبدالكريمراجحه حسين ثجيلمتزوج١٥1000000025150080‐تموز‐143190018436١٣ذي قارذي قارصادق حمود عوض247
na15.6.3فله خلففديحه مروي شرشابمتزوج١٥100000008516814‐تموز‐15630018281١٣ذي قارذي قارصادق عجيل شرشاب248
ni15.2.92جويه مشيريبريده حميدي عامرمتزوج70424م١٥10000000‐تموز‐152920017966١٣ذي قارذي قارصافي جعاز وحيلي249
ni15.4.5خزعليه كاطععيده محمد عوفيمتزوج١٥1000000036572827‐تموز‐15450018327١٣ذي قارذي قارصالح عجيل عوفي250
ni14.9.65جميله سعدفرات محسن نضيرمتزوج١٥1000000036472740‐تموز‐149650018358١٣ذي قارذي قارصالح علي طالب251
na15.5.38كاظميه عبدشيماء محمد حسينمتزوج1374168م١٥10000000‐تموز‐155380018094١٣ذي قارذي قارصالح كريم ھادي252
ni13.5.48حكيمه عبدسليمه جوالن مھلھلمتزوج81443م١٥10000000‐تموز‐135480018395١٣ذي قارذي قارصالح مھدي راضي253
ni13.7.89شفيقه كاطعفاطمه ضاحي عاتيمتزوج23441م١٥10000000‐تموز‐137890018174١٣ذي قارذي قارصالح ھليل ھاشم254
ni15.4.59عربيه واديرحيمه بردان ثجيلمتزوج١٥1000000039278278‐تموز‐154590018448١٣ذي قارذي قارصباح عبدالرزاق ناصر255
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ni14.10.42غريبه ھزامسعاد عناد سويفمتزوج54297م١٥10000000‐تموز‐1410420018067١٣ذي قارذي قارصباح غازي عنيد256
ni15.4.71زھره محمدفطوم رزيج عودهمتزوج9535م١٥10000000‐تموز‐154710018462١٣ذي قارذي قارصباح مھوس درويش257
ni15.5.70ھويله خيالمطره خزعل معينمتزوج١٥1000000038476703‐تموز‐155700017985١٣ذي قارذي قارصبر شنيار باھض258
ni15.3.8رديفه كطافهعلي فازع حبيبارملة١٥1000000037073888‐تموز‐15380017869١٣ذي قارذي قارصبريه محمد حسين259
ni15.4.29صبريه معيديشاتول مھنا حسينارملة6547م١٥10000000‐تموز‐154290018346١٣ذي قارذي قارصبيحه جعاز حسين260
ni14.9.74جوزه عبيدثمينه جاسم عباسمتزوج١٥100000001060181‐تموز‐149740018368١٣ذي قارذي قارصدام علواش عبود261
ni15.1.91حليوه مظلومھاشميه سلطان معيديمتزوج39077859م١٥10000000‐تموز‐151910018409١٣ذي قارذي قارصالح خلف عرد262
ni15.4.83ناھده زويدمديحه محمد عزيزمتزوج6714م١٥10000000‐تموز‐154830018472١٣ذي قارذي قارصالح عبد عزيز263
ni15.6.18نصره طاھرزينب يسر عايدمتزوج114388م١٥10000000‐تموز‐156180018287١٣ذي قارذي قارصالح علي عبدالرضا264
na13.8.1بھيه علياشواق طالبمتزوج١٥100000001467159‐تموز‐13810018153١٣ذي قارذي قارصالح محسن جري265
na15.5.2كريمه صبارزھراء لطيف عليمتزوج١٥10000000183574‐تموز‐15520018037١٣ذي قارذي قارصالح ھادي صالح266
ni13.9.83مظلومه ھليلشنوه عطية /سھام عطيةمتزوج٠٧1000000037675015‐تموز‐139830017883١٣ذي قارذي قارصيھود حسيب مذبوب267
na15.5.27ھاشميه زفرسلوى عبد جبارمتزوج١٥1000000039278221‐تموز‐155270018087١٣ذي قارذي قارضاحي كاظم بصري268
ni15.3.4جليبه خنيفركريمه كاظم شغينبمتزوج89736م١٥10000000‐تموز‐15340017871١٣ذي قارذي قارضاري عزيز عباس269
ni14.10.87وضحه سدخانشيماء عبد ناصرمتزوج١٥100000003406786‐تموز‐1410870018125١٣ذي قارذي قارضايف مرجي كبح270
ni15.2.91سكينه عطيهشده خشان سفيحمتزوج١٥1000000036572820‐تموز‐152910017965١٣ذي قارذي قارضباب نكروز سفيح271
ni15.2.71رضيه طالبرضيه ذباح داودمتزوج١٥1000000036572982‐تموز‐152710018077١٣ذي قارذي قارضيدان خضير صالح272
ni15.5.61صالحه ياسيننضال مكون منيجيمتزوج١٥1000000038376517‐تموز‐155610017977١٣ذي قارذي قارضيدان سعدون عيسى273
ni15.6.55جاسمية محمدساجده جبار مكيمتزوج79780م١٥10000000‐تموز‐156550018312١٣ذي قارذي قارطارق شنشل خشان274
na15.5.46حلوه بشيبعطيه جعفر زينمتزوج١٥100000005510890‐تموز‐155460018099١٣ذي قارذي قارطارق محمدباقر شريف275
na15.6.82صفيه عبدالعالياقبال ياسر ياسينمتزوج995200م١٥10000000‐تموز‐156820018297١٣ذي قارذي قارطالب اسماعيل ياسين276
ni13.9.79عربيه عكلهحميدة كاظممتزوج٠٧1000000036572913‐تموز‐139790017882١٣ذي قارذي قارطالب ساجت فھد277
ni13.3.80نصره كاظموحيده كامل كنيمشمتزوج56996م١٥10000000‐تموز‐133800018443١٣ذي قارذي قارطالب محمد ھاشم278
ni15.5.63عويده طابعسعديه عبدالحسين عبدهللامتزوج39468م١٥10000000‐تموز‐155630017978١٣ذي قارذي قارطاھر عاجل خواره279
na15.6.15ترفه عبدعليمنيعه برھان جعازمتزوج١٥10000000639378514‐تموز‐156150018278١٣ذي قارذي قارطاھر مسلم عبدالرضا280
ni14.10.30فطيم اوليمدجله عيسى ياسرمتزوج24163م١٥10000000‐تموز‐1410300018055١٣ذي قارذي قارطبيج حمد نعيمه281
ni13.5.53زكيه نجمناصرية عطية مھديمتزوج١٥1000000039378453‐تموز‐135530018387١٣ذي قارذي قارطعمه عباس حسين282
na15.4.26عجيبه نعمهثريا كاظم احمدمتزوج١٥1000000037675113‐تموز‐154260018322١٣ذي قارذي قارطه ياسين جبر283
na14.9.63امنه عبدالرزاقاسماء فائق عبدالرزاقمتزوج124م/١٥1000000055‐تموز‐149630018118١٣ذي قارذي قارظافر اسد عبدالكريم284
na15.3.11بدريه حسينوحيده عيسى عبدمتزوج100321م١٥10000000‐تموز‐153110014549١٣ذي قارذي قارظافر عبدالعالي الماز285
ni14.9.93طرفه مباركزويده راشد زغيرمتزوج١٥1000000046823524‐تموز‐149930018365١٣ذي قارذي قارعاتي محيل جنزيل286
na15.6.67حسيبه ثوينيباسمه حسين فيصلمتزوج1025م١٥10000000‐تموز‐156670018311١٣ذي قارذي قارعادل حسن فيصل287
ni15.2.52قسمه حسونفريضه وذيح حسونمتزوج١٥1000000030260339‐تموز‐152520018024١٣ذي قارذي قارعادل عالوي بداي288
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na13.7.100جاسميه عليلقاء عبدهللا اضحينمتزوج١٥1000000033366467‐تموز‐1371000018154١٣ذي قارذي قارعادل فاضل عباس289
ni15.4.61سكنه نھوسلوى عبد نعيمهمتزوج76412م١٥10000000‐تموز‐154610018452١٣ذي قارذي قارعادل فاضل عبدالحسن290
ni14.10.5حليمه جبيرعالھن حسن  شبوطمتزوج72174م١٥10000000‐تموز‐141050017930١٣ذي قارذي قارعادل مدلول عبود291
na15.4.41مجيده زيونتركية جابر عبيدمتزوج١٥1000000049298239‐تموز‐154410018483١٣ذي قارذي قارعاشور ميس مبارك292
ni15.2.88شاھه شاھررباب حسين جويدمتزوج١٥100000001280460‐تموز‐152880017962١٣ذي قارذي قارعاصي حسين سبتي293
ni13.5.61ناصريه مناحيعذاب نعيم عطيةمتزوج114870م١٥10000000‐تموز‐135610018390١٣ذي قارذي قارعبادي حسين جديد294
ni14.10.54وسيله كاظمانتصار ريسان عيالمتزوج١٥1000000026680‐تموز‐1410540018202١٣ذي قارذي قارعباس برزان مزھر295
na15.2.65صبريه وحيداقبال كنوش عليمتزوج١٥1000000025150060‐تموز‐152650018039١٣ذي قارذي قارعباس جاسم محمد296
ni13.3.5صبريه خلففضيله كريم محسنمتزوج294146م١٥10000000‐تموز‐13350018438١٣ذي قارذي قارعباس عبدالحسين محسن297
na15.6.51سكينه حسيناشراق جاسم سعدونمتزوج5538م١٥10000000‐تموز‐156510018444١٣ذي قارذي قارعباس عبدالكاظم ھاشم298
ni15.2.99فياضه صباحامثال صابر مھاجرمتزوج598108م١٥10000000‐تموز‐152990017971١٣ذي قارذي قارعباس فاضل كنيص299
na15.5.77فليحه حسنزينب ناصر ھاديمتزوج78616م١٥10000000‐تموز‐155770017993١٣ذي قارذي قارعباس مونس ھادي300
ni15.6.42كاظميه عويدحليمه كاظم باشامتزوج102090م١٥10000000‐تموز‐156420018289١٣ذي قارذي قارعبد الرضا مغامس عبود301
na15.5.3طليعه شيالخلود وھاب ثجيلمتزوج124722م١٥10000000‐تموز‐15530017910١٣ذي قارذي قارعبد جابر ثجيل302
ni14.9.79حسيبه جابرعيده شنان حسنمتزوج١٥10000000608159‐تموز‐149790018377١٣ذي قارذي قارعبد جالب علوان303
ni15.5.58عجيبه كريمفضيله ضايف سلطانمتزوج١٥10000000491104129‐تموز‐155580017908١٣ذي قارذي قارعبد داود سلطان304
ni15.5.71بنيه خلففليحه ثامر معيجلمتزوج36395م١٥10000000‐تموز‐155710017986١٣ذي قارذي قارعبد دلي حمد305
ni13.5.91كرنوفه حسينبرقيه عطيه صيوانمتزوج١٥1000000037474688‐تموز‐135910018141١٣ذي قارذي قارعبد ديوان مري306
na15.2.28عنبه حسينحميره حسين سلمانمتزوج72870م١٥10000000365‐تموز‐152280018014١٣ذي قارذي قارعبد سالم الفھم307
ni15.1.87شنونه عبدهللابھيه ابراھيم نورمتزوج١٥100000004339‐تموز‐151870018412١٣ذي قارذي قارعبد عوده خصاف308
ni14.10.32بسھي سلمانعجيله برغي مطشرمتزوج١٥1000000038877459‐تموز‐1410320018057١٣ذي قارذي قارعبد كاظم معارج309
ni15.4.55محينه اقبيلهشريفه صبر جابرمتزوج16222م١٥10000000‐تموز‐154550018497١٣ذي قارذي قارعبد مسلم مسعد310

