
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار خالل عام ٢٠١٢
رية
الق

ـك
ــــ
صــ
 الـ
ــم
ــــ
ــــ
رق

ـك
صـــ

 الـ
ـخ
يـــ
ـار
ــــ
المنطقة االصلية التي رحل او ھجر ت

او ھاجر منھا رقم ھوية 
االحوال المدنية

اسم دائرة 
االحوال المدنية

رقـــــــــم 
الســجـــل

رقــــــــم 
صـحـيـفـة

ظةال
حاف
ال

ضاء
الق

حية
لنا
ا

بـة
جــ
ــو
 الـ
ــم
ــــ
قـــ
ر

سـل
سـلـ

لــت
ا

قب
والل

ي 
باع
الر

سم 
اال

جة
زو
م ال
اس

معلومات ھوية االحوال المدنية 

حلة
مر
الــ

ـم 
ــــ
قـــ
ر

الجبايشذي قار24/06/2012 117541020408137الجبايش1039313حياة عبدالصاحب ناصرابراھيم جيجان خريبط االسدي1
الجبايشذي قار24/06/2012 55631020408135الجبايش1670548جميله صيوان ھاديابراھيم حاشوش يوسف واحد االسدي2
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 255531160417412مالفھود481447ثالثه ھاشم حباويابراھيم خليل عبدهللا خلف الخليف3
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 329657441210456765الطار505352ھاجر حميد جبارةابراھيم رشيد طعمه الجابر4
االصالحالناصريةذي قار04/07/2012 55942940414735ماالصالح41670خوله غثيث مطربابراھيم شامي صخي كريمش5
الجبايشذي قار10/10/2012 0462040 11311124الجبايش1390043نجاة مدلول ناصرابراھيم طاھر نعمه حبيب الحسيني6
الجبايشذي قار10/10/2012 360718331220456732الفھود517701دنيا شالل ھذالابراھيم عباس خليف الحاج الخليف7
الجبايشذي قار24/06/2012 35971669540408854الطار261592سعيده حبيب عودهابراھيم ماو كسار حطاب الكسار8
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 337673351090417452الكرمة5678نسيمه كاطع عطيهابرھيم جبر خلف محمد الحسناوي9

الجبايشذي قار04/07/2012 97077330414232مالجبايش525981حسيبه عبداليمه حنوناحسان جبار جالب احرس الحجيمي10
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 913881210643611مالطار313091صفيه علي وداعهاحمد بھيش دوني زغير الزغير11
الناصريهذي قار04/07/2012 77724820413951مالناصريه768470فيحاء عبدهللا مرياناحمد حسن خويبر سفاح الخفاجي12
الجبايشذي قار10/10/2012 395789591220456742الجبايش558136بشرى محمد عبدالرضااحمد رحيم رضيوي عبيد الشارع13
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 799110360420966مالكرمة511053لميعه عبدالحسن محمداحمد سنيسل محمد ربحان ال ريحان14
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 63764730414147البطحاء485337دالل يوسف جميلاحمد شجر حمود عويد المعيجيل15
الناصريهذي قار24/06/2012 14979024100408624مناصريه379637زينب خميس جبراحمد شالل مساعد عبدهللا العوادي16
الشطرهذي قار20/05/2012 6441647100415986مالشطرة545054كافي عجيل خفيفاحمد شھاب شوكان نقدي العبودي17
الكرمهسوق الشيذي قار17/12/2012 10091321470644801سوق الشيوخ64426منال امين خليلاحمد صبار ياسر ال حبوب18
ناصريهذي قار04/07/2012 10266130415063مناصريه352737فضيله كاظم جايداحمد ظاھر مطرود حسين الشويلي19
قلعة سكرالرفاعيذي قار04/07/2012 15354830414791مقلعة سكر479479ناديه غضبان رسولاحمد عبد صالح جباره البدري20
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36362330414234مالناصرية339918ابتسام سالم فوزاناحمد عبدالرضا فوزان شميرد الحيھم21
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 339341210456953مالفھود589140فضه كريم سرحاناحمد عثمان معدي شيحان الشيحان22
الناصريةذي قار04/07/2012 14976610417485مالناصرية279427سعاد ظافر عبدالعالياحمد عوده معيوف سلمان نصرهللا23
الشطرهذي قار04/07/2012 39879573870414725الشطره728031رحيمه كاظم حسيناحمد مجيد عبد مكتوب24
ناصريهذي قار24/06/2012 574110260414494مناصريه587621حنان ھادي احمداحمد محمدباقر عباس عواد الخويبراوي25
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 576124330414235مالناصرية57069وھيبه لعيبي عبدهللاحمد محيسن خليف موزان26
الجبايشذي قار10/10/2012 250411210643618مالجبايش525792سليمه خواف طالباحمد مطر بشاره سلمان االسدي27
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الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 347692361110414482الكرمه539172مطره دلي حمدادريس عذيب حربي الغالبي28
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 31463634820414797الكرمة168582سعاد حسن كاظمادريس محسن علي محسن ادريسي29
الجبايشذي قار24/06/2012 37073889560407533الحمار830119حسيبه ياسين مونساسحاق اسماعيل عباس محسن الوائلي30
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 389301220456937مالفھود1043598فليحه خشان عنبراسعد حسن علوان بديوي البديوي31
الجبايشذي قار24/06/2012 327153530407607مالجبايش841764لمياء عباس مجيداسعد عبدالزھره رزيج سعيد عبدالعزيز32
الجبايشذي قار04/07/2012 380785284460415284الجبايش1670750غفران محمد عبدالحسناسماعيل حلب فاخر حسن االسدي33
الجبايشذي قار10/10/2012 1621161220456930مالجبايش1448508ربيعه عبدالعالي محمداسود مدلول عكله عبيد االسدي34
الجبايشذي قار04/07/2012 9014320414229مالجبايش558734بلقيس طه رمضاناكرم ملك فاخر علي االسدي35
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 274198210414832مالكرمه577332ناديه عبدالواحد عبدالرزالطاف عباس حسين طاھر جمال الدين36
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 6211483100414023الفھود708422جاسميه عويف حسينالطيف بريس حسين الحسين37
الجبايشذي قار24/06/2012 2551685100408874مالفھود52901فوزيه فياض خنجرامجد عبدالجليل بندر ضھد ال ضھد38
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 153519950408676مالكرمه284115امينه حسين شبيبامجد مھدي راضي حسين العلي39
ذي قار20/05/2012 15140380436655مالفھود864745سالم عجيمي مزعلاميرة جعاز وطبان40
الجبايشذي قار24/06/2012 126048730408608مناصريه483810زھراء غالم رضا مصطامين جري حسين عليوي العليوي41
الناصريهذي قار04/07/2012 12721069100414702مالناصريه587955فلایر شندل سلطانامين كاظم علي مديح المعيوفي42
الجبايشذي قار10/10/2012 10131781230457086مالجبايش606807افكار مجبل علوانامين ماجد عايم محمد االسدي43
الجبايشذي قار24/06/2012 58323730408612مالجبايش837367مطر دنيف فرحانامينه رسن مرير عسكر العتر44
السوقذي قار24/06/2012 706104880408532مسوق الشيوخ659844فوزيه لفته عليانور محسن علي ظاھر الظفيري45
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 3897767270407545الحمار343168كاظم مزبان مھموشاونيسه جواد كاظم سماري العباس46
سوق الشيوخذي قار10/10/2012 6634651220457010مسوق الشيوخ853972غنيمه صالح مطراياد صالح فليح حسن الركابي47
الشطرهذي قار10/10/2012 401800401220457015الشطره27884ميامي حميد خفيفاياد كاظم خلف اليذ البحراوي48
الجبايشذي قار04/07/2012 159283430413949الجبايش745708وجدان عدنان احمدايوب ھاشم رشم غيالن االسدي49
الجبايشذي قار24/06/2012 360719065100407593الفھود311818سعيده علي محمدبادي مزيعل طوفان فرحان الفرحان50
الجبايشذي قار04/07/2012 169112330310977الجبايش91927حياة ماجد جالبباسم خشان نصار غيالن االسدي51
الشطرهذي قار24/06/2012 167187610409292مالشطره806057احالم ياسين غيالنباسم ديوان احمد جوھر الجوھر52
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 69171740414144مالصويره976919شيماء ياسين غالبباسم عاشور كاطع بجاي البجاي53
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 896911230645668مالناصريه1134430فاطمه كاظم داخلباسم محمد عوده كطافه ال سفاح54
الجبايشذي قار04/07/2012 38576870130415062الجبايش392081وحيده حنون معرضبحت مھلھل منثر دھك االسدي55
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 112831170417409مالحمار293973رسميه علي سوادبحير عزيز جالب حاجي حاجي56
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 349696801240462041الكرمه407022جاسميه ھواش ثجيلبدر حموده حويظر فعيل الجاسم57
الجبايشذي قار24/06/2012 36272895490407666الحمار637664ضويه جبار فرجبدر عكروك سويري فجر العماري58
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 64037320310997مالزبير329707سومه جاسب جمعهبدر عليوي جثير الوائلي59
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ناصريهذي قار24/06/2012 1616141320408718ماور744065سماء عايد مزيعلبدر ناصر راشد خيون داخل الحاتمي60
الجبايشذي قار04/07/2012 50667510414071مالجبايش392277حميده رشيد ھانيبدري ھادي جويد صالح الشنين61
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 38977659250415052الحمار805113ضايف دخيل اسماعيلبدريه طاھر سلمان الصالحي62
الجبايشذي قار24/06/2012 38877512520407609الجبايش558419وعديه حسن رشيدبديع محمد جابر ذھيب ال شنين63
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 918162730417550مالكرمة373995شريف برغوث حسنبديله ذياب جيجان علي العريبي64
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 86234390420930مالكرمه220909سندس كريم ھاشمبرزان جوده طاھر سلطان الحسناوي65
الجبايشذي قار04/07/2012 370871170414553مالجبايش1448607قسمه  مشحوف ناصربرزان عيدان فرحان مايح االسدي66
الجبايشذي قار10/10/2012 1981161250645646مالحمار172372تاجيه ضمد عليويبرزان كريم محمد حمدان ال حسين67
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 0462027 1342124مالكرمه931311انعام عبد ادريسبرزان مجيد ابو علوان المنصور68
الجبايشذي قار10/10/2012 266801240643433مسوق الشيوخ749233وسيله كاظم علوانبرزان مزھر وھيب دخان العبادي69
قلعة سكرالرفاعيذي قار04/07/2012 424121320310996ممدينة الصدر829158سليمه كاظم سلمانبشار شالكه حسن الفحيالوي70
القلعهالرفاعيذي قار10/10/2012 1731491230645612مبغداد الجديده32834صبيحه شاني ياسربشار عداي مخيلف جبر العكيلي71
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 84221240462042مالنجف439646ايمان عوده علكبشير عباس معتوف عماره ال عماره72
الجبايشذي قار04/07/2012 16227450414941مالجبايش1670672رخيص فرھود حمدبصريه عوفي فعيل الناشي73
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 52197550417493مالجبايش259480نايف عبيد جاسمبطاقه مزبان بزون النصراوي74
الجبايشذي قار24/06/2012 154780408698م 147الجبايش308289شكرية عذيب كحيوشبليعط عبد االمام حليو عليخ السريحات75
الجبايشذي قار04/07/2012 39478760790417529الجبايش580733عبدالزھره حلو عليخبھيه صكر سدخان احمد السريحات76
الجبايشذي قار10/10/2012 6081651240456779الجبايش464237كاظم بشاره .بيجيه سويج لفته غيالن العماري77
الجبايشذي قار24/06/2012 14441060407497مالعكيكه973058ريكان علي ثامرتاجيه كاظم مخور مھاوش الوھام78
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 0462035 36372459124الفھود654946لطيف ھاشم محمدتاجيه محمد حسين علي السيد علي79
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 771071230645675مالحمار554221شيرين فائق نزارتحسين علي شريف ھادي الفرج هللا80
الجبايشذي قار10/10/2012 692541230645834مالفضيله687217نشعه كاظم حسينتركي جويد مري كنبر الكنبر81
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667039480414092الكرمة407652حمود حسن مھوستركيه باشا محمد غافل الغرابي82
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 36272894460408720الحمار1204229كطافه صيوان كشخيمتركيه حسين عطيه الحسناوي83
الشطرةذي قار04/07/2012 145270340310978مبغداد الجديدة815078رابحه شاكر موسىتوفيق عزيز حنون صالح الھاللي84
الجبايشذي قار24/06/2012 219151790408730مالجبايش442481حياة طعيمه مسعدثاجب كريم مسعد فريح السريحات85
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 354706011220456927الكرمه947130كاظميه عبدالحسن سوادثاقب جبير وادي ال وادي86
الجبايشذي قار04/07/2012 551441160414558الجبايش263984فائزه مشحوف ناصحثامر خيرهللا فرحان مايح االسدي87
الجبايشذي قار24/06/2012 36873575270408528الحمار253616دله فيصل عليويثامر مسيھر رمام ال رمام88
الشطرهذي قار20/05/2012 41191830416016مشطره252092دنيا علي عبدالحسينثائر عيسى نجم عبدهللا89
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 336670081360415287الكرمه998464حسنه جبار جخيورثجيل كريم داغر سلطان الحسناوي90
الفھودالجبايشذي قار20/05/2012 75160416003م 234الفھود52322ربيحه جخيور فياضثعبان ابراھيم طعمه الجابري91
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الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 352703151110408550الكرمه609588غازيه نعيمه عكربجابر حسين مري ال مري92
البطحاءالناصريةذي قار04/07/2012 596189910414737مالبطحاء917104صبريه حسن فارسجابر علي مھاوش فارس البدري93
الجبايشذي قار24/06/2012 978570407622مالفھود136500شاكريه رشاك الشخيرجادر عبيد صالح ھويرف البو صالح94
الجبايشذي قار10/10/2012 374747581250645629الفھود658260سھيله عريمط سلطانجادر عويد يونس فزيع الجوده95
الطارسوق الشيذي قار10/10/2012 301331210643616مالطار507390مواھب بدري حسينجادر فعيل سھر الغضيب96
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 365729381050407750الحمار688253كطفه ھليل ھاشمجاسب رمضان جابر محسن المحسن97
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 29753961230457088العكيكة805691صفاء عبدالرضا جبارجاسب ناصر رحمه صالح الصافي98
الجبايشذي قار04/07/2012 198173470414859مالحمار1090679حسين جبر عبيدجاسبيه خضير عباس جابر ال جابر99