كريمه جخيم / مال عبد متزوج601142م١٥10000000‐تموز‐149750018367١٣ذي قارذي قارعبد مھلھل فليح311
ni14.9.75مطيره جبيشجالب

ni15.4.2عنيده حسنبدريه فاضل قاسممتزوج١٥1000000034168023‐تموز‐15420018329١٣ذي قارذي قارعبداالمير حسين صويح312
ni15.4.85الفيه عطيهنجوه محسن ھاشممتزوج١٥100000003486947‐تموز‐154850018475١٣ذي قارذي قارعبداالمير عيسى كاظم313
na15.2.57زكية صكرخميسه نعيم حطابمتزوج١٥100000004909783‐تموز‐152570017951١٣ذي قارذي قارعبداالمير محمد حطاب314
na13.7.96حصيله لفتهحياة سندال داغرمتزوج1125123م١٥10000000‐تموز‐137960018169١٣ذي قارذي قارعبدالباري زباله لفته315
ni13.7.54عليه كريمسھيله كاطع جبرمتزوج٠٧1000000036071803‐تموز‐137540017839١٣ذي قارذي قارعبدالجليل عطشان جابر316
ni13.8.12جيجيه ماشيوجاه خليفه حظيمتزوج457156م١٥10000000‐تموز‐138120018156١٣ذي قارذي قارعبدالجواد جنون عباس317
ni14.9.84ھيله عبيدمھا ارحيم لفتهمتزوج188199م١٥10000000‐تموز‐149840018382١٣ذي قارذي قارعبدالحسن حسن علي318
na15.2.42سكينه حمديسرى سدخان شعالنمتزوج1411161م١٥10000000‐تموز‐152420018004١٣ذي قارذي قارعبدالحسن عطشان نعاس319
na15.5.44فضاله  عليحمديه سلمان ابراھيممتزوج19888م١٥10000000‐تموز‐155440018097١٣ذي قارذي قارعبدالحسن موسى فنيطل320
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ni14.10.37خشفه فشاخحسن عباس محمدمتزوج١٥1000000031963633‐تموز‐1410370018062١٣ذي قارذي قارعبدالحسين خرموش علي321

عبدالحسين عبدعلي 322
ni15.5.75فطرافه صادقحليمه ناصر شاللمتزوج١٥1000000038677010‐تموز‐155750017989١٣ذي قارذي قاريوسف

na15.6.19عكيده طاھرعليه عبدالھادي لفتهمتزوج١٥1000000032669084‐تموز‐156190018276١٣ذي قارذي قارعبدالحسين كاظم غافل323
ni13.8.27قسمه زغيربيداء ھليل مطرمتزوج853123م١٥10000000‐تموز‐138270018440١٣ذي قارذي قارعبدالحسين مبلط عجه324

حمديه كاظم مسعد/اميره متزوج1001142م١٥10000000‐تموز‐141040017929١٣ذي قارذي قارعبدالحسين محيل فياض325
ni14.10.4نعيمه عامرجليل مشلول

ni13.3.18زھره عزيزانعام مدلول ثامرمتزوج505178م١٥10000000‐تموز‐133180018450١٣ذي قارذي قارعبدالحسين مري جمعه326
ni15.4.51ورده سعدونريمه رحيم فرجمتزوج1775م١٥10000000‐تموز‐154510018495١٣ذي قارذي قارعبدالحي زبون فرج327
ni14.10.79فتينه كحطمكيه فتيح شياعمتزوج127200م١٥10000000‐تموز‐1410790018197١٣ذي قارذي قارعبدالخضر محمد جابر328
ni13.9.78مطيره حبيشكتيبة شنيارمتزوج835145م٠٧10000000‐تموز‐139780017878١٣ذي قارذي قارعبدالرحمن مھلھل فليح329
na15.1.73حسنه راھيسھام طعمه جبارمتزوج١٥100000008316406‐تموز‐151730017575١٣ذي قارذي قارعبدالرزاق حسين تاغي330
na15.2.89شذريه عبدمھيره وحيده مصبحمتزوج56532م١٥10000000‐تموز‐152890018220١٣ذي قارذي قارعبدالرضا دخيل باھض331
ni13.8.6طليبه محسنحمديه خليف عبدالسادهمتزوج1002125م١٥10000000‐تموز‐13860018162١٣ذي قارذي قارعبدالرضا زويد عبدهللا332
ni13.8.11عواجه حسينسلوى محمد عليمتزوج١٥1000000039378545‐تموز‐138110018155١٣ذي قارذي قارعبدالرضا ساجت ناجي333
na15.5.59تكيه زيارهابتسام مطر عبيدمتزوج1060178م١٥10000000‐تموز‐155590017909١٣ذي قارذي قارعبدالرضا كريوش حسن334

ni14.9.91زھره حريجهرشاكه كريد رھيفمتزوج١٥1000000038677158‐تموز‐149910018103١٣ذي قارذي قارعبدالزھره رحيمه مشري335

ni15.5.98بعروره موسىكريمه ثائر مخاطمتزوج6414م١٥10000000‐تموز‐155980018050١٣ذي قارذي قارعبدالزھره عبد خليف336

متزوج١٥1000000061519‐تموز‐1410520018201١٣ذي قارذي قارعبدالزھره عطب عبيد337
صبريه سويد عديم/مكيه 
عبداالئمه عبيد/عنيده 

زغيرون
ni14.10.52نديھه عديم

ni14.10.23خضمه شاتيحسنه محيسن مسلممتزوج862181م١٥10000000‐تموز‐1410230017948١٣ذي قارذي قارعبدالساده جميل يازع338
na15.6.70كميله ثامرجمھوريه جميل مطلكمتزوج١٥1000000037374545‐تموز‐156700018309١٣ذي قارذي قارعبدالساده جوير مطيلج339
ni15.6.22حنونه فھدسليمه شنون فھدمتزوج١٥100000003907786‐تموز‐156220017957١٣ذي قارذي قارعبدالساده غريب حنظل340
ni13.7.60ملكيه طويرشعصريه طويني جعيولمتزوج26767م٠٧10000000‐تموز‐137600017830١٣ذي قارذي قارعبدالقادر دنيف منشد341
na15.2.23نسيمه عبدهللازھراء سيدحسن عليمتزوج١٥1000000039578895‐تموز‐152230018009١٣ذي قارذي قارعبدالقادر عطشان حمد342
ni15.4.19مويحه مذيوبسفيره حسين زغيرمتزوج72957م١٥10000000‐تموز‐154190018341١٣ذي قارذي قارعبدالكاظم طاھر زغير343
ni15.4.78نتيشه علواشسناء محمد غازيمتزوج775158م١٥10000000‐تموز‐154780018467١٣ذي قارذي قارعبدالكاظم طاھر عبيد344
na13.7.40كريمه حسينمھى جابر حسنمتزوج28053م٠٧10000000‐تموز‐137400017835١٣ذي قارذي قارعبدالكريم حسين حسن345
ni15.5.56ھنديه مسيرصفاء شالل حسونيمتزوج11372م١٥10000000‐تموز‐155560017906١٣ذي قارذي قارعبدالكريم سمسم حسوني346
ni14.9.85عنبه نعيمرشا رزاق سلطانمتزوج86199م١٥10000000‐تموز‐149850018354١٣ذي قارذي قارعبدهللا سالم سلطان347
ni13.7.74غانه كحاميامل عبد شخيرمتزوج202158م١٥10000000‐تموز‐137740018426١٣ذي قارذي قارعبدالمحسن حنظل عباس348
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عبدالمحسن عالوي 349

na15.4.21رضيه عبودفرات جويد ضيدانمتزوج١٥1000000033967682‐تموز‐154210018350١٣ذي قارذي قارعبدالرضا

ni15.4.33زغيرونه عرمشكميه خلف جابرمتزوج183169م١٥10000000‐تموز‐154330018477١٣ذي قارذي قارعبدالمھدي ثجيل فروخ350

na13.5.58كيفيه سعدوناميرة جبر حسينمتزوج115539م١٥10000000‐تموز‐135580018151١٣ذي قارذي قارعبدالناصر خلف خضر351
ni14.10.55دينار تايهفطيم مجيد ضھدمتزوج135145م١٥10000000‐تموز‐1410550018203١٣ذي قارذي قارعبدالنبي عبدعون غافل352
ni14.9.64حياه حمودوفيه محمد عايدمتزوج943146م١٥10000000‐تموز‐149640018359١٣ذي قارذي قارعبدالواحد جعفر جابر353

عبدالواحد ناصر 354
ni14.9.80فوزيه عبدالعاليحميده رزاق شكيلمتزوج1750م١٥10000000‐تموز‐149800018376١٣ذي قارذي قارعبدالكاظم

na14.10.22عليه محمدصبيحه مجيد عبدهللامتزوج١٥1000000024949721‐تموز‐1410220017947١٣ذي قارذي قارعبدالوھاب جابر احمد355
ni13.8.20جيثايه حاشوشھديه محسن مھيجرمتزوج503149م١٥10000000‐تموز‐138200018441١٣ذي قارذي قارعبدعلي جبيشه عالوي356
na15.5.40حميدة خضرھدى شھيل شجايمتزوج104162م١٥10000000‐تموز‐155400018095١٣ذي قارذي قارعبدعلي محمد عبود357
ni13.5.94حسيبه مھوسنسمه زعالن جندالمتزوج23460م١٥10000000‐تموز‐135940018138١٣ذي قارذي قارعبود عبدالحسين كريم358
ni15.4.25شفيفه عبدهللانوريه حموده بازلمتزوج١٥1000000038476636‐تموز‐154250018345١٣ذي قارذي قارعبود عبدالشريف الزم359
ni14.10.85ھاشميه ھبيشنوره سالم خاجيمتزوج١٥1000000036572868‐تموز‐1410850018124١٣ذي قارذي قارعبيد صابر خاجي360

١٥10000000‐تموز‐1410780018196١٣ذي قارذي قارعبيد عطاهللا راكوض361
113 / 
ni14.10.78كميله كحيطشفيقه عبدعلي عاشورمتزوج104م

na15.5.49جدحه عباديشمعه حسن ديوانمتزوج١٥1000000037975764‐تموز‐155490018100١٣ذي قارذي قارعجيل حمد مجيدي362

ختام جنيدي \ منى علي متزوج104350م١٥10000000‐تموز‐137930018168١٣ذي قارذي قارعدنان حنون عبد363
na13.7.93كاظميه عليخيون

ni14.9.86ھاشميه شويعحسينه عبد ردنمتزوج١٥1000000038576955‐تموز‐149860018353١٣ذي قارذي قارعدنان شكيل مبارك364
ni15.1.81عزيزه حسينكميله حسين منخيمتزوج163م١٥10000000٤٨٥‐تموز‐151810018418١٣ذي قارذي قارعدنان منكر حسن365
ni15.2.62ثجيله مولىنازوحه حسين علوانمتزوج١٥10000000183128‐تموز‐152620018082١٣ذي قارذي قارعربي مبادر غالي366
na15.2.59بتيه ناھيميس مشكور ناطورارملة١٥10000000392782015‐تموز‐152590018036١٣ذي قارذي قارعريبيه بديوي مناحي367
ni15.3.2جسومه داغروسيله حميد عبودمتزوج20063م١٥10000000‐تموز‐15320017872١٣ذي قارذي قارعزيز حمدان عبود368
ni15.2.75حبيبه شمالصبريه علي حجمانمتزوج52147م١٥10000000‐تموز‐152750017953١٣ذي قارذي قارعزيز فاضل راضي369
ni13.4.61رداعة جبر\ارملة٠٧1000000069160‐تموز‐134610017842١٣ذي قارذي قارعزيزه نعيم عبيد370
ni15.4.20رشاكه صالحسعاد حنون كريممتزوج42896م١٥10000000‐تموز‐154200018342١٣ذي قارذي قارعصام جميل كامل371
ni13.5.46طيره عليجواھر كاطع ماجدمتزوج١٥10000000605105‐تموز‐135460018393١٣ذي قارذي قارعطيه حمدان عطاوي372
na15.5.28حميده شھدرونق كريم حسينمتزوج1587163م١٥10000000‐تموز‐155280018088١٣بغدادذي قارعقيل داخل سلمان373
ni13.7.95عزيزه دبعنامنه صافي نبيتمتزوج17166م١٥10000000‐تموز‐137950018173١٣ذي قارذي قارعقيل شياع ساھي374
ni13.8.10بزيفه ميع/ارملة٠٧1000000052719‐تموز‐138100017843١٣ذي قارذي قارعكيله خضير عباس375
ni13.3.6نعيمه سعدحال مثال فرحانمتزوج321180م١٥10000000‐تموز‐13360018439١٣ذي قارذي قارعالء عبدالرضا خيون376
ni13.5.52خالديه ھاديثمينة عطية غانممتزوج643128م١٥10000000‐تموز‐135520018398١٣ذي قارذي قارعالء عبدالواحد غانم377
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ni14.10.80حسنه كريمھاجر عبيد سلطانمتزوج124م /١٥10000000297‐تموز‐1410800018213١٣ذي قارذي قارعالء وريد سلطان378