الجبايشذي قار04/07/2012 60162430414324مالحمار1090053حكيمه محيسن عبدجاسم جابر ناصر عطشان العامري100
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 9531111230645830مالكرمه1592220شيماء داخل كريمجاسم جائر حسوني منعي العكاوي101
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 7941501160414556مالناصرية339182ضنكه صباح تجيجاسم ضيدان وادي محمد ال محمد102
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الجبايشذي قار24/06/2012 38877499470407600جبايش1199433وحيده جواد كاظمحاجم جواد كاظم معارج الشنين217
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 521523100414838مالفھود658233سوسن صيوان عبدحازم زوري عبيد شناوه الكاظم218
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 35170186530408841الكرمه757274سميره لذيذ عليويحازم عبدهللا كاظم عبد ال عبد 219
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الجبايشذي قار10/10/2012 0462029 38516832124مالجبايش322466كامله خفيف شدودحاشوش شدود مونس شري االسدي220
الجبايشذي قار24/06/2012 38977679510407616الحمار1204456بنيه غايب مشيريحاشوش محمد مشيري بستان الصوالح221
الجبايشذي قار24/06/2012 38586837110408740الجبايش841689خاجيه سبوس سباححاضر خشن ناني طنيش االسدي 222
اورالناصريهذي قار24/06/2012 837143910408544ماور396579عفاف مسلم شطابحافظ عبدهللا حسن حافظ الحسن223
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 329657381130408133الطار621380سھام جبار وسميحامد شيال وسمي المذاب224
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667068420409299الكرمه343449شحيويه حسين عليويحامد ضھد عليوي محمد الحسيناوي225
الجبايشذي قار24/06/2012 58393920408602مالجبايش687432جاسميه محمد شرھانحامد موسى جبار سوادي الشريجي226
الفضليهسوق الشيذي قار04/07/2012 134959810414131مالفضليه904851زھراء عبدالرزاق عبدالحامد نزار عبدعلي عبدهللا الوشاح227
االصالحالناصريةذي قار04/07/2012 1247105210414024االصالح176030رباب محمد نايفحبيب سلطان عبيد مفتاح الصالحي228
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 957146140415066مناصريه398875فريده محسن عودهحبيب طعيمه عبدالكريم محمد ال محمد229
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 33266207250414496الطار1044554كاظميه حويشي سلمانحبيب عنايه مشاري مخيضي المخيضي230
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 389777841050414536الحمار171282سھام عبدالحسين ھليلحبيب قادر ھليل فيصل الشنين231
الجبايشذي قار10/10/2012 359716281250645649الطار821358عفيفه جبر بندرحبيب ھليل حسوني علي العلي232
الجبايشذي قار04/07/2012 37374463110414774الفھود286019ملكيه سلطان غلومحبيب ياسين عبيد شافي الشامي233
الجبايشذي قار04/07/2012 32714811100415297الجبايش842757سعديه حسن عزيزحداد غانم مفتن محاسب234
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 6471511360415289مالكرمه998940وفااء شاكر محمودحربي جخيم نعيمه محمد الحسناوي235
الجبايشذي قار04/07/2012 362723321190415299الفھود252837حمديه فاضل جبارهحريز مظلوم عليوي حمود الحمود236
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 506157180414492الجبايش810087نضال ابو الھيل شنونحسان عوده مخرب نھيب الشنين237
الجبايشذي قار04/07/2012 638541010414574مالجبايش502733انتصار محمد كاظمحسب خلف عرد الونيس238
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 2021411220456912مالفھود756341غليوه خلف دھدوهحسب فيصل فريھيد الفريھيد239
سيد دخيلالناصريةذي قار20/05/2012 99671210416020مسيد دخيل51689نھاد حافظ زغيرحسن جابر جالب زغير ال زغير240
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 32665097470414929الطار820697صبيحه عطيه مطرحسن جابر فيصل حافظ العميان241
الجبايشذي قار10/10/2012 36120011240462038الفھود782308زكيه عبدالحسن عليويحسن جارهللا وادي الوادي242
الجبايشذي قار10/10/2012 7041961230645832مالجبايش580956حميده جاسب واجدحسن جخير مھنا ضھب الونيس243
الجبايشذي قار10/10/2012 390779851210456774الجبايش391189فيحاء طايع مكلفحسن جويھل مشيجل الونيس244
الجبايشذي قار24/06/2012 16960730408611مالجبايش6025030تاجيه ناشع منصورحسن حمدان محيسن سدخان السريحات245
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 339196920414736مالفھود578854كامله فرحان معارجحسن حنون معارج صويفي الصويفي246
الشطرهذي قار10/10/2012 1102121210456751مبغداد الجديده381317نظيمه مزيج وشاححسن خلف نھير محي247
الجبايشذي قار04/07/2012 38075815440414950الحمار1670408سميره شرفي عامرحسن خيرهللا عباس عامر االسدي248
الجبايشذي قار24/06/2012 61190490407667الجبايش479816شكريه مجيبل حزامحسن رويعي خواره البو نجم249
الجبايشذي قار10/10/2012 5651941250645635الجبايش858571عالھن ياسر كريفحسن ريسان كريف المواجد250
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33566964530408850كرمه385131ناظمه باشخ محسنحسن زغير معيدي  مسعود الحسناوي251
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االصالحالناصريةذي قار20/05/2012 6646990415980مسيد دخيل174047طاھره عباس عليحسن صباح محسن شميس االبراھيمي252
الشطرهذي قار10/10/2012 151751220457002مالناصرية518095وفيه سلمان كاظمحسن صبر عبدهللا عبد الشريفي253
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 44710408693م 335الكرمة231967فوزيه عمران موسىحسن عبد الكريم فھد وميان الفھد254
الجبايشذي قار24/06/2012 37474664480407675الفھود658099شاھه عبود جبرحسن عبد طعيمه الطعيمه255
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 3727226360414007الحمار293975مديحه سعيد سفيححسن عبدهللا حسن شناوه البوشامه256
الطارسوق الشيذي قار10/10/2012 3371491240462050مالطار724475نضال موسى عباسحسن علي حسين محمد العبادي257
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34769218540407605الكرمه540436كاظميه عبدالعالي فالححسن علي فالح الفالح258
الجبايشذي قار04/07/2012 9031460414940مالجبايش919062فاطمه سلمان راضيحسن عليوي العيوس زوير259
ناصريهذي قار04/07/2012 4471689303710415103الشطره384176شوقيه منسي سلطانحسن عوده حليوس عواد المياحي260
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 141541220456911مالعكيكة379076رضيه لعيبي فرجحسن فليح ساجت الصنكور261
النصرالرفاعيذي قار04/07/2012 77348760414141مالنصر228410حمديه منشد عليويحسن فنجان داخل جواد262
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 3011135100408702العكيكه973616غنيه جاسم حاشوشحسن كاظم حاشوش حسين العلياوي263
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 338675711150414559الكرمة775576حسنه فارس عوضحسن كاظم عبيد جادر الحسناوي264
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 569148380414241مسوق الشيوخ799575حياة شبيب سلمانحسن كريدي جثير رخيص ال رخيص 265
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 11923664730417548اور755952شكريه جواد صالححسن محمد علي اجمد الخميسي266
الجبايشذي قار04/07/2012 1016195460414935مالحمار8583مھيديه نعمه كحاميحسن مسير شويع عالج شويع267
الجبايشذي قار10/10/2012 385769531230457092الجبايش842008زينب سيني غضبانحسن معارج ھويدي بدن االسدي268
الجبايشذي قار04/07/2012 39178078850414785الجبايش833279جنديه سلطان عاشورحسن مكلف كاطع موزان الحجيمي269
الغرافالشطرهذي قار20/05/2012 483965444460416000الغراف651164نسرين عبدالعباس مزعلحسن مھدي صالح جلود الزيدي270
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 1281521250645640مالحمار1001943تركيه فاضل عبدالحسنحسن نعيمه وجر جثير271
الجبايشذي قار24/06/2012 360719005100407590الفھود775594صضھن عطيه واديحسن ياسين حاجم سلطان ال سلطان272
الجبايشذي قار24/06/2012 58365420407653الجبايش1670428سلمان رومضان كاطعحسنه عيدان صنكور ظاھر البو نجم273
الجبايشذي قار10/10/2012 7751981230645661مالجبايش788676صبيحه عبدهللا محمدحسون عبدالزھره عطب العماري274
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667127460414937الكرمه73224وبريه بداي عبدالرضاحسون موزان صالح جارهللا الشغانبي275
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 120601230645660مالفھود265602سعدون شرموخ سجانحسيبه جاسم شريف امين العبادي276
الغرافالشطرهذي قار10/10/2012 301541240456783مالغراف208309سھاد حسين عليحسين جاسم محمد 277
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 335668421230645619الكرمه408446عيده عبد راضيحسين جعاز عيسى يحى الحافظ278
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 27059932940414709العكيكه365355انتظار حموده سعيدحسين جعاز مھدي ال مھدي279
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 202103910414714مالفھود782222رحيمه جاسم ساجتحسين حطيحط ساجت دھين الحاج دھش280
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 771611060417463مالحمار688829زھره علي محمدحسين حمود عوده عطيه ال عوده281
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 3116212410100414561العكيكة575114خالده خلف حنينحسين خليبص حايف عريان الحايف282
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 32464660530408846الكرمه152171ونيسه خيون حبيبحسين خيول محمد عذب ال عذب283
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الشطرهذي قار26/06/2012 1038116780408726مالشطره528210زينب ناصر جاسمحسين ذياب حسين خافور العبادي284
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 7261631240643440مالناصريه345129ھنيه رزاق حسينحسين سعدون شرموخ الشيخان285
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 3891470407670الفھود52874ابتسام جمعه فاخرحسين سعيد رجيب حسين286
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 2551621060414567مالفھود782260جمعيه ناصر فيعلحسين سلمان عنيد مصارع العبيد287
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34869494740414145الكرمه391850سوسن شاكر ابراھيمحسين شريف برغوث حسن الموسوي288
الدوايهالشطرهذي قار04/07/2012 57951880414719الدوايه483426فاطمه محمد غالمحسين صعيب لفته طھمور العامري289
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34268223440414314الكرمه1042763مھد عمران عيسىحسين طالب عيسى المريعد290
الجبايشذي قار04/07/2012 37080480414272مالجبايش810164ابتسام نوري جلودحسين عبد علي مطرود عليوي االسدي291
الفھودالجبايشذي قار17/12/2012 803151470644814مالناصريه980363نضال عبدالواحد عبدالححسين عبداالمير عبدالحسين شريف الع292
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 97582810413952مسوق الشيوخ799131كبرى حسين عباسحسين عبدالجليل قاسم ال عبدهللا293
الجبايشذي قار10/10/2012 390778161210456752الجبايش369281سعيده عبدهللا شتالحسين عبدالحسين شتال بحلوك الونيس294
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 286195440414084مالحمار1090508خوله جواد كاظمحسين عبدالساده فرحان ناصر العبيد 295
الجبايشذي قار04/07/2012 39278206250413975الجبايش984490مريم صايل حريجهحسين عزيز حريجة حمد السريحات296
الجبايشذي قار04/07/2012 39278235810413956الجبايش948802حسنه سعدون مطيرحسين عطيه خطل منحوش الشريجي297
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 35971788360310988الطار432523غيده خريبط عانيحسين عطيه ھاشم محمد العبادي298
الجبايشذي قار24/06/2012 396791155100408867الجبايش183560خديجه محينه حمدحسين علوان حمود حسن الخزاعي299