ni14.7.77معصومه علي/اعزب١٥1000000025049860‐تموز‐147770018366١٣ذي قارذي قارعلوان شمخي جبر379
ni15.4.80رجيبه عاتيابتسام حميد صبخهمتزوج١٥1000000036973632‐تموز‐154800018469١٣ذي قارذي قارعلي حسين صبخه380
na15.5.79حسنه طالبايثار محسن عليمتزوج162829م١٥10000000‐تموز‐155790017994١٣ذي قارذي قارعلي خلف يعقوب381
ni15.1.98رغيمه ھادفصبيحه كعيبر مداورمتزوج١٥1000000028286‐تموز‐151980018402١٣ذي قارذي قارعلي زامل كطان382
na15.6.48زھيه عليخنوره شناوه حمودمتزوج١٥1000000041282350‐تموز‐156480018314١٣ذي قارذي قارعلي سعدون جاسم383
na15.2.6مظلومه ھادودايمان صويح حسونمتزوج75م١٥10000000٧٥‐تموز‐15260018190١٣ذي قارذي قارعلي صباح علي384
ni15.5.53حليمه ھوساننزيھه مروح مسلممطلقة١٥1000000037474690‐تموز‐155530017904١٣ذي قارذي قارعلي ضامن باھض385
na13.8.18فطومه محسنزھره علي جاسممتزوج٠٧1000000027855497‐تموز‐138180017840١٣ذي قارذي قارعلي طعيمة شبيب386
ni15.5.62بھيه جاسمايالء ناظم جويدمتزوج١٥1000000013326528‐تموز‐155620017997١٣ذي قارذي قارعلي عباس بادي387
ni14.10.56ربيعه عبدالحسنسعيده حميدي عبدعليمتزوج893184م١٥10000000‐تموز‐1410560018075١٣ذي قارذي قارعلي عبد حسين388
na15.5.99علويه طھمازشكريه مجيد احمدمتزوج١٥1000000013927693‐تموز‐155990018045١٣ذي قارذي قارعلي عبدهللا بشيت389
na15.1.74جميله نزالحسنه سكر ھويلمتزوج70464م١٥10000000‐تموز‐151740017875١٣ذي قارذي قارعلي غانم جالب390
ni15.4.70سكنه نھونديمه محسن عكلهمتزوج36273م١٥10000000‐تموز‐154700018461١٣ذي قارذي قارعلي فاضل عبدالحسن391
ni14.10.1رحيله مناحيكميله زمام مطلكمتزوج١٥1000000038967‐تموز‐141010017926١٣ذي قارذي قارعلي فرھود علوان392
na14.3.72عاتكه محيبسفاطمه عبد بندرمتزوج١٥1000000033767220‐تموز‐143720018435١٣ذي قارذي قارعلي فيصل مھلھل393
na13.7.47سھام صالحرغداء منصور معارجمتزوج30150م٠٧10000000‐تموز‐137470017828١٣ذي قارذي قارعلي مجيد ھجر394
ni15.6.69ماجده جابركفاح محمد جويدمتزوج2383115م١٥10000000‐تموز‐156690018317١٣ذي قارذي قارعلي محمد ھاشم395
na15.2.47رداعه فيصلزكية جبر بدرمتزوج١٥100000007114048‐تموز‐152470018178١٣ذي قارذي قارعلي يوسف حميدي396
ni15.5.48كاظميه سعوداخالص فيصل دھاممتزوج518132م١٥10000000‐تموز‐155480018027١٣ذي قارذي قارعماد فاضل وافي397
na13.7.46رضيه سعدونعروبه طارق ادماممتزوج7230م١٥10000000‐تموز‐137460018126١٣ذي قارذي قارعماد فضل عباس398
na15.5.95نھضه محمدرشا محمد جبرمتزوج837153م١٥10000000‐تموز‐155950018043١٣ذي قارذي قارعمار حسين كاطع399
na15.1.80افتخار باقرانوار قاسم رضيويمتزوج108335م١٥10000000‐تموز‐151800018423١٣ذي قارذي قارعمار كريم عبدالعالي400
ni14.9.87زريه عبودام البنين عطشان حيدرمتزوج١٥1000000038777375‐تموز‐149870018352١٣ذي قارذي قارعناد فرعون سمير401
ni14.9.92ثجيله راھيحسينه عوض نيرمتزوج721115م١٥10000000‐تموز‐149920018104١٣ذي قارذي قارعوده حنون وادي402
ni15.4.46دخيله ثامرسوريه شريف عطارمتزوج١٥1000000035069939‐تموز‐154460018490١٣ذي قارذي قارعوده شھيب حامد403
ni15.2.8حسنه منشدحنان فنجان نھيرمتزوج177م١٥10000000٧٥١‐تموز‐15280018191١٣ذي قارذي قارعوده واميان نھير404
ni13.3.14جسومه محمدلومه دخيل باھضمتزوج188182م١٥10000000‐تموز‐133140018431١٣ذي قارذي قارعوض حسان مطلك405
ni14.9.83ترفه كرمنظيره رزاق لعيبيمتزوج١٥1000000038176139‐تموز‐149830018373١٣ذي قارذي قارعوض حسن كاظم406
ni15.6.21زھيره خنجرسحر عويد سلطانمتزوج105373م١٥10000000‐تموز‐156210018288١٣ذي قارذي قارعويد سلطان عطيه407
ni15.3.9نصره عليوي/ارملة١٥1000000039077872‐تموز‐15390017868١٣ذي قارذي قارعويضه نعمه حمود408
ni15.2.97عاتيه فضالهنيسيه عكروك سويديمتزوج١٥1000000036572975‐تموز‐152970017969١٣ذي قارذي قارعيسى عبدالحسين جويد409
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ni13.9.90كامله زاملغنية خشنمتزوج٠٧10000000896197‐تموز‐139900017892١٣ذي قارذي قارغالب جوني حسن410
ni15.2.15نعيمه عودهورود علي ماجدمتزوج484179م١٥10000000‐تموز‐152150018195١٣ذي قارذي قارغسان محمد ماجد411
ni15.2.19كاظميه سحيبعباديه فھد زاملمتزوج١٥10000000685128‐تموز‐152190017956١٣ذي قارذي قارغضبان شنيور حطيب412
ni13.9.76رجيه فليحساجدة عبدمتزوج764124م٠٧10000000‐تموز‐139760017880١٣ذي قارذي قارغني حسن حبيش413
ni15.2.70قبريه عبدحسنه جويد حسبمتزوج١٥1000000060618‐تموز‐152700018076١٣ذي قارذي قارغني خالد رحيم414
na15.4.23نشوه كاظمعبدالرضا سعد غيالنمتزوجة218141م١٥10000000‐تموز‐154230018320١٣ذي قارذي قارغنيه صعيصع كناوي415
ni15.4.16عربيه جبرفاضل كريم مكيارملة196161م١٥10000000‐تموز‐154160018338١٣ذي قارذي قارغنيه مشحوف مكي416
ni15.5.21زكيه تقيمكيه جابر تقيمتزوج1337161م١٥10000000‐تموز‐155210018035١٣ذي قارذي قارغيالن مجيد علي417
ni14.9.99شھيه راضيشكريه خضير نجممتزوج319194م١٥10000000‐تموز‐149990018380١٣ذي قارذي قارفاضل ثاني حسين418
na12.7.8ثجيله راضيرجاء عبد الرضا حسنمتزوج١٥1000000049398490‐تموز‐12780018434١٣ذي قارذي قارفاضل كاظم جابر419
ni14.10.92حليمه عباسفاطمه كاظم صالحمتزوج372155م١٥10000000‐تموز‐1410920018224١٣ذي قارذي قارفاضل كاظم عبد420
ni15.5.50كميكه جرومحيي غضبان سبتيارملة48116م١٥10000000‐تموز‐155500017905١٣ذي قارذي قارفاطمه خذيم كحط421
ni15.6.1نجيه جابرنوري عطشان جابرارملة240167م١٥10000000‐تموز‐15610018282١٣ذي قارذي قارفاطمه علي ناصر422

فالح فليح منشد423
ذي 
قار ‐ 
محا

ni12.2.76زكية مسيرطويحة ماضي مطلكمتزوج595114م٠٧10000000‐تموز‐122760017832١٣ذي قار

na15.5.76حربيه عبدوالء جليل كاظممتزوج١٥10000000714071‐تموز‐155760017992١٣ذي قارذي قارفالح محمد عبيد424
ni15.5.85شوشه طليععھيده مانع دلھممتزوج20120م١٥10000000‐تموز‐155850018146١٣ذي قارذي قارفايز ھاشم دوخي425
ni15.4.49شريفه حسينامينه محسن يوسفمتزوج54214م١٥10000000‐تموز‐154490018493١٣ذي قارذي قارفرحان جبار لويس426
ni15.2.79شده نعيمهفاطمه مطلق عايدمتزوج١٥1000000035771293‐تموز‐152790017874١٣ذي قارذي قارفرحان عبدالحسين عبيد427
ni15.6.2مصريه مدھوشوحيده منكر حسنمتزوج28168م١٥10000000‐تموز‐15620018283١٣ذي قارذي قارفرحان ناصر حمود428
ni15.5.6صحينه عباسسندس عباس كاظممتزوج12718م١٥10000000‐تموز‐15560017916١٣ذي قارذي قارفرحان ھادي والي429
ni15.1.97بھيه عبدالسادهجواد كاظم جودهارملة١٥1000000078233‐تموز‐151970018403١٣ذي قارذي قارفرحه مھيجر صيھود430
ni13.9.95ھميله قاسموبرية محنونمتزوج185م٠٧10000000٢٨٧‐تموز‐139950017893١٣ذي قارذي قارفريد نعيم وسيخ431
ni14.10.28بشه حسن\ارملة115199م١٥10000000‐تموز‐1410280018053١٣ذي قارذي قارفضيله خيون محيسن432
ni12.6.96زھره نعمهسعدية محمد مھاوشمتزوج851193م١٥10000000‐تموز‐126960018136١٣ذي قارذي قارفالح حسن يوسف433
ni15.5.64عجيبه كريمحميده صالح مشحوتمتزوج519160م١٥10000000‐تموز‐155640017979١٣ذي قارذي قارفالح داود سلطان434
ni14.10.88فتينه خضير/ارملة67123م١٥10000000‐تموز‐1410880018108١٣ذي قارذي قارفنديه عطشان جابر435
ni13.8.13ھليله عبود\ارملة١٥1000000034268229‐تموز‐138130018157١٣ذي قارذي قارفوزيه عاتي جاسم436
na15.1.77واليه جعفرنيران حميد سليمانمتزوج١٥10000000418183‐تموز‐151770018420١٣ذي قارذي قارفؤاد بدر سليمان437
na15.2.55جورية حسينرجاء كاظم جبارمتزوج١٥100000001367177‐تموز‐152550018181١٣ذي قارذي قارفؤاد حسين عطشان438
na14.10.6مريه صويحرسيلة حمدان دويخمتزوج36398م١٥10000000‐تموز‐141060017931١٣ذي قارذي قارقاسم بجاي علي439
ni13.7.48خطيه حريبھيفاء رحيم لفتهمتزوج272130م٠٧10000000‐تموز‐137480017900١٣ذي قارذي قارقاسم بندر حمود440
ni15.4.50زعيله حسيننسام مونس عبدمتزوج693157م١٥10000000‐تموز‐154500018494١٣ذي قارذي قارقاسم جبار فياض441
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na15.5.18عانه محمدمنوا عبدالساده عكلهمتزوج١٥100000007214324‐تموز‐155180017924١٣ذي قارذي قارقاسم حسوني شالل442
ni15.5.83عليه صيھودفاطمه غازي فرجمتزوج15113م١٥10000000‐تموز‐155830017999١٣ذي قارذي قارقاسم زامل ھزاع443
na15.2.51عليه عطيةحمدية خضير عبدمتزوج26م١٥10000000‐تموز‐152510018180١٣ذي قارذي قارقاسم شاكر عبيد444
ni15.2.21كواغد حمودنظيمه حافظ ھلوسمتزوج١٥10000000537140‐تموز‐152210018007١٣ذي قارذي قارقاسم صكبان ضھد445
ni15.2.10حسنه بدرسعاد حسين بدرمتزوج499134م١٥10000000‐تموز‐152100018186١٣ذي قارذي قارقاسم كاظم جبر446
ni15.4.69حسنيه لويجغيده رشيج خليفهمتزوج148م١٥10000000٥٣٦‐تموز‐154690018460١٣ذي قارذي قارقاسم ماجد مسير447
ni13.7.92زھره حميدعجيله حسين نفلمتزوج38932م١٥10000000‐تموز‐137920018165١٣ذي قارذي قارقاسم مارد سالم448
ni15.4.38بدريه سلطانرضيه حسين حسنمتزوج70386م١٥10000000‐تموز‐154380018485١٣ذي قارذي قارقاسم محمد حسن449
ni13.7.62بيبي شناوهوفية محمد فياضمتزوج234133م١٥10000000‐تموز‐137620018132١٣ذي قارذي قارقيس مزيد جھلول450
ni15.4.13جاسميه حمودراضي مذبوب مذابارملة١٥1000000038877426‐تموز‐154130018335١٣ذي قارذي قارقيسيه حبيب علي451
na15.5.86سكون عكابرباب عبد منصورمتزوج١٥1000000050742882‐تموز‐155860018148١٣ذي قارذي قاركاطع مشكور حسين452
ni13.9.92مصريه جبارھاشمية منخيمتزوج50210م٠٧10000000‐تموز‐139920017889١٣ذي قارذي قاركاظم جبار زاجي453
ni15.4.3بحريه مظلومنجاه سبع نتيشمتزوج١٥1000000037021‐تموز‐15430018330١٣ذي قارذي قاركاظم جبار عطيه454
ni14.10.91كلثومه حسينزھره محمد مجازرمتزوج١٥1000000040791‐تموز‐1410910018225١٣ذي قارذي قاركاظم خضير محسن455
na13.7.38عطشه محسنرحيمه عبدالحسين شنانهمتزوج1498م٠٧10000000‐تموز‐137380017836١٣ذي قارذي قاركاظم خلف ثامر456
ni15.6.71شھيه راضيصبيحه عبد واليمتزوج35163م١٥10000000‐تموز‐156710018308١٣ذي قارذي قاركاظم شاني حسين457
ni15.4.44عزيزه نعيمهكتيبه جخيور مدھوشمتزوج١٥1000000036873523‐تموز‐154440018488١٣ذي قارذي قاركاظم شنيشل الزم458
ni15.6.23غنده يونسمديحه عبد عودهمتزوج417190م١٥10000000‐تموز‐156610018323١٣ذي قارذي قاركاظم عباس معتوق459
ni15.4.67زھيه سھيل/متزوج419881م١٥10000000‐تموز‐154670018458١٣ذي قارذي قاركاظم عبد عذيب460
na15.1.79حمديه حسينعطري ربيع اميريمتزوج22053م١٥10000000‐تموز‐151790018422١٣ذي قارذي قاركاظم عبيد حنون461
ni14.9.94زاجيه باتولعالھن سلطان حاجممتزوج79119م١٥10000000‐تموز‐149940018364١٣ذي قارذي قاركاظم عبيد خليف462
ni14.10.75حظھن حسنفوزيه حسن اسماعيلمتزوج23378م١٥10000000‐تموز‐1410750018211١٣ذي قارذي قاركاظم علي عبود463
ni13.8.8جبريت شنينزكيه خلف انصيرمتزوج١٥1000000035570868‐تموز‐13880018164١٣ذي قارذي قاركاظم علي كويظم464
ni14.9.60لباحه حسينفرحه عيسى خليومتزوج117174م١٥10000000‐تموز‐149600018115١٣ذي قارذي قاركاظم عيالن شويع465
na13.9.81فھيمه عجيلابتسام صالحمتزوج968129م٠٧10000000‐تموز‐139810017886١٣ذي قارذي قاركاظم محسن منخي466
ni15.1.94فطيمه طاھرليلى مزھر عليمتزوج١٥1000000034168078‐تموز‐151940018406١٣ذي قارذي قاركاظم محمد كشاش467
ni14.9.89ھوينه سميلمعاھن عيدان مواتمتزوج١٥1000000057242‐تموز‐149890018101١٣ذي قارذي قاركاظم نحوي موات468
ni14.10.27ربيعه أحسينكواكب ناجي حمدمتزوج59517م١٥10000000‐تموز‐1410270018052١٣ذي قارذي قاركاظم ياسر كريف469
ni13.8.3صفيه جخيم\ارملة١٥1000000036773226‐تموز‐13830018160١٣ذي قارذي قاركاظميه مھلھل حسين470
ni15.4.79خاتونه محمدشكريه عبد ادھاممتزوج١٥1000000027254312‐تموز‐154790018468١٣ذي قارذي قاركامل حسين حمدان471
ni13.7.51صفيه جبارفضيله عاتي وھاممتزوج٠٧100000003266990‐تموز‐137510017898١٣ذي قارذي قاركامل خلف علوان472

شريفه سميره جاسم عبدالخضرمتزوج1367125م١٥10000000‐تموز‐135390018400١٣ذي قارذي قاركرار صاحب عبدالخضر473
ni13.5.39عبدالرحمن
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ni13.5.55ترفه مناتيرباب كاظم جعفرمتزوج١٥1000000035971462‐تموز‐135550018385١٣ذي قارذي قاركريم حسن موسى474
na15.2.30جاسميه عطشانمنتھى رمضان كاظممتزوج100160م١٥10000000‐تموز‐152300018016١٣ذي قارذي قاركريم شاتول مھوس475