الرفاعيذي قار20/05/2012 12825542190416024الرفاعي626581ھنيه شھيد مرزهحسين علي خضر ياس البھادلي300
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 102411240456790مالناصريه20652رباب عبدالحسين جابرحسين علي خضير حسن المنصوري301
الرفاعيذي قار04/07/2012 14128015830414790الرفاعي595700اكرم عزت هللا جزكيحسين علي ساجت عبدهللا الفاضلي302
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 542109420414080الحمار478079نديمه مطر مسلفحسين علي مسلف سويف الشنين303
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 35971699310408703الطار738279سعاد شرموخ شيخانحسين عليوي حسين علي السرحان304
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 55165250415051الجبايش639317رسميه طاھر سلمانحسين عوده مخرب ذھيب الشنين305
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 198671220456907مالحمار8621حليمه حامد دشرحسين فاضل عبدالحسن صريصر ال ص306
ناصريهذي قار24/06/2012 987143760407478الجبايش308693نميره دبين ھويلشحسين كريم خواره ياسر االسدي307
البطحاءناصريهذي قار04/07/2012 735984460415278مالبطحاء582591حميده مضحي مشرفحسين ماجد فايز منشد الزويدي308
الجبايشذي قار24/06/2012 154510408834م 90الجبايش175627احالم جمعه خشيمحسين مجيد خشيم نصر هللا القيسي309
االصالحالناصريةذي قار17/12/2012 5291301470644809سيد دخيل497924غفران مجيد عزيزحسين مجيد رستم عيسى الحصونه310
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 163122440414104مالطار677989بتول كاظم حسنحسين محسن عبد ناصر الناصر311
الجبايشذي قار10/10/2012 6161511230645621الطار69229حليمه ھاشم شخيبحسين محمد علي صياح الصياح312
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 314627581090417451الكرمة896483عجيله جبار ھويلحسين محمد ھادي ذياب الجويبر313
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 27955602490414270العكيكه1446941نجاة حسين سكرحسين مھدي خصاف سلمان ال سليمه314
الطارالجبايشذي قار04/07/2012 358704031130417417الطار1044274ھيله ناصر دريجحسين ھندي جحيجح حسين ال حسين315
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الجبايشذي قار04/07/2012 219781100414754الجبايش855433منتھى راضي سعيدحطاب اميح سفيح بدر االسدي316
الجبايشذي قار04/07/2012 59132510414067مالجبايش1457638غيده ھاني صالححطيحط حنون صالح الشنين317
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 622981240643439مالكرمه577392راجحه طارش مھديحكيم كاظم حسين داود ال سلمان318
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 287471090417422الفھود947007بتول ھادي بندرحكيم ناصر عبد بداي النجم319
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 753173250415053مالحمار496985نوال دوحان عاشورحكيم ھادي حمود طارش العبادي320
ناصريهذي قار24/06/2012 109669750414540ناصريه277001فليح حسن خليفحكيمه عباس مھوس الحسيناوي321
الناصريهذي قار04/07/2012 320870414722مالناصريه69814معصومه مرتضى حيدرحليم علكم سعيد والي الزيدي322
الجبايشذي قار04/07/2012 521110360310989مالديوانية637725شريف صالح عليحليمه محمد علي الياسري323
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 36873526390414488الحمار630680رجاء حمود دخيلحمد جويد محمد شلوحي الشلوحي324
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 7701171240643637مالكرمه649557زكيه علي حسينحمدان كريم داغر الحسناوي325
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 315649171210456952كرمه539188امنه عوده خنجرحمدان مروح حمد حسن الحسناوي326
الرفاعيذي قار20/05/2012 285521760415985ناصريه279115سعد عبدالعالي المازحمديه حسن عباس جعفر الشويلي327
الجبايشذي قار04/07/2012 39458643430413948الجبايش525974زينب حمد عطيهحمود حسن علي عيسى الخزاعي328
الجبايشذي قار10/10/2012 384766491210643602الجبايش36001سميره بداي مھاويحمود سباھي نافع علوان االسدي329
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 2871611220456902مالفھود589941كميله نعيم حسينحمود كريم حسين علي العلي330
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 558341210456762مالزبير1253827امل زاھي شخيرحمود نايف سباھي زغير الزغير331
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 104107478100414739اور743967منيره مرضي مھاوشحمود ھادي عبيد سالم الغزي332
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 542541040407746الحمار86782نھى حسين جبيرحميد حسن جبر طريم الجبر333
الناصريةذي قار04/07/2012 346681870414744الناصرية107385صفا جابر محمدحميد حسن مھدي علي334
الناصريةذي قار10/10/2012 121230457077م/43الناصريه167835دالل خميس عربيحميد رشيد فليح ساھي335
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 142163810414135مالكرمه560639زليخه تركي عانيحميد شريف برغوث حسن الموسوي336
الجبايشذي قار10/10/2012 9871081220457019مالجبايش280808ليلى ناشع منصورحميد عبيد راضي سدخان السريحات337
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 3717414470407672الحمار726969كتابه ياسر حسينحميد علك ساجت فالح الساجت338
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 106761210414831مالفضليه875454امال فارس عزوزحميد عوده نايف مسعد المسعد339
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 62457460407594الفھود233378حسنه بجاي جويعدحميد غالي حسن ال شھيب340
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 362722751210643605الفھود311830غيده سنيد عالويحميد فاضل عبيد مھوس المشرفاوي341
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 3311711210456968مالكرمه931692سليمه جايد شالشحميد فرج وناس عيفان الحمداني342
الجبايشذي قار04/07/2012 901131100415075مالجبايش499419رباب حمدان محيسنحميد محيسن صابر شنون السريحات343
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 340678491220456920الكرمه548793افراح فاخر عتيويحميد ناصر عايد شمخي الحمداني344
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 38877525520414058الجبايش559807حياة محمد عليحميد ناصر عبدالحسن نجم الحطيطاوي345
االصالحالناصريةذي قار10/10/2012 11657591250645634االصالح91113عجيبه علي دخيلحميد نافل محسن نغماش346
الجبايشذي قار04/07/2012 38376578440414315الجبايش442967ليلى خيري عذارحميد ھاشم غضبان فياض االسدي347
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الجبايشذي قار10/10/2012 506551220456737مالجبايش525898سليمه عبدهللا زغيرونحميد ھاني صالح مش الشنين348
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 3371171210456801مالطار48775عبدالرحمن ثامر زغيرحميده حسن جناح حسين الحسين349
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 54290390414017الكرمة471380صبار ياسر كناويحميده عوده معتوك ال جعيد 350
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33566905410409275الكرمه571824التفات حسين نايفحميده منيور عبد حسن الحسناوي351
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 399736264100408724الحمار68234صبريه مزيعل جبرحنظل خزيعل جبر الجبر352
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 365729894100413939الحمار619539ليلوه نعيمه سواديحنظل ميس زغيرون عبدالنبي ال زغير353
الجبايشذي قار24/06/2012 36773289590407618الفھود286191كاظميه ھايم مريھجحنون جابر كعيد شاتول كعيد354
الجبايشذي قار10/10/2012 387773641230645610مالجبايش1690398موسى مسعد جابرحنونه شنان علي جابر الونيس355
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 5211011220456942مالفھود481511فھيمه عويز عنادحويل جراح حرب العماري356
الفضليةسوق الشيذي قار04/07/2012 213814320414099الفضلية102791صفاء جميل راضيحيدر بدر ھاشم علي الياسري357
البطحاءالناصريهذي قار10/10/2012 4981251240456786مالبطحاء575980ميسون ھادي ھدادحيدر حاجم مالح عيفان358
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 35270324360415161الكرمه949371كاظميه حميد خجيرحيدر حسين حسن ناصر االسدي359
الناصريهذي قار04/07/2012 648154240413974مالناصريه596012ھدى حسين عليحيدر صالح مھدي شنان الشنان360
ذي قار04/07/2012 11291610760417538الجبايش343109وحيده كاظم معارجحيدر طعمه مزيعل محمد ال محمد361
الناصريةذي قار20/05/2012 356856170415998الناصريه628054سلوى عبدعلي نوماسحيدر عبد محسن سلطان العجري362
الجبايشذي قار24/06/2012 39278231250414497الجبايش1670469ھناء شعالن عجالنحيدر عواد جاسم  شالل الشريجي363
الجبايشذي قار04/07/2012 5061461020415157مالجبايش495949حميدة سعدون شمخيحيدر غميس عايز عويد الھاللي364
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 11251740408619مالفھود482879نداء ابراھيم عطيةحيدر كاظم جعفر سلمان العكله365
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 194780408699م 592الفھود589146كطمه ثاني جمعهحيدر كاھي ھيال نعيمه الغالبي366
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36973644510414068الحمار172988زھره لطيف عبدهللاحيدر محسن كريم حسن الجباره367
الدوايهالشطرهذي قار04/07/2012 685650415108مالدوايه802519مريم كتاب شريفحيدر ناصر جابر عياده السعيدي368
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 287155420414112الفھود135499ھبه عبدالحسين سدخانحيدر ناصر حسين عبدهللا العبادي369
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 786224100413931مالفھود473029دموع كاطع كلبشحيدر ناصر كليش كاصد المشرفاوي370
سوق الشيوخذي قار20/05/2012 26753315690415977الفضليه485596زينب عبدالحكيم زايرحيدر ھاشم جاسم محمد ال جباره371
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 764841240643428مالحمار1204063وداد ناجي طليعخالد جميل فليح عبيد الھليل372
الجبايشذي قار24/06/2012 394787681010407742الجبايش36632بشيره حسب مونسخالد حليس حسن مسير ال ھالل373
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 641791210643615مالفھود1043917بشرى عبدالواحد ثعيولخالد عبدالقادر ثعيول عطيه المھنا374
الشطرهذي قار24/06/2012 210108680407492مالشطره921208بشرى محسن عليخالد عبدهللا مسلم محيي المياحي375
الغرافالشطرهذي قار10/10/2012 81240456788م1136مالغراف37857نصره رسن بوديخالد غالي بودي شنجار البدري376
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 10821570840414749اور717306صبا صالح منعمخالد ناصر حسين بشيت الحجيمي377
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 97125100408864الفھود982373كليمه عطيه كاطعخالد ھادي مزيعل طوفان ال فرحان378
الجبايشذي قار10/10/2012 11691211230645605مالزبير192986عربيه فياض زغيرخالد ھويدى سھران ناھض المشرفاوي379
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الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 359717221210456960الطار313828ھاشم علي خابطخالديه عطيه فعيل الحوشان380
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 3717410811100415296الحمار451186حسين غياض محمدخالديه مكطوف علوان المحسن381
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 505165540407603مالكرمه471030جميله مزھر عباسخزعل نايف ثويني بريغش الحسيناوي382
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1467350310983ماور102153بشه سالم زاروعخزعل نعمه عبيد المحمداوي383
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 337672673100414841الكرمه636163صبيحه سعد عدوانخشان حسين عذيب الحسناوي384