سكينة اكتفاء صالح حسنمتزوج١٥10000000143652‐تموز‐152400018003١٣ذي قارذي قاركريم عباس طاھر476
na15.2.40عبدالحسين

ni15.4.7شده عبيدسليمه ورشن عبودمتزوج34757م١٥10000000‐تموز‐15470018331١٣ذي قارذي قاركريم محسن عبود477
ni15.1.90خشكيه نجمزھره طعمه عباسمتزوج١٥1000000039378462‐تموز‐151900018410١٣ذي قارذي قاركريم مناحي جوده478
ni14.10.39بشه شبيبرسميه صكبان ضھدمتزوج١٥1000000074620‐تموز‐1410390018064١٣ذي قارذي قاركريم ھلوس ضھد479
ni14.10.62بدريه خلف/ارملة120124م١٥10000000‐تموز‐1410620018120١٣ذي قارذي قاركريمه سلطان علي480
ni14.9.100بدريه عبيدانتصار ياسر طعمهمتزوج31210م١٥10000000‐تموز‐1491000018383١٣ذي قارذي قاركالم مطشر محمد481
ni15.2.9جماله محمدحريه صباح ھليلمتزوج14784م١٥10000000‐تموز‐15290018187١٣ذي قارذي قاركيلو ديعن خليف482
ni15.2.24سعيده عيسىمطر لفته جمعهارملة١٥1000000030761261‐تموز‐152240018011١٣ذي قارذي قارلطيفه موات خميس483
ni15.3.7مرھونه زايدجميله كاظم فھدمتزوج67139م١٥10000000‐تموز‐15370017870١٣ذي قارذي قارلفته جبار فصيل484
na14.9.59امنه عبدالرزاقحوراء يقضان قيسمتزوج55124م١٥10000000‐تموز‐149590018114١٣ذي قارذي قارليث اسد عبدالكريم485
ni14.9.96خياره بدنرحيمه كارون خشانمتزوج١٥1000000038576954‐تموز‐149960018362١٣ذي قارذي قارليلو غضبان مبارك486
na15.4.24عيده خشانربيحه كزار مطلكمتزوج586172م١٥10000000‐تموز‐154240018321١٣ذي قارذي قارماجد زغير مطلك487

١٥10000000‐تموز‐1410770018198١٣ذي قارذي قارماجد كامل سعدون488
797 / 
سنان عامر سعدون           متزوج186م

ni14.10.77شنوه حناش  كفايه زامل

na15.2.96خيرية حياويسماح حسن حياويمتزوج١٥1000000017534861‐تموز‐152960018214١٣ذي قارذي قارمازن يوسف عبد489
ni14.10.73ھيله محمدنھله كاظم حتورشمتزوج١٥1000000034067855‐تموز‐1410730018208١٣ذي قارذي قارماضي علي عليخ490

حياة محيسن ھذال   /        متزوج241135م١٥10000000‐تموز‐1410710018207١٣ذي قارذي قارمالك عبدالصاحب خضير491
ni14.10.71دينار ريكانشيمه عبد الھادي

ni15.5.65صفيه حسنليلى كاظم فھدمتزوج923165م١٥10000000‐تموز‐155650017980١٣ذي قارذي قارمجيد حميد جوده492
ni15.4.68ھاشميه يودهكلثوم جابر محمدمتزوج59م١٥10000000١٩٨‐تموز‐154680018459١٣ذي قارذي قارمجيد خليل شبيب493

كوثر جواد كاظم \ زھراء متزوج١٥1000000013929674‐تموز‐137910018167١٣ذي قارذي قارمجيد فنجان وادي494
na13.7.91حسيبه محمدعبد هللا

ni15.4.48فجر جارهللاندى حسن ابريدمتزوج١٥1000000031963705‐تموز‐154480018492١٣ذي قارذي قارمحسن ابراھيم غانم495
ni14.9.68جواھر ھاللقبيله ھاشم عليمتزوج١٥1000000037474786‐تموز‐149680018355١٣ذي قارذي قارمحسن حسن علي496
na15.6.77جھيده مھلھلانعام مطشر عبيدمتزوج١٥1000000022344464‐تموز‐156770018299١٣ذي قارذي قارمحسن شمخي جبر497
ni14.9.82حسنه ناصرعظيمه جبار ياسينمتزوج١٥1000000035671038‐تموز‐149820018374١٣ذي قارذي قارمحسن عبد شعيل498

جونيه ھذوه نفيح / ليلى متزوج٠٧100000006283‐تموز‐138920017845١٣ذي قارذي قارمحسن عكله عبدالحسن499
ni13.8.92مكيه نتيشضيدان بشاره

ni15.4.54مزه عليثجيله ھديد بديويمتزوج١٥1000000036372425‐تموز‐154540018496١٣ذي قارذي قارمحسن علوان بديوي500
ni15.4.72سكنه بريجغرفه فرحان جودهمتزوج١٥1000000036472674‐تموز‐154720018463١٣ذي قارذي قارمحسن علي حسون501
ni13.4.55مطره حسينسعديه عبدالكاظم لھمودمتزوج226120م٠٧10000000‐تموز‐134550017844١٣ذي قارذي قارمحسن فضل كشاش502
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na15.1.75سعيده عليعماده عبد محمدمتزوج١٥1000000039278340‐تموز‐151750018425١٣ذي قارذي قارمحسن قاسم رويعي503
ni14.10.81عليه عبيدنعيمه علي ثامرمتزوج151050م١٥10000000‐تموز‐1410810018212١٣ذي قارذي قارمحمد ابراھيم ثامر504
na15.3.14نجاة حميديندى راضي جبارمتزوج١٥10000000164413‐تموز‐153140014548١٣ذي قارذي قارمحمد ابراھيم محمد505

شرجيه لقاء عبدالجليل عبدالحسينمتزوج١٥1000000034368410‐تموز‐151760018325١٣ذي قارذي قارمحمد جاري كريم506
na15.1.76عبدالحسين

ni15.6.96نجمه فھدزينب رحيم رستممتزوج17624م١٥10000000‐تموز‐156960018294١٣ذي قارذي قارمحمد جاسم فيصل507
ni13.5.38ھويه عطيهزعجيه ضايف عيدانمتزوج١٥1000000038476664‐تموز‐135380018399١٣ذي قارذي قارمحمد جبار طخيم508
ni15.2.58كله حسن/ارمل245190م١٥10000000‐تموز‐152580017963١٣ذي قارذي قارمحمد جعاز حسن509
ni13.5.90زھره عبيدامينه جابر صالحمتزوج256165م١٥10000000‐تموز‐135900018142١٣ذي قارذي قارمحمد جعفر كاظم510
na15.3.12جليله عودهبتول محمد عليمتزوج١٥1000000013927716‐تموز‐153120014550١٣ذي قارذي قارمحمد جواد كاظم جواد511
na15.6.14شكريه حسنميامي عبدالحسن جعفرمتزوج384175م١٥10000000‐تموز‐156140018279١٣ذي قارذي قارمحمد حميد جبار512
ni15.2.17زعيله شريجيشطريه فياض مشيريمتزوج35م١٥10000000١٣٦٢‐تموز‐152170017955١٣ذي قارذي قارمحمد دخيل اسماعيل513
na15.2.44فرھه خليلنھيه كيطان خلفمتزوج١٥1000000015230351‐تموز‐152440018006١٣ذي قارذي قارمحمد ديوان شباط514
na15.6.27كميله مسعدرواء جويبر عبدالحسنمتزوج50441م١٥10000000‐تموز‐156270018306١٣ذي قارذي قارمحمد شنيل فرحان515
ni13.7.97زھره خشانسنيه قاسم كاطعمتزوج١٥1000000062135‐تموز‐137970018170١٣ذي قارذي قارمحمد صالح عواد516
ni15.6.79جسومه رويشكفايه محسن شويخمتزوج١٥1000000069236‐تموز‐156790018303١٣ذي قارذي قارمحمد عبدهللا جاسم517
ni13.7.39فاطمه ھاشمصبيحه حسين شاتولمتزوج٠٧1000000076476‐تموز‐137390017837١٣ذي قارذي قارمحمد عذيفه شاتول518
ni15.3.10جميله عطشاننجاة عبدالجليل نعمهمتزوج58634م١٥10000000‐تموز‐153100017867١٣ذي قارذي قارمحمد غافل نعيمه519
ni15.2.12حسنيه عايدمكيه ضيدان بشارهمتزوج١٥1000000077195‐تموز‐152120018193١٣ذي قارذي قارمحمد غضبان بشاره520
ni15.4.81حتمونه محمدسالمه عيال جودهمتزوج77197م١٥10000000‐تموز‐154810018470١٣ذي قارذي قارمحمد غفله زغير521
ni15.5.81فاطمه غازيرجاء محسن داخلمتزوج87361م١٥10000000‐تموز‐155810017996١٣ذي قارذي قارمحمد قاسم زامل522
ni15.5.9غثيثه مريعدرحيمه سلمان كطافهمتزوج١٥1000000037073948‐تموز‐15590017917١٣ذي قارذي قارمحمد قند عباس523
na15.2.35حسنه بدراسيا نجم عبدمتزوج١٥10000000367099‐تموز‐152350018020١٣ذي قارذي قارمحمد كاظم خشان524
na15.4.53زريه حسنحسنه كاظم عليمتزوج72155م١٥10000000‐تموز‐154530018447١٣ذي قارذي قارمحمد كريم محسن525
ni15.4.8نھيه جبرشكرية عبدالساده مطلكمتزوج28280م١٥10000000‐تموز‐15480018332١٣ذي قارذي قارمحمد كزير عاشور526
na15.4.42قنده مجيدعليه مھاوي صكرمتزوج262185م١٥10000000‐تموز‐154420018484١٣ذي قارذي قارمحمد ماجد مغامس527
na15.6.49سوريه جعيولھبه فالح عبدالحمزهمتزوج97522م١٥10000000‐تموز‐156490018313١٣ذي قارذي قارمحمد مالك شراد528
ni13.9.84صبريه علوانبھره سالممتزوج٠٧1000000032665083‐تموز‐139840017884١٣ذي قارذي قارمحمد مكطوف حسون529
na15.6.94اخويره مھوسسليمه حسن جودهمتزوج151131م١٥10000000‐تموز‐156940018316١٣ذي قارذي قارمحمد مھدي جوير530
na15.4.6نعيمه عزيزفداء حميد عليويمتزوج1015112م١٥10000000‐تموز‐15460018349١٣ذي قارذي قارمحمد ناصر عطيه531
ni15.4.75حسنه شھيبجميله خضير شھيدارمل147م١٥10000000٧٧‐تموز‐154750018465١٣ذي قارذي قارمحمد ھاشم مجازر532
na14.10.58كاظميه فجرمريم عبدالرزاق شريفمتزوج١٥1000000039879564‐تموز‐1410580018073١٣ذي قارذي قارمحمود زايد شنجار533
ni15.2.39حسنه عبدعليزينب سوادي فرعونمتزوج١٥10000000638143‐تموز‐152390018002١٣ذي قارذي قارمحمود شنان عويش534
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na13.5.57رسميه خضيرمريم عباس خلفمتزوج102515م١٥10000000‐تموز‐135570018152١٣ذي قارذي قارمحمود فرعون سلمان535

سميره خلف نعيمه / نعيمه متزوج23372م١٥10000000‐تموز‐149580018113١٣ذي قارذي قارمحيبس عبدالكاظم جلود536
ni14.9.58حسيبه ھنيديحسين

ni15.6.47رفعه جساسبھيه حمد عليخمتزوج١٥1000000033266384‐تموز‐156470018315١٣ذي قارذي قارمران كاظم عبود537
ni15.4.62شھد ناصركافي جالس خشانمتزوج١٥1000000038877554‐تموز‐154620018453١٣ذي قارذي قارمردان بدر كاظم538

بديعه خضير والي  \          متزوج28696م١٥10000000‐تموز‐1410660018199١٣ذي قارذي قارمروح علوان خفي539
na14.10.66باھيه ناصر  كاظمية جاسم

ni15.2.13مشيخص عالوينعيسه محمد حماديمتزوج١٥1000000036572908‐تموز‐152130018192١٣ذي قارذي قارمزعل حمدان حمادي540

ni15.1.92نصره عوادسعاد عبدالرضا جويھلمتزوج١٥1000000033667170‐تموز‐151920018408١٣ذي قارذي قارمسلم داود سلمان541
na14.10.25فاطمه كيطاننوفه غني كحيفمتزوج١٥100000001144163‐تموز‐1410250017950١٣ذي قارذي قارمسير عباس ضيخ542
na15.2.29عطيه معلهغنية جابر ثجيلمتزوج١٥100000004348664‐تموز‐152290018015١٣ذي قارذي قارمسير عجرش كناص543
ni15.5.78ظليمه شنيارسعديه وعاج خلفمتزوج749102م١٥10000000‐تموز‐155780017990١٣ذي قارذي قارمصدق شرموخ شيخان544
ni15.4.64حسنه زورهخيريه عبد مطيرمتزوج١٥1000000056951‐تموز‐154640018454١٣ذي قارذي قارمطرب ذباح ناصر545
ni14.2.57خاتونه صحينونسه زنيد عبيدمتزوج95197م١٥10000000‐تموز‐142570018449١٣ذي قارذي قارمطرود جبر جخيم546
na15.2.4وحيده عبيسامل كريم عبدالعاليمتزوج100321م١٥10000000‐تموز‐15240018188١٣ذي قارذي قارمظفر ظافر عبدالعالي547
ni15.2.43فوجه نتيشوفاء عبدالرزاق ناصرمتزوج59572م١٥10000000‐تموز‐152430018005١٣ذي قارذي قارمكلف ثامر جاسم548
na15.4.32ريزه غاليالزم كحيوش ذيابارملة١٥1000000039278209‐تموز‐154320018476١٣ي قارذي قارمكيه مشكور ناطور549
na15.2.49فطم وجرنسرين علي عبدمتزوج١٥10000000118475‐تموز‐152490018179١٣ذي قارذي قارمالخ طاھر الزم550
na15.2.3قادريه جبارھدى عباس حماديمتزوج١٥10000000234599‐تموز‐15230018184١٣ذي قارذي قارمنذر فخري نوري551
na15.5.19فھيه سعدونعليه احمد محمدمتزوج1082159م١٥10000000‐تموز‐155190017925١٣ذي قارذي قارمنير قاسم مھلھل552
ni15.1.83نويمه خليففتينه مطير فرھودمتزوج618169م١٥10000000‐تموز‐151830018416١٣ذي قارذي قارمھدي حميد وجر553
na15.4.22مكيه جريفوزية فارس خشانمتزوج١٥10000000101354‐تموز‐154220018318١٣ذي قارذي قارمھدي صالح ضاحي554
na15.2.56فطيم وجرليلى قاسم مختاضمتزوج١٥10000000595190‐تموز‐152560018182١٣ذي قارذي قارمھدي طاھر الزم555
na15.6.95فديعه واديحسنه حميد جريبمتزوج162189م١٥10000000‐تموز‐156950018295١٣ذي قارذي قارموحان جبار زوير556
ni13.7.43ترفه جاسمجاسميه محمد فرحانمتزوج9783م١٥10000000‐تموز‐137430018128١٣ذي قارذي قارموحان كاطع العباس557
ni15.5.39حسنه حمدانھيله مزعل حمدانمتزوج١٥1000000016245‐تموز‐155390018030١٣ذي قارذي قارموال ناجي علي558
na15.2.85امريكه عبد عليعقيله جليل عقلهمتزوج1352103م١٥10000000‐تموز‐152850018216١٣ذي قارذي قارمويح شعالن مجيد559
na15.5.89حسنيه شكاصيھناء طاھر عباسمتزوج50685م١٥10000000‐تموز‐155890018150١٣ذي قارذي قارمؤيد فيصل عبدالرزاق560
ni15.5.88مشھديه ذھبسميعه ضيول جبرمتزوج١٥1000000026452674‐تموز‐155880018147١٣ذي قارذي قارناجح شنشول جبر561
ni14.10.98فھيمه ھزاعكلثوم جاسم محمدمتزوج١٥1000000035871443‐تموز‐1410980018105١٣ذي قارذي قارناجي خشان اسماعيل562
ni13.7.52بنوره لكنعنيده سلمان كاظممتزوج130108م٠٧10000000‐تموز‐137520017850١٣ذي قارذي قارناجي نمر محمد563
ni15.4.74رھيمه عليفضيله عباس ھاشممتزوج١٥1000000034268254‐تموز‐154740018464١٣ذي قارذي قارناصر جويد رحيمه564
na15.4.60زكيه عليسميا قاسم محمدمتزوج١٥10000000265041‐تموز‐154600018451١٣ذي قارذي قارناصر حسين علي565
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ni14.9.55كاھيه اسماعيلرحيمه حسن عبدالرحمنمتزوج9016م١٥10000000‐تموز‐149550018110١٣ذي قارذي قارناصر عبدالحسين نعيم566
ni14.10.31رضيه حسينورده عبدالحسن اسماعيلمتزوج١٥100000001153108‐تموز‐1410310018056١٣ذي قارذي قارناصر عبدالزھره ساجت567
ni13.5.93شكريه محسناحالم مطر نعمهمتزوج7535م١٥10000000‐تموز‐135930018139١٣ذي قارذي قارناصر فاخر طعمه568
ni13.5.89رداعه كليشسعديه بثيت جاسممتزوج33948م١٥10000000‐تموز‐135890018143١٣ذي قارذي قارناصر ھاشم شخيب569
ni14.10.46سليمة عاصيميرھان عباس مرتضىمتزوج60240م١٥10000000‐تموز‐1410460018069١٣الديوانيهذي قارناطق جميل مھلھل570
na15.5.32ھاشميه عذيبكاظميه حسين محمدمتزوج303128م١٥10000000‐تموز‐155320018092١٣ذي قارذي قارناظم جاسم محمد571
ni15.2.80عنب كريمحنان سلطان شنونمتزوج١٥10000000595197‐تموز‐152800017958١٣ذي قارذي قارناظم ريسان شنون572
ni15.4.65مصريه مرھوشسنيه سلمان حمدمتزوج542156م١٥10000000‐تموز‐154650018456١٣ذي قارذي قارناظم ناصر حمود573
na14.10.65جبره جخيوركماله ثجيل رخيصمتزوج١٥1000000057111‐تموز‐1410650018200١٣ذي قارذي قارنايف خزار جبير574