الجبايشذي قار04/07/2012 638195460414936مالجبايش1457744نصره حطيب فياضخشان خريبط عيدان خليف االسدي385
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36572960430413945الحمار830968حسيبه عكروك سويديخشان عبيد شويخ طريم العماري386
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 536831220457024مالكرمه246268نديمه زغير منصورخضير ثعبان منصور عكيب الحسناوي387
الجبايشذي قار24/06/2012 36071843580414546الفھود135243فاطمه ياسر حسينخضير حاجم بري الھزاع388
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 89111890414716مالعكيكه983754وحيده طعمه سلمانخضير طالب عجالن خيري الفاضل389
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36572825370414008الحمار8484حكيمه عويد ھويديخضير عاجل ھويدي عذافه مشاري390
الناصريةذي قار04/07/2012 30468820414800مالناصرية705240االء علي عجيميخضير عباس صبري علي العزاوي391
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 1981271060414527مالحمار619056ليلى جاسم صبخهخضير عبدالساده كريم حسن الجباره392
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 389182410414111مالفھود946023شنيوه شھيب ھزالخضير عوده جاسم محمد المحمد393
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 310871250645633مالفھود782242بشرى طاھر حمودخلف جاسم سرحان جوده الجوده394
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 341610891210456761الكرمه683367كسره ملوح جاسمخلف جمعه عبدهللا حسين الزاملي395
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 360719921220456908الفھود946558حربيه كريم حسنخلف عبد جبر طوفان الطوفان396
اورالناصريةذي قار16/12/2012 112200311470583721اور682501عھود راضي رسنخلف عثمان ذرب ثامر االزيرجاوي397
الغرافالشطرهذي قار10/10/2012 343201240456778مالغراف770718بشرى علي ابو شكهخلف نعمه ذياب عطيه الخفاجي398
البطحاءناصريهذي قار04/07/2012 8837417810414133البطحاء70419بدريه محمد مناتيخليف مشرف خليص شجر العزاوي399
الرفاعيذي قار10/10/2012 1188491220457007مالرفاعي798387ملوك حسين عليخليل بدر صبيح عويد التميمي400
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 78760408688م ١ 286الحمار830142مليحه مسھر جويعدخليل جخيم خزعل محمد العمايره401
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 536140360420969مالكرمة149093نعيمه يونس لفتهخليل سالم خليفه بتور الشغانبي402
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 561161320407546العكيكه444876عجيله حسين عذافهخليل فري عليوي محيسن العليوي403
الغرافالشطرهذي قار24/06/2012 24047960408678الغراف488323نھايه قاسم مھديخليل مطشر بھلول حسن ال شراد404
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 1835303100414021مالحمار8186ثجيله جويد محمدخماط خمام ظاھر علي العلي405
الجبايشذي قار24/06/2012 3279790408733مالجبايش1199041ملكيه صابر كمندارخميس جاسم بھلول فريج السريحات406
الجبايشذي قار10/10/2012 37749541210456769الفھود481613زينب نعمه نورخميس عباس ھزاع فزع الھزاع407
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 25751361550407535العكيكه181929كتبه حبيب كاطعخميس عبدالرزاق عطشان طياح الطياح408
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 30866360408711مالكرمه289590ندامه عبد الرضا حميديخنيفر زعيل بحنيوه صخي ال صخي409
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 12043310414226مالفھود286932ميعاد كاظم اسماعيلخيرهللا رھيوط محمد ارخيص المنصور410
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 5831081240643444مالجبايش322579زھره عبدالعباس مزبانخيرهللا سوادي فرعون سمير الشنين411
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الجبايشذي قار17/12/2012 1426571470644825الجبايش163348كوثر كاصد عبيدخيرهللا عبيد جازع االسدي412
الجبايشذي قار04/07/2012 80463990414728ممدينة الصدر296534نوريه صالح موزانخيرهللا عوده كبان الكبان413
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 38977606270415056الحمار451573زكيه مروان مھوىخيرهللا فاضل مروح سويف الشنين414
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 2229473730408610سيد دخيل236453ھيله قاسم ثجيلداخل جابر ثجيل ھيجل الدبي415
الجبايشذي قار04/07/2012 32780480413938مالجبايش52918عيده مريھل حسنداخل جلوب عماره وداعه االسدي416
الجبايشذي قار24/06/2012 1953100408707م 128الحمار299482صبيحه وھيب مھوشداخل جويد محمد شلوحي الشلوحي417
الجبايشذي قار24/06/2012 195370408710م 128الحمار299482كاظميه جادر عبيدداخل جويد محمد شلوحي الشلوحي418
الجبايشذي قار04/07/2012 394787431070417459الجبايش719432نجيه خلف حمودداخل عريبي حسن مسير الھالل419
الجبايشذي قار24/06/2012 36673034750408540الجبايش230847جماله صبار جاسمداخل نعيم مفتن دالي ال دالي420
الجبايشذي قار04/07/2012 726106380420954مالناصرية810860سليمه خضير زيارهداود سلمان نايف العريزه421
الجبايشذي قار24/06/2012 37775309590408860الفھود700899حياة حسج حاشوشداود كاظم بندر عبدالرضا الحوالوي422
الدوايهالشطرهذي قار20/05/2012 575126780415987الدواية237830فاطمه ابوالقاسم محمددحام جخيور حسين ھريفي السعيدي423
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 336671091280415293الكرمه946872ركيه عويد عنبردريول خويط طليع منصور الشغانبي424
الجبايشذي قار10/10/2012 704321230645615مالجبايش308617رشيد عواد عليخدوله خريبط منشد عليخ الشيخ425
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 120172550417497مالفھود286122كويتيه ناصر مھلھلديوان جابر علي العلي 426
الجبايشذي قار10/10/2012 361721891240643429اور700470ورده لفته عليخذخر عبيد مطيلج جبرال ال مطيلج427
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 3216415610100408148الطار432070عواده زوير شالكهذنون صافي غالي محسن الغالي428
الجبايشذي قار04/07/2012 370739511070414566الحمار830777ھديه عبود دبيسذياب جوده سويلم الشويع429
الجبايشذي قار10/10/2012 3370551220456923الجبايش788666خالديه مشيحيف سميرذياب سلمان رھيف حوشان االسدي430
الجبايشذي قار04/07/2012 370901020414573الجبايش639863زھره جبار رسنذياب شامي عبدالعباس سلمان االسدي431
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 361720751230645624الفھود580001نديمه ھاشم حماديراشد بريسم طوفان محمد المحمد432
الجبايشذي قار10/10/2012 1131891220456925مالجبايش1590612حنونه طاھر حسونراضي حماس عاتي حسين العكده433
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 370739621060407498الحمار805003ماجده عبد جارهللاراضي خلف عاشور شمخي الشمخي434
الجبايشذي قار04/07/2012 327103420414309مالجبايش316328سعيده فليح منشدراھي راضي منشد البو نجيم435
قلعة سكرالرفاعيذي قار04/07/2012 17835564320414228قلعة سكر675385امل حميد جادريراھي غضيب حسين ناصر الركابي436
الجبايشذي قار24/06/2012 90113750408543مالجبايش868975سناء عبيد عليربيع محسن صابر السريحات437
الجبايشذي قار04/07/2012 358715621090417454الطار1044496فاطمه كوكز سھررحم جاسم سھر الشريف438
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 896951240456800مالناصريه573757صبريه نتيشون جويدرحم مسعد عنيد سلمان الواجد439
الجبايشذي قار04/07/2012 67776490414269الجبايش519078نوريه سلمان حمودرحمان مدلول مجمان الونيس440
الجبايشذي قار04/07/2012 55179370414012مالجبايش678704بتول ضايف جدحرحمن عارف جدح الونيس 441
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 7560407531م 174العكيكه618628فريجه غالب ثاجبرحيل حمدهللا علي طاھر الماجد442
الجبايشذي قار10/10/2012 219881230645826مالجبايش322475حريه شاكر طالبرحيم جبار عبود سعد الموسوي443
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الطارسوق الشيذي قار24/06/2012 2671401120414484مالطار957932امل جبر واليرحيم داود لعيوس انغيز النغيز444
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 982200240408620مالحمار172109حياة جاسم فزعرحيم شاھر جويعد محمد ال محمد445
اورالناصريهذي قار04/07/2012 11623145970414706اور396117جاسميه محمد عليرحيم مطشر ساجت عابر البدري446
النصرالرفاعيذي قار20/05/2012 227453587100415988النصر219026طاھره عبدالحسين عليرحيمه عجيل ثجيل زاير العبودي447
الجبايشذي قار04/07/2012 250861020415156مالجبايش857580حسنه عببجي مكلفرخيص خضير لفته 448
الكرمهسوق الشيذي قار17/12/2012 542361470644802الكرمه465223طالب نادر زغيررخيصه خالف جبر الھدابي449
الجبايشذي قار04/07/2012 360718191170417407الفھود1043659نمينم كاظم مباركرزاق حسين مبارك مفتاح المفتاح450
الجبايشذي قار24/06/2012 6061621020408141الجبايش183927موسم عبدالحسين نعيمرزاق شامي عبدالعباس االسدي451
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 251137100417526مالكرمة855966ھناء محمد فھدرزاق طالب حسين علي الدبي452
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 125180409282م 693العكيكه850096ميعاد ليل شنونرزاق عايد مالح مھنا ال مھنا453
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 616641210456969الطار87108حليمه ذياب شمخيرزاق عبدالرضا شاھب ستافي الشنان454
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36572955430414119الحمار830917جاسميه خيري نعيثلرزاق عبيد نعيثل رويض455
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 891431110407737العكيكه850598ليلى نمر حاتمرزاق عوده عذيب غافل ال بطي456
الكرمهسوق الشيذي قار20/05/2012 964779430416009الكرمه750951بخيته ساجت باھضرزاق فارس مناتي الحسناوي457
البطحاءالناصريةذي قار04/07/2012 8817489310414240البطحاء341708مولود ذبيح هللا تقيرزاق كاظم علوان الغزاوي458
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 536621240643442مالكرمه981712فضيله فرج حسينرزاق كميز ضھد حافظ ال حافظ459
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 128474100413929مالحمار722419حياة كاظم مسيررزاق محسن علي السريمد460
الغرافالشطرهذي قار04/07/2012 980791140417415م491الغراف270929غسق صالح حسنرزاق محيبس عجيمي الرماحي461
الجبايشذي قار04/07/2012 18824370414010الجبايش559821كوثر عبد رحمنرزاق منور ياسر طاھر االسدي462
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 1151921240643643الكرمه98085افراح عبداالمير عبدرزاق ياسر كناوي حبوب ال حبوب463
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34067854510414069الكرمة626400حنوشه كبح نازلرزيج عليخ نازل نصر الحمداني464
الناصريةذي قار04/07/2012 346617820414798الناصرية310109__رسميه رھيف زغير غركان الحسناوي465
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 358495460414939الطار669518حياة عبد فنجانرسول حسن موسى ديوان الياسري466
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 278555821230645611العكيكه830012قاھره قاضي ناصررسول صباح ثجيل ال ثجيل467
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 13527490414271مالطار370263فضيله محمد صخيرسول نعيم عبدالحسين رويض الرويض468
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 545176140408742مالحمار920110سكينه جمعه جبارهرسيم جاسم شليش شاجي الھلول469
الجبايشذي قار10/10/2012 36472771230457097الحمار343513بدريه ضيدان بشارهرشيج نايم عطيه العطيه470
الجبايشذي قار24/06/2012 387773401060414530الجبايش581622كاظمية صياد ھزيزرشيد جاسم محمد سماري الرشيده471
االصالحناصريهذي قار04/07/2012 139144830414126االصالح949607كلثوم دايش معيجلرشيد عاكول محمد فضيل الفضيل472
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 17515550408856مالكرمه223380شھيده ناصر عايدرشيد عباس منشد دشر الحمداني473
الجبايشذي قار04/07/2012 11081830414792مالجبايش100297بدوه شيال كاظمرشيد عبد كاظم صبيح الموسوي474
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 1166144310414239مالناصرية397214حياة حسن محمودرشيد علي حسين علي الموسوي475
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الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 427156150408747مالنجف23307جويره كاظم بجايرشيد غافل محمد حسين ال كريم476
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1020861100414751مالطار59602رقيه لعيوس صالحرشيد كاظم سعيد مخور المخور477
الدوايهالشطرهذي قار10/10/2012 36311411240456798الدوايه1671762نجاة كامل حميديرشيد مشكور حميدي جالب الجالب478
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 342683071360415288الكرمه881877__رضيه سلطان داود عيال الناشي479
الجبايشذي قار04/07/2012 38877518180415072الجبايش639648فھد ناصر باھضرضيه مراح محمد الحويجم480
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 361720241040407747الفھود233063بسنه علي محمدرضيو فرعون مسعود ذريف الذريف481
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 287111330408716مالفھود674131احالم عبيد جريرعد فاضل محمد وادي ال وادي482
الجبايشذي قار04/07/2012 91675440414312الجبايش1199463خديجه جعفر جاسمرفيع حنون يونس منصور االسدي483
الجبايشذي قار10/10/2012 381761601230645606الجبايش211سعاد حمزه دھشرفيق عامر موسى حاجم االسدي484
الجبايشذي قار04/07/2012 38376588480414851الجبايش525149رسميه صافي عطيبرمضان جاسم منصور عباس االسدي485
الجبايشذي قار04/07/2012 28238810413969مالجبايش1670733سليمه عماره ھليلرمضان رزيج جويعد الحجيمي486
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 35871545100417488الطار1593858صبيحه كاطع فرحانرمضان قاسم جابر مونس ال بو خلف487
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 3601921180417406مالفھود551459حليمه فھد رمامرمضان لكن جابر كريم الكريم488
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 279556061010407744العكيكه549813فطومه حسن كاظمروضان ساجت حمدان تريجي الماجد489
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34468710750408542الكرمه183206تقيه حمد ياسينرياس خضير جاسم سلطان الحسناوي490
الجبايشذي قار04/07/2012 987104210414829مالجبايش480608رسميه عبدالرضا صبيحريسان اميح سفاح بدر االسدي491
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33867553910408545الكرمه577083ھناء مراد كاظمريسان حاتم لكن رحيمه السعداوي492
البطحاءناصريهذي قار04/07/2012 58192160414761مالبطحاء320150فوزيه تركي سرحانريسان خلف سرحان ھيرس493
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 1111230645609مالكرمه881294غازية قاسم شمخيريسان صالح منصور خلف الخلف494
الجبايشذي قار10/10/2012 625771220456901مالجبايش44339عجيبه عكروك سويريريسان فرج جويد حسون االسدي495
الجبايشذي قار04/07/2012 52197550415125مالفھود482632غيده ذياب داھشريسان وھام مونس دويخل496
الجبايشذي قار10/10/2012 368734131230645603الحمار619449عائده عبدهللا حسنزعيبل سعيد سفيح سفيح الشامي497
الجبايشذي قار04/07/2012 70462360420968مالجبايش1590678ملكيه عامر خلفزغير طاھر غانم خلف الفرطوسي498
الطارالسوقذي قار24/06/2012 957179150408749مالطار472301غنيه خليبص فياضزغير عبد الزھره فياض شبر معيدي499
الجبايشذي قار24/06/2012 38576866160408750الجبايش941200صبوره ھاشم محسنزغير عواد حسين غانم العقداوي500
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 5041711130408134العكيكه521632ھنوه عبد دھامزغير نايف خليف ال خليف501
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 2871341100409288مالفھود947878وجدان محمد ھايسزكي حسين حنون حسن العامري502
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 54276290414244الكرمة539643قسمه عباس نعيمهزكي عبدعلي عبدهللا حمود الناشي503
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 94868310414237مالفھود482518اشواق حسين منصورزكي ھاشم موسى المولى504
الجبايشذي قار10/10/2012 360719081250645577الفھود473503كاظم نعمه جاللزكيه داحس طالل فرحان الفرحان505
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667049190414755الكرمه831995عبدالزھره مطير عبدهللازنوبه فاضل داغر سلطان الحسناوي506
الجبايشذي قار04/07/2012 767137450414947مالناصريه90533عبدهللا جوده عصادزھره جابر حمد حسن العبادي507
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الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 337672331240643441الكرمه344318سالم عبدالحسن منشدزھره ناصر ضيدان عامر الحسناوي508
الجبايشذي قار10/10/2012 651230645844م595مالجبايش35738عبيد مرھم ھليلزھره نعيم علي السداوي509
الجبايشذي قار24/06/2012 39378407760408692الجبايش1199450رازقيه جبار عبدالسادهزھير صالح ضاحي غالب الشيخ510
الجبايشذي قار10/10/2012 1621101240462047مالجبايش919078فتاه عصري منھلزھير مناتي فھد مسعد االسدي511
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 135132610417482مالطار432036مدلول ثامر عاشورزويده خزعل غيثان منخي المنخي 512
الجبايشذي قار10/10/2012 8961631240643426مالناصريه259855فاطمه قاسم مبادرزوير مرھون مھلھل حسين الحسين513
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 32063873520414057الطار918929ساميه ريسان خلفزويري خليف حسين وميح الحسين514
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 92891280409262الحمار1042382فيفه داود ناصرساجت ھاشم علي خلف ال ياسين515
الجبايشذي قار04/07/2012 12774860414778الناصرية1943237نضال غلوم حسينساجد بدر مارد ذھب النيازي516
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 30139540414052الطار730426طالب حسين عليساره حميد جباره الوطبان517
الجبايشذي قار24/06/2012 5511821020408144الجبايش1199788ورده حمدان صنكورسالم الحاف ديوان كاطع السفيح518
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 0462036 59513124مالفھود1043231عھود ابراھيم خليلسالم جاسم ساجت دھش الحاج519
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 3305847530408843الكرمه724254رتيبه غضبان راضيسالم حسن ثجيل  محسن ال محيسن520
الجبايشذي قار24/06/2012 6420409264م١ 128الحمار451424عويزه علي جوارسالم داغر شريب محمد ال محمد 521
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 105522720415102مالطار597003رباب داغر زغيرسالم داود جابر حسين الحسين522
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 647106480414865مالكرمة1592089مديحه محسن سعدونسالم سعدون فيصل علي المجدي523
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 615901210456773مسوق الشيوخ606488عنبه نعيم جيرسالم سلطان حسين خليفه ال خلف524
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 355137240408622مالعكيكه236438حسنه صبار ولدسالم صبيح محمد فرج الفرج525
الفھودالجبايشذي قار20/05/2012 15140380436654مالفھود557376ريبه حمدان راضيسالم عجيمي مزعل العبادي526
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 1206470414860مالفھود589066نجيبه ھاشم حربسالم غانم حرب الشكام527
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 263951230645840المثنى345600كوثر جھاد حافظسالم فرج وناس عيفان الحمداني528
الجبايشذي قار04/07/2012 565143360420970مالجبايش842006سعديه تعبان رھيمسالم كاظم بصري مزبان الشرجي529
الطارالسوقذي قار24/06/2012 26798570407625مالطار370383امينه جواد كاظمسالم مزبان عبدهللا عويد الجابري530
الجبايشذي قار24/06/2012 394787761020408139الجبايش188591ريكه ابوالھيل شبيبسالم ھاشم شبيب دوخي الھالل531
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 2871453100414840مالفھود658226مريم حنون رحيمسامي زوري عبيد شناوه الكاظم532
الكرمهسوق الشيذي قار17/12/2012 7351331470644804مالناصريه486239خوله بدري حسينسامي عجمي حسين علي العلي533
الرفاعيذي قار04/07/2012 497190720415115مالرفاعي280862سميره جياد خضرسامي محسن كزار الركابي534
االصالحالناصريهذي قار24/06/2012 25760408690م 240االصالح498750ماجده علي مجيدسبتي كاصد جادر سواك الصالحي535
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 170115520414064مالطار1044344سميره داخل كزارستار جابر حسين تالي ال تالي536
الجبايشذي قار04/07/2012 9051850414787الجبايش635200سماھر عبدهللا جلودستار جبار محسن محسن العليخات537
الناصريةذي قار04/07/2012 534123310414097مالناصرية986634انتصار عوض االسعدستار رزاق حسن محسن538
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 110365320408717مالفضلية768001سندس عطشان فيصلستار عبد الحسن جاسم محمد الموسوي539
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الناصريهذي قار04/07/2012 1181165810413960الناصريه384889حميده شدود محيسنستار كريم جعيول540
قلعة سكرالرفاعيذي قار10/10/2012 199261210456803الفجر104976صبريه جدوع خلفستار محمد مرزوك مسافر السعيدي541
الشطرةذي قار04/07/2012 43085935850414782الشطرة160561بتول غالم رضاستار مھدي احميد محمد السعدي542
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 234169290409260مالفھود578512بشرى جخيور عبدهللاستار نعيم عبيد جثير العبادي543
الناصريةذي قار04/07/2012 16339870414777مالناصرية178292ھدى عطاهللا فرجسعد جبار غفوري حسن الحسنه544
الناصريةذي قار04/07/2012 20686830414795مالناصرية345383صبريه عبدالحسين كحيوسعد رديف جواد محمد545
البطحاءناصريهذي قار04/07/2012 63713230414827مالبطحاء680606ساره جبار سرحانسعد فرحان اركيج بدع البدري546
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 29458765930408604العكيكه521798خاتون قربان عليسعد كاظم مجاور طعمه ال مجاور547
البطحاءناصريهذي قار04/07/2012 546109190414757مالبطحاء80399وداد خلف عطشانسعد كصاب ناصر صيوان548
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 1585143990414729ماور692495فاطمه صالح جبرسعد مطر جبر مكباص549
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 100044980414732مالناصرية76255منال شمخي جبارسعد نعمه خلف عالوي الموسوي550
الكرمهسوق الشيذي قار20/05/2012 80230436658م 1000الناصرية203699نسيمه جوده محمدسعدون جابر محمد سلمان السلمان551
الجبايشذي قار24/06/2012 36773275590414545الفھود700852خميسه نعيمه ثوينيسعدون عوده ثويني مشوي المشوي552
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 92891290409261الحمار343395شكله كاظم عفلوكسعدون كريم لعيبي خويلد الشغانبي553
الجبايشذي قار04/07/2012 360718963100414839الفھود286131محمد ناصر كناصسعديه ميس مشتت مجاسر المجاسر554
البطحاءالناصريةذي قار04/07/2012 1574149610417484مالبطحاء708196وفاء خلف عيدانسعود دعبل عيدان جياد الغزي555
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 5201981220456931سفوان738138قبيله كنش حسنسعود عبود جابر فرحان المشرف556
الجبايشذي قار24/06/2012 50661110414489مالجبايش391435صبيحه طاھر عبيدسعيد انتيش ھادف واعي االسدي557