ni14.9.66زاجيه عودهمھديه ھدايه نعيمهمتزوج١٥1000000036873427‐تموز‐149660018357١٣ذي قارذي قارنايف محمد حسين575
ni15.4.34عتيكه غازيمعاليه حسين ھاللمتزوج147190م١٥10000000‐تموز‐154340018478١٣ذي قارذي قارنجم عبد سوادي576
ni14.10.8عصريه داودنضال كاظم مرزوكمتزوج1166132م١٥10000000‐تموز‐141080017933١٣ذي قاؤذي قارنجم عبد ناصر577
ni14.10.13حمريه زغير/ارملة١٥1000000038677151‐تموز‐1410130017938١٣البصرهذي قارنديمه حسن راعي578
na15.5.51زاجيه جناحبتول فرھود كاظممتزوج١٥100000001352175‐تموز‐155510017901١٣ذي قارذي قارنزار يوسف فاضل579
ni15.2.14سكينه صبخه/ارملة١٥1000000037374590‐تموز‐152140018194١٣ذي قارذي قارنسمه موزان مايح580
ni13.7.44فطيمه تكامزھره حبيب جبرمتزوج1022106م١٥10000000‐تموز‐137440018129١٣ذي قارذي قارنعمه كاظم عباس581
ni15.1.82عدويه سعيدكاظميه جيجان شبيبمتزوج١٥1000000058387‐تموز‐151820018417١٣ذي قارذي قارنعيم ارزيج كويطع582
ni15.5.23عجيله عطشانحميده لفته حمدمتزوج١٥100000003112122‐تموز‐155230018033١٣ذي قارذي قارنعيم سلمان حمد583
ni15.5.1زكيه حربصبيحه حسن جبرمتزوج١٥1000000035871481‐تموز‐15510017914١٣ذي قارذي قارنعيم نزال خفي584
ni13.9.87ريشه شمال/ارملة٠٧1000000030761247‐تموز‐139870017876١٣ذي قارذي قارنقليه حنون خلف585
na15.6.81حورى عارهكريوش حسن عبدالحسينارملة١٥1000000038476789‐تموز‐156810018298١٣ذي قارذي قارنكيه زياره حلو586
ni15.2.94وداعه عبدهللا/ارمل١٥1000000038576905‐تموز‐152940017968١٣ذي قارذي قارنمام ناصر بدر587
ni14.10.68نجمه عبيدزمن شنان بشتاءمتزوج93621م١٥10000000‐تموز‐1410680018204١٣ذي قارذي قارنھار لوبيل شيال588
na14.10.19طمعه جاسمرجاء عبد ونانمتزوج١٥10000000112957‐تموز‐1410190017944١٣ذي قارذي قارنوري خيون سالم589
na15.2.48بدريه حسينفريده علي محمدمتزوج١٥10000000933191‐تموز‐152480018176١٣ذي قارذي قارھاتف عبدالعالي الماز590
na15.5.11كطيفه حسنسلوى مطر ساجتمتزوج١٥1000000018837433‐تموز‐155110017919١٣ذي قارذي قارھادي جديح جابر591
na15.5.10تركيه عليايمان فالح موسىمتزوج١٥1000000091669‐تموز‐155100017918١٣ذي قارذي قارھادي داود سلمان592
ni14.10.3سوبدانه داودخالده سحيول زعيلمتزوج970106م١٥10000000‐تموز‐141030017928١٣ذي قارذي قارھادي صالح زعيل593
na14.10.15زھره سويجبدريه مروح علوانمتزوج١٥1000000036272991‐تموز‐1410150017940١٣ذي قارذي قارھادي نماري عبيد594
na15.6.52دھدار مكطوفصديقة رجب عليمتزوج933169م١٥10000000‐تموز‐156520018445١٣ذي قارذي قارھاشم دنيف صحن595
ni15.4.56شاھه حميدفتاة خطار سالممتزوج37975751م١٥10000000‐تموز‐154560018498١٣ذي قارذي قارھشام ناجي حميد596
na15.1.1رابحه حسنازھار ھاشم نعمهمتزوج95698م١٥10000000‐تموز‐15110018301١٣ذي قارذي قارھيثم عبدالزھره مجيد597
ni14.10.12بعيده جخيور/ارملة١٥1000000038677151‐تموز‐1410120017937١٣البصرهذي قارھيفاء شاكر عبدالساده598



قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب ذي قار
ni13.5.50شكريه فليحساميه جمعه عليخمتزوج2874م١٥10000000‐تموز‐135500018397١٣ذي قارذي قاروحيد خريبط عاتي599
ni15.4.1حسنه عبدالرضاشماله علي عبدالرضامتزوج١٥100000005424‐تموز‐15410018328١٣ذي قارذي قاروحيد لفته طاھر600
na15.6.24عطيه كطلايوانا سورينا اورورامتزوج3822م١٥10000000‐تموز‐156240018307١٣ذي قارذي قارورد حسين علي601
ni15.5.55كاظميه نعمهبلقيس جاسم عجيلمتزوج38988م١٥10000000‐تموز‐155550017903١٣ذي قارذي قاروليد مزعل ماجد602
ni14.5.38عربيه مشيلشنعيمه جبر عليويمتزوج١٥1000000035871563‐تموز‐145380018145١٣ذي قارذي قارياسر كوكز سھر603
ni15.2.81نزيله حامدرسليه سلطان فيصلمتزوج١٥1000000035370403‐تموز‐152810017959١٣ذي قارذي قارياسين تركي عاتي604
ni15.2.64دعيه عطيه/متزوج١٥1000000061182‐تموز‐152640018080١٣ذي قارذي قارياسين عبيد علي605
na15.6.75شكريه عذيبوسن علي عبداالماممتزوج١٥10000000147154‐تموز‐156750018300١٣ذي قارذي قاريحيى بليعط عبداالمام606
ni15.3.13حنيه ضيدان/متزوج112م\١٥10000000764‐تموز‐153130017866١٣ذي قارذي قاريحيى ضيدان بشاره607
na15.5.4سكينه محيسنامال علوان كباشيمتزوج١٥1000000060568‐تموز‐15540017911١٣ذي قارذي قاريحيى عبدهللا عبدالنبي608
na13.9.91رضيه واشرنجالء رياضمتزوج59م٠٧10000000١٠٦٧‐تموز‐139910017890١٣ذي قارذي قاريحيى عطشان موحان609
na15.6.10نعيمه عليوينضال اموري محمدرضامتزوج1023144م١٥10000000‐تموز‐156100018280١٣ذي قارذي قاريوسف حسن مجيد610
na15.5.7زينب ياسركلثوم كاظم ابوالنصمتزوج١٥1000000012825513‐تموز‐15570017912١٣ذي قارذي قاريوسف عيسى عليوي611
ni13.5.45صبريه شھدصبيحة ناصر كاظممتزوج569180م١٥10000000‐تموز‐135450018392١٣ذي قارذي قاريوسف كميز ضھد612
ni15.2.73دله عباديسليمه عوده عباديمتزوج١٥1000000038576988‐تموز‐152730018079١٣ذي قارذي قاريوسف مجبل علوان613
ni15.4.84رفعه عباسيسرى فالح عطشانمتزوج58348م١٥10000000‐تموز‐154840018473١٣ذي قارذي قاريونس دعيك علي614
na15.5.60قزيه غافلكريمه عامر منصورمتزوج151146م١٥10000000‐تموز‐155600017976١٣ذي قارذي قاريونس فرھود غليم615