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1184185110415061مالجبايش911379التفاف رمضان حسينسعيد جثير مشيجل برھان الونيس558
الجبايشذي قار10/10/2012 369736871210456759الحمار1204766وبريه ماجد حسينسعيد جلود مجھول جبر مجھول559
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 200571240643644مالكرمه815070جيجيه فاضل خلفسعيد حبيب سفاح احمد ال احمد560
الجبايشذي قار24/06/2012 5897391790408732الجبايش928717فرات جمعه محيسنسعيد سويلم مخور فريج االسدي561
الجبايشذي قار10/10/2012 901071220456946مالجبايش308433عيلة حنون يونسسعيد صيوان مرسول االسدي562
قلعة سكرالرفاعيذي قار20/05/2012 17635062770416014مقلعة سكر517183نضال عمران عباسسعيد عبد محمد شمس هللا الشمس هللا563
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 23865507460414871الطار669105خوله شاكر حمودهسعيد عبدهللا شلش العليخ564
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 626168430414322الحمار253669صالحه مريس جبرسعيد عوده عطيه الزاير عطيه565
العكيكهسوق الشيذي قار17/12/2012 286570721470644821العكيكه377647فوزيه عناد عضابسعيد فرج محمد الموسوي566
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 31096750414542مالفھود135463حليمه محمد نويعمسعيد كاظم محمد فيروز الفيروز567
الجبايشذي قار24/06/2012 1691591130408131الجبايش944206بثينه مفتن كحيطسعيد مزعل كحيط فھيم االسدي568
الشطرهذي قار20/05/2012 62804032710415991الشطره978068فاطمه خلف جاسمسعيد ھاشم عليوي خليف الموسوي569
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 96471951240462048الكرمه960327يسر عبدالھادي جبرسكنه باھض صبر محمد الحسيناوي570
الجبايشذي قار10/10/2012 359716121240643445الطار918162جاسب علي بدرسكينه حبيب طاھر غفله ال غفله571
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الجبايشذي قار04/07/2012 527118390420928مالجبايش499454فھيمه سعدون مطيرسالم علوان مداح محمد الحويجم572
الجبايشذي قار04/07/2012 36072560415123مالفھود631724ھيفاء خيون عباسسالم مروح مسلم مھوس االسدي573
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 287174360420964مالفھود529354ربيعه كاظم حسينسالم ناظم عبد فليح المحيميدي574
الجبايشذي قار24/06/2012 38476734150408746الجبايش101929مايھن كاظم عطيهسلطان مزھر عطيه علوان االسدي575
الجبايشذي قار10/10/2012 384766971210643613الجبايش841796غيده مفتن كحيطسلمان بلم كارون موسى االسدي576
الجبايشذي قار04/07/2012 987124890414715مالجبايش7633685حنونه عبيد بشارهسلمان رزيج جويعد ھليل الحجيمي577
الجبايشذي قار24/06/2012 39478781590414543الجبايش832571غالبه حمادي عيسىسلمان زغير عبيد عوده الھالل578
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36092460414930مالفھود728777رحمه حسن جابرسلمان سھم حسين علي العلي579
الجبايشذي قار10/10/2012 12701231220456918الجبايش558199غويه جبار ھندسسلمان صبيح ھندس البحر580
سوق الشيوخذي قار10/10/2012 169871230645827مالجبايش495976رباب جالب طريمسلمان علي جھل عاني المواجد581
الشطرةذي قار04/07/2012 12072910414738مالشطرة339140كفايه صبيح صالحسلمان عوده عبيد عكاب الغزي582
الجبايشذي قار24/06/2012 38275570407624مالفھود658411غره داخل سالمسلمان فرھود ھايم مريھج583
الجبايشذي قار04/07/2012 39278340490414266الجبايش336367فاطمه مطشر رويعيسلمان قاسم رويعي خواره البو نجم584
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33525530408845مالكرمه50221186زھره عبود محيميدسلمان كاظم نوري حافظ الحسناوي585
الجبايشذي قار04/07/2012 39278293410414105الجبايش175229زھره غازي فرجسلمان محيبس فرج سدخان البو نجم586
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 360718891210456767الفھود946357رابعه كاظم خيدانسليم عبدالحسين مران نزال العبادي587
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 6184420409268الجبايش857420نديمه عوده عجهسليم ھادي جويد صالح الشنين588
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 358715791130414500الطار957588ناصر حسين ساجتسليمه عبدالكريم عبدالنبي العلي589
الجبايشذي قار10/10/2012 391780421220456747الجبايش153437رشيد عواد عليخسليمه محسن لواعه شرھه الونيس590
الجبايشذي قار04/07/2012 382763184100413932الجبايش1457905سندس فريد فھدسمير جاسم ياسر بجاي االسدي591
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36071867380414013الفھود311041ساھره جخيور عبدهللاسمير جباري خليل الخليف592
الجبايشذي قار10/10/2012 1367741230457091مالجبايش336352خلود دھن محيسنسمير جباري محيسن شناوه االسدي593
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 569141260420944مسوق الشيوخ438321صبيحه عبدالرضا حسانسمير جبر عطار محمد الناشي594
الجبايشذي قار24/06/2012 39278353420409265الجبايش796026شكره عطيه راضيسمير حمدان صنكور ظاھر البونجم595
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 365728251140414460الحمار830089وسيله قيزي سويلمسمير عاجل ھويدي عذافه المشاري596
الناصريهذي قار24/06/2012 122373390408708ناصريه409385ورده سالم خلفسمير عبدالرضا طالب جدران الركابي597
الناصريةذي قار20/05/2012 43137990415995مناصريه721953نجمه عبدالزھرهسمير محمد علي خليف الشمري598
ناصريهذي قار04/07/2012 297190720415116مالرفاعي889151سامي محسن كزارسميره جياد خضر599
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 505663100408706مالكرمه1449671بدريه رحيمه عليويسنيف مھدي كاظم جوده ال كاظم600
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36071925580415119الفھود343854مفتاح حلو عريبيسھام حسين فاخر ماھود العبادي601
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 11671870414776ماور807962كاظميه ناصر صالحسھيل عبد منشد حسون االزيرجاوي602
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 353705852100414242الكرمة283074تغريد عبدالكريم جمعهسھيل مختاض مويش رزج ال رزج603
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الجبايشذي قار04/07/2012 58310813100415286مالجبايش795629يلده عويش سميرسوادي فرعون سمير طالل الشنين604
الجبايشذي قار04/07/2012 90167810413968مالجبايش602726زھراء ابوالقاسم مسيحسويد بصيو عاشور فليح االسدي605
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 32965659530408837الطار203337فضيله حسين حاتمشاكر حموده كاظم ال موزان606
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34268252440414313الكرمه81024مديحه مھوس درويششاكر رزيج عوده راشد الكناني607
الجبايشذي قار10/10/2012 3271381230645847مالجبايش639935احالم عبدالزھره جبارشاكر ضيول منشد رھك االسدي608
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 3103611100415295مالفھود517916سيناء فرھود عليشاكر عبدالرضا علي عصاد العصاد609
الجبايشذي قار10/10/2012 605781250645643الجبايش223754كريمة ناجي زھرشاكر فرج جويد حسون العماري610
االصالحالناصريهذي قار24/06/2012 52742860408530االصالح169540زينب نقد علي حضرتيشامخ عذافه جوده شاھين الصالحي611
الجبايشذي قار24/06/2012 1131731120408128الجبايش338773خيريه ھاشم شبيبشبيب ابو الھيل شبيب دوخي الھالل612
الجبايشذي قار04/07/2012 38877504560417492الجبايش833808كامل سعدون وھيبشتوه حناش جابر سعد الشنين613
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 203119460414931مسوق الشيوخ606842__شتيله عوده منصور فالح الرسن614
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667068420409300الكرمه448965حامد ضھد عليويشحيويه حسين عليوي محمد علي615
الجبايشذي قار10/10/2012 385769941240462043الجبايش719786سعدون غفله حمدشده ھويرف سرحان شويع الونيس616
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34268273130408737الكرمه961927انعام مخزن ريسانشرشاب مطر عيدان شباري الناشي617
الجبايشذي قار24/06/2012 1289584100407587مالفھود135080نعناعه ابوالھيل نايفشرقي مطلك خليبص ال حويجم618
الجبايشذي قار04/07/2012 1103391990414730مبغداد الجديدة760358ھضيمه دويج مناتيشرھان بشاره غالي دبون الدبون619
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 7745990414727مسوق الشيوخ438661سلمى دبيس مھلھلشريف رزن مھلھل الكبيح الجوراني620
اورالناصريهذي قار349196147400328/01/2013ماور166131نزيله صالح حسنشعالن عبدالكريم بطاي االعرجي621
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 351500581210456971كرمه174074حبيبه حنون مھوسشعالن عطيه سويجت ال سويجت622
الجبايشذي قار10/10/2012 357713651210456763الطار370930زھره جادر فعيلشغينب مناتي رزاق الرزاق623
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 97119380407477الفھود893656لذيذ فيصل طوفانشفيقه عطيه كاطع رخيص الفرحان624
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34168084420409271الكرمه343986عبد نعمه عبدشكله كاظم عيسى رديني ال رديني625
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 1701555100408875مالطار597435كميله مزعل جابرشالل خزعل جابر علي ال علي626
الجبايشذي قار24/06/2012 327199740408617مالجبايش64907طالب جھل جالبشماله جاسم بھلول فريح السريحات627
الرفاعيذي قار04/07/2012 104510750417539مالرفاعي781049لھيب ھادي سلمانشمخي جبل مطرود صحن الزحيمي628
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 365729591040407749الحمار343737نجيه حسين جبيرشمخي حسن جبر طريم ال جبير629
الجبايشذي قار24/06/2012 387773361060407499الجبايش678656كميله علي لواعهشمخي عبدالعباس محمد سماري الرشي630
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 3561561110407735العكيكه140035دوله محمد عباسشمخي كريم موسى محيسن الموسوي631
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 2021911040407748الفھود1043149ھديه جارهللا حماديشمخي ناصر عبود الكيطان632
الجبايشذي قار04/07/2012 764394100413941مالحمار726693سعديه صبخه غالبشنان مھلھل فليح حرب العماري633
الجبايشذي قار10/10/2012 370691230645623الجبايش26475كوكه نصيف حسنشنان نجم كاظم حسين الحسين634
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 31372516420409273الفھود474166كشيشه منو جنعانشناوه لفته وادي بصيبص البصيبص635
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الجبايشذي قار04/07/2012 38276354370414009الجبايش4804499فليحه عبد رحمنشناوه منور ياسر طاھر االسدي636
الدوايهالشطرهذي قار10/10/2012 1369231220457003مالدوايه165591فاطمه فليح حسنشنيشل لفته سلمان والي جاملي637
الجبايشذي قار24/06/2012 23440580414549مالفھود614332عليه حسب طاھرشنين لكن جابر كريم ال كريم638
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 3378674541140414462الكرمه511809حوريه شناوه خنجرشنيور جازع مسيحن عبود الحسناوي639
الجبايشذي قار24/06/2012 38476742250408705الجبايش477053شريفه سالم شداھيشھيب سالم حريجه رويحه االسدي640
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 3391871220456929مالفھود589219امل طاھر ھاللشھيد باقر ھالل احمد السيداحمد641
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 258514251120407728العكيكه319540ونسه خزعل ثجيلشھيد جواد علوان ال حيال642
الجبايشذي قار04/07/2012 985183320414230مالزبير411414رباب حسن عليشھيد طالب فاخر جابر الموسوي643
الجبايشذي قار24/06/2012 39478663590414544الجبايش928742فليحه حنون طعمهشوين شليج داود الجوده644
الجبايشذي قار10/10/2012 219181220456935مالجبايش678327نعيمه علوان طاھرشيخاوي عذافه مغتاض معرض االسدي645
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 360719065100407592الفھود789989صبيحه ھادي مزيعلصابر بادي مزيعل طوفان الفرحان646
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 61561050414531الحمار1204470صبيحه كامل جبرصابر عامر صيوان شكنيم العماري647
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 2971351240643447مالكرمه882634فضيله ھاشم لطيفصابر عبيد فرحان عنبر الشغانبه648
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 342682361110408549الكرمه649709رسميه عوده يعقوبصابر مھيجر صالح فياض الحسناوي 649
الطارالسوقذي قار24/06/2012 1578181620409295مالطار677296كوھر علي عباسصاحب ريكان ناصر650
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 355708215100408869الطار487990جماله جاسم محمدصادق جحجيح شبيب حمد الحمد651
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 0462034 49458124مالحر42216ساجده عبدالقادر ابراھيمصادق جعفر علي ياسر الموسوي652
الجبايشذي قار24/06/2012 61088150408745الجبايش175928كاظميه داود سلمانصادق حسن سلمان جباره االسدي653
الجبايشذي قار24/06/2012 359716795100408862الطار1044360ساھره مطر مغامسصادق حسين عامر علي ال حسين 654
الجبايشذي قار10/10/2012 6441230457093مالفھود695157امدليه اعبيد ھجولصادق كاطع ذرب عباس العباس655
الرفاعيذي قار1513004214762830028/01/2013الرفاعي628300انوار رزاق ياسرصادق لطيف حميدان عوده االبراھيم656
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 61664520414063الطار344796حسيبه حسين عليصادق وادي خرنوب المحمد657
الجبايشذي قار10/10/2012 390778171230645829الجبايش659174عزيزه نعمه حمودصافي محسن حمود ھذال الونيس658
الجبايشذي قار04/07/2012 38576923730417545الجبايش100119حميده محيسن جبوريصافي محسن دوھان جالب االسدي659
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 346691741230645849الكرمه575124بشرى عبدالساده جوينصالح عجر كايم حميدي المحسن660
الجبايشذي قار24/06/2012 358715665100408868الطار156428صفيه عجمي مغامسصالح مھدي لطيف احمد ال احمد 661
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1781119380414014مالسوق330630جماله عبيد فياضصالح نعيم جبير امين الخزمي 662
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 369736961010407738الحمار386101مطشر طاھر مھداويصالحه كاظم عفيت سراوي البو نجيم663
الجبايشذي قار10/10/2012 360551210456955مالفھود422834ھاشميه شريف جبرصباح جابر فعيل حافظ العميان664
ناصريهذي قار04/07/2012 13971015100415117مالغراف421382رياض عباس زغيرصباح حسن صبر عبدهللا الشريفي665
الجبايشذي قار10/10/2012 77521220456744الجبايش941568بدريه صبيح صالحصباح حنون وادي حسن االسدي666
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 28556901770417536العكيكة728758سلوى زعال فاضلصباح شريده مجيل نشو الشريفي667
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الجبايشذي قار04/07/2012 16954440414311مالجبايش495285شريفه فالح حنونصباح عبد فالح نصيف االسدي668
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 94578360420967مالناصرية329009حمديه عبدالحسين فليحصباح فليح عبيد ھليل الھليل669
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 9793550414051مالفھود482263سناء عجيمي مزعلصباح فيصل مزعل بلش البلش670
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 1101220456745م/77الحمار451441حسين ثجيل عليويصباح محمد والي علي671
الناصريةذي قار17/12/2012 2548111470644816الناصريه415680سميره غازي صالحصباح محمود عويد محمد الخماسي672
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 52185380310991مالفھود314076بلقيس حبيب عبدعونصباح موحان زباله حمد ال غضيب673
الفھودذي قارالجبايش10/10/2012 161721581250645636الفھود864801سوريه شبيب رسنصباح ھويدي فليح المحيميد674
الكرمهسوق الشيذي قار17/12/2012 539501470644818مالطار866065ھيفاء علي فارسصباح وحيد محمد علي الصباح675
الجبايشذي قار04/07/2012 380758014100413943الجبايش35438رابحه ساجت عدايصبار حسن نزال مغامي االسدي676
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 783139460414933مالكرمه73105فرات عبود جبارصبار عبدالزھره طليع منصور الشغانبي677
الناصريهذي قار04/07/2012 203412930414711مالمنصور885645ايمان عبدالصاحب حمودصبحي حسن سعد جبار678
الجبايشذي قار10/10/2012 25551250645641مالفھود801781سفيره سعد سلطانصبخه لھمود خليف فھد ال فھد679
البطحاءالناصريهذي قار24/06/2012 864119550408855مالبطحاء763483طعمه عوادصبره مطشر ساجت عابر الساجد680
الجبايشذي قار04/07/2012 39478610610417480الجبايش707068ليلى ديوان عليصبري جوخان رويح عبدهللا العنيسي 681
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 25751316570415121العكيكه518034تاجيه طالل ياسرصبري سلمان جيثوم شايع الشايع682
الجبايشذي قار04/07/2012 38977758440414102الحمار1002163سليمان عابر عذيرصبريه سلمان علوان صاحي الھلول683
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667052140408744الكرمه599174كاظم عيدان عبد هللاصبھن فاضل داغر سلطان الحسناوي684
الجبايشذي قار24/06/2012 3279750408541مالجبايش477244ثوره قاسم بھلولصبيح جاسم بھلول فريح السريحات685
االصالحالناصريةذي قار17/12/2012 10171171470644817سيد دخيل573006سالمه  شنان كزارصبيح صالح عبيد عبدهللا686
الجبايشذي قار24/06/2012 337194270408529مالطار432440علويه حاتم عليجصبيح كاظم عطيه علوان ال علوان687
الجبايشذي قار04/07/2012 38476617410414107الجبايش322063وجديه ركين طهصبيح يوسف فاضل يعقوب االسدي688
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 896981090414564مالناصرية522922عبداالمير جمعه عليخصبيحه عبد طلب غضبان القصاب689
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 328655071240643636الطار385568عبدهللا شلش عليخصبيحه علي جاسم العليخ690
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 746281240643635مسوق الشيوخ799572فرحان عبيد جثيرصبيحه محيسن خليف الجثير691
الجبايشذي قار24/06/2012 38977639530408848الحمار619770ترفه كاظم سماريصحين محسن ناصر ال شيخ692
الناصريهذي قار24/06/2012 275282350408713ناصريه238212عفاف عبد االمير بايكانصفاء سالم نجف محمدحسين المشھدي693
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 8931841240643642مالھارثه675849زينب طاھر عبدهللاصفاء علي عبد حسن الفرج هللا694
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 525271130414451العكيكه685599صبيحة دخيل راضيصفيف نايف خليف جبر ال خليف695
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 929796370420963الكرمة1042689طالب كريم فيصلصفيه عامر عبيد فرحان الشغانبه696
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 23437460414872مالفھود614968عزيز عامر تانيصفيه عبدالحسن عبود ھليل الھليل697
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 26517140409227مالعكيكه630240محمد كاظم عاتيصفيه كاظم بدر جباره ال جباره698
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667038270414248الكرمة981553زھره محيسن جبارصكبان ھاشم عبدالنبي داغر الحسناوي699
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اورالناصريهذي قار04/07/2012 1616109990414703ماور731266والء عبدالحسين سلمانصالح جاسم محمد الزيرج700
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 11016195450414945مالحمار726773اخالص سھر بلبولصالح حسن مسير شويع701
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 3101501230645625مالفھود792995ساھره مكي عبودصالح ريكان حمادي حسين حسين702
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 521115450414946مالفھود557346بصره دحام كاظمصالح عبدالباري ريكان يسر اليسر703
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1248441250645631مالمسيب749539كاظميه عبداللطيف محيصمد قاسم عبدالحسن طعين الطعين704
الجبايشذي قار04/07/2012 14719280420933مالجبايش639374عاجل جاسم حديدصينيه روضان كاطع سفيح الماجدي705
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1301931210456957مالفھود52426عدنان علي عكلهصينيه كيالن ناصر ال نبي706
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 625189430414120مالعكيكه333400خرفيه مشل كسارصيوان عبد حياب ال حياب707
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 33921210456807مالفضلية9885فاطمه ابراھيم محمدصيوان كشيش راضي منخي ال راضي708
الجبايشذي قار04/07/2012 50614480414094مالجبايش814250رحيمه وعد عبدالحسنضاحي رويعي خواره البو نجم709
الجبايشذي قار10/10/2012 90571240643437الجبايش832786منسيه منور ياسرضايف جدح فنجان الونيس710
الناصريةذي قار10/10/2012 7671210456802مالناصرية785277ليلى محمد عليضياء حسن حرجان كرور التميمي711
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 1655318100414740ماور744395وسن مدلول خليلضياء حسين عبدهللا علي712
الجبايشذي قار24/06/2012 38376517550407540الجبايش480751نفال مكون منيجرضيدان سعدون عيسى ضمد االسدي713
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 3601841210643603مالفھود763752عليه مھدي ازغيرطارش محمد ازغير عويد ال عويد714
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667153480407578الكرمه312834فوزيه عبدالزھره طليعطارق عبود جبار ھاشم الشغانبي715
الجبايشذي قار10/10/2012 3684801230645608الناصريه323210ملكيه فيصل محيسنطارق علي سواد بندر البندر716
الطارالسوقذي قار24/06/2012 3366133510407614الطار1593396حميدة حمود كريشطالب جخيور ضھيد 717
الجبايشذي قار10/10/2012 6051191220456940الجبايش35451ابتسام نصيف جاسمطالب حسن علي عبدهللا الحمودي718
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36250430414114مالحمار299060ضويه يوسف جمعهطالب حنظل ميس زغيرون ال زغيرون719
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 177421220456939مالحمار619315صفيه بريز مرانطالب خضير طعيمه علي العلي720
االصالحناصريهذي قار04/07/2012 66860760414140مسيد دخيل830940قيسيه شاكر مجديطالب خلف جفات محيسن721
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 521401230457089مالفھود136031حسنه ثابت مخورطالب رحيل مسير العكيلي722
الجبايشذي قار04/07/2012 327281100415074مالجبايش521741زھره زامل رجهطالب رحيم وادي حبيب الغالبي723
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 35570303310414236الكرمة855493ثجيله جيجان حسينطالب شرھان مزيھر جويسم ال جويسم724
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 36272310420409263الفھود330489ونيسه فاضل عباسطالب طاھر عباس كاظم ال كاظم725
اورالناصريةذي قار20/05/2012 10320522650416008اور236061كريمه جبار يوسفطالب عبد ثجيل عباس الكناني726
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 13565510407617مالطار621928رضيه عبدهللا مجيدطالب عبدالكاظم بدن منكاش المنكاش727
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 358714351130408132الطار507134نعيمه علي جعازطالب عطيه ھاشم محمد ال محمد728
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 39178020490414267الجبايش559655باسمه شغينب واجدطالب علي خابط مدنه الونيس729
الجبايشذي قار24/06/2012 392783524100407589الجبايش36758خوله روضان كاطعطالب عيدان صنكور البو نجيم730
الرفاعيذي قار16/12/2012 5871451470583718الرفاعي561453عفت علي اكبرطالب غوي شتيت ضمان الحميداوي731



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار خالل عام ٢٠١٢
الشطرهذي قار10/10/2012 413104901210456805الشطره1041650فيحاء محمد عليويطالب فرج علي حسين الشريفي732
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 130184420414307مالفھود482423صبريه غانم زيونطالب كاظم ياسر الرويضي733
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 71565470414867مالفھود52486نعيمه خوير منحرطالب مرحال صخر حاشي العميان734
سوق الشيوخذي قار20/05/2012 967112780416015مالفضلية59587نسرين صفر عليطالب ناصر خضير معيلي ال جعفر735
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 33767280580414476الكرمه408737جاسميه مزبان ھناويطالب نعيم جومه محمد الحسناوي736
الجبايشذي قار24/06/2012 18858510408830الجبايش1670286عذاب ھالل عمارهطالب ھاشم مھوس وداعه االسدي737
الجبايشذي قار24/06/2012 36071967550407541الفھود481359عجيله نجم عبدطاھر حبيب حاشوش الناشي738
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 62171220456936الفھود946961عطيه جبير عمارهطاھر صكر عماره عماره739
الجبايشذي قار10/10/2012 0462032 636101124مالناصريه666451ورديه ياسين حماديطاھر علي نزال سلمان العبادي740
الجبايشذي قار24/06/2012 316946520407613الجبايش461842مطره جياد ھزيزطاھر فنيخ شياع لكين الرشيده741
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36573000610417486الحمار830054شامخ زبين سماريطاھره سوادي سماري الساعدي742
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37474749450414943الفھود764185حمده مكطوف معارجطعمه ثامر صالح الصالحي743
الجبايشذي قار10/10/2012 365729891210456772الحمار478775بدريه عطاب فحيلطعمه حنظل حسين زغيرون ال زغيرو744
الجبايشذي قار24/06/2012 188175480407579مالجبايش1448205كميله جياد فرعونطعمه شرھان حماس عاتي العكده745
الجبايشذي قار10/10/2012 356710441210456810الجبايش442892زينب رمضان محمدطعمه عبيد جازع علي االسدي746
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 330271090414563مالعكيكة793631كليثم خيون يدامطعيمه سمير خالد الصريفي747
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 8913420407654مالعكيكه64763كاظميه شرشاب مناديطعيمه ياسين شمخي كشان ال سعيد748
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 1084153750417540ماور566967رمزيه سيد عليطه جميل عبدالرضا حاشوش الحسناوي749
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 35871568530414055الطار957728فوزيه حسن محمدطه حسن خلف عبدهللا العبدهللا750
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 32865521330414001الطار838862زھراء فرھنك نصرهللاطھران ھليل خضير السكر751
الجبايشذي قار10/10/2012 23271571220456736الجبايش832644نضال فاضل عليظاھر حسين علي مريھج الھالل752
الطارسوق الشيذي قار10/10/2012 359717481210456755الطار919517بھيش دوني زغيرظھريه لفته عليخ سعيد ال شيخ753
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 405189970408679نجف976858ھيله عطشان غتيكعادل انتيش جواد ھاشم الياسري754
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 624141110414772مالطار449997رضيه حسين خلفعادل بھيش دوني زغير الزغير755
الطارسوق الشيذي قار10/10/2012 838771210643614مالطار838634فضيله نتيش حسبعادل جعيول حنتوش جبر البوخلف756
الغرافالشطرهذي قار17/12/2012 606471470644820الغراف17336نضال بصيو ماھودعادل حسن منشد 757
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 375123740408614الطار313753ھناء ھادي سباھيعادل صابر صالح بشاره الجابري758
الجبايشذي قار10/10/2012 97971230645665مالفھود674039كوثر ريسان ريكانعادل عبدالباري ريكان يسر اليسر759
الجبايشذي قار10/10/2012 382763441220456729الجبايش795384عفيفه مريش صالحعادل عبود صالح 760
االصالحالناصريةذي قار10/10/2012 1037751230457087االصالح169021وسن حسين محمدعادل كاظم ابراھيم سموم العمر761
الجبايشذي قار10/10/2012 151881250645639مالفضليه516872احالم محيل حسينعادل كريم زعيل ال صخي762
الناصريةذي قار20/05/2012 163083710416010ناصريه524296امنه جميل شفانيعادل محمد عالوي راھي الوائلي763
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الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 234731240456780مالفھود271501بشرى محمد سعيدعارف عبدالمطلب مراد عكله ال حول764
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 53431790417528مالديوانية741218فضه ناصر محيسنعاصي ضھد رداد مريھج المريھج765
الجبايشذي قار10/10/2012 188861210643610مالجبايش678960نعيمه عبيد فجرعاطي جلوب عماره وداعه االسدي766
الجبايشذي قار04/07/2012 2051581030417472مالجبايش857736غيده عبدالكاظم عذابعاقل ساجت نجم ھليل االسدي767
سوق الشيوخذي قار24/06/2012 1611227100408736مسوق الشيوخ394485فرجناز حسن عيسىعامر شاكر فرھود عوده الفندي768
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 331661501210456958الطار244688ام الھيل كامل صالحعامر صابر صالح بشاره ال بشاره769
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 512711040417469مالحمار719087ربيحه عديو حاتمعامر ضاحي ظاھر ھندي الشنين 770
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 50533320310993الكاظميه89830اعياد نعمه حسينعامر ناجي عبدالعزيز جابر الكريم771
الفضليهسوق الشيذي قار24/06/2012 30560958730407493الفضليه367922قناة يوسف مفتنعايد طالل عزوز ھليل العاصي772
الجبايشذي قار24/06/2012 136255580414547مالحمار478584شبيدي جديف عطوانعايد علوان حليط ال جبير773
الجبايشذي قار04/07/2012 2821831030415153مالجبايش322341حسنه عبدالحسين نثرعايد مايع ذباح كاطع االسدي774
سوق الشيوخذي قار24/06/2012 1421571140414459الكرمه313955جده صالح خليبصعبادي مطر حافظ فارس االسدي775
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37374462340310980الفھود271921عتاب جادر عبودعباس اسماعيل عبيد سنافي السنافي776
ناصريهذي قار24/06/2012 1220176170409278مناصريه535442زھره حسين جابرعباس جابر محمد جواد الموسوي777
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1198621210456754مالحمار253342فوزيه مونس ھاديعباس جابر ھاشم ياسر ال عبيد778
الكرمهسوق الشيذي قار20/05/2012 34187170416002مالكرمه309352جويده عبدالكاظم حمزهعباس جاسم حميدي صالح الغريافي779
الناصريهذي قار24/06/2012 684166760408687مالناصريه329854انتصار نعيم مطرودعباس خلف عبود جابر الحجامي780
الفھودالجبايشذي قار17/12/2012 7771631470644824مالناصريه138022ايمان موسى جاريعباس درويش اكريمش محمد781
الجبايشذي قار24/06/2012 39378478170409279مالجبايش442692معصومة ذو الفقار عبدعباس رزاق عكيب احمد العنيسي782
الجبايشذي قار24/06/2012 11371980408681مالجبايش338170فدھه حموده بيدهعباس رمضان محمد جويس االسدي783
الناصريهذي قار10/10/2012 9431451240456782مالناصريه828512حوراء حمد عجيلعباس شرشاب عبدهللا حبيب الحسيناوي784
الناصريةذي قار04/07/2012 1378599100414726مالناصرية627454ثناء مصطفى خياطعباس صاحي خفي حسين785
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 8325520408835مالكرمه224157لميعه اجويد كاظمعباس طشحيل امشيتي عبيد ال مشيتي786
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36071855360310986الفھود271564ساجده حنون كريمعباس علي خليف حميد الحميد787
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 30846550407651مالعكيكه521774كوثر داخل كريمعباس علي كريم الودع788
قلعة سكرالرفاعيذي قار10/10/2012 176350301210456815قلعة سكر328274شمس عباس نصرهللاعباس كاظم علي خليفه العميري789
الجبايشذي قار10/10/2012 113831230645652الجبايش1448847جاسبيه مشحوف مريرعباس كفل مرير حميدي االسدي790
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 90187420414304الكرمه540906صبيحه محسن مسلمعباس لعيبي عرزال حسن البزوني791
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 33937190409286مالفھود1043174سليمه قاسم جابرعباس ھريبد جابر عبيد العبد792
السوقذي قار24/06/2012 25049801750408539السوق357781كوثر محمد عليعبد االمير خضير رويعي شميس الجابر793
الجبايشذي قار24/06/2012 33967790420407655الكرمه1042790غيداء حمدان صنكورعبد الباري عطيه راضي حسن الشامي794
قلعة سكرالرفاعيذي قار24/06/2012 105452710408696مبغداد الجديده441586زھره عبد راضيعبد الحسين خنجر منشد795
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الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 3747474950408607الفھود136173نوال حيدر طاھرعبد الحميد عطيه جابر سلمان العكله796
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 3601241240456796مالفھود422178سلوى لوكي زاجيعبد الخالق عطيه راشد حسن الحسن797
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 151169450408719مالفھود1043739ثامره مجبل منھيعبد السالم جبار محمد فدار العبادي798
اورالناصريهذي قار24/06/2012 3927790408729ماور135763ساجده عبد نعمه داخلعبد العالي داخل شاھر زاجي الحسيناو799
اورالناصريهذي قار24/06/2012 10320485940408605اور779790سناء ثجيل خضرعبد العباس سلمان مھوس 800
الغرافالشطرهذي قار24/06/2012 49650409297م 361النجف389060عليه عبد الحسين سلطانعبد هللا شذير مبارك801
الجبايشذي قار24/06/2012 39178049760408691الجبايش602116نوميه صالح ضاحيعبد المحسن شنون نصار غيالن الحجي802
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 324647101010415159الكرمه490040ملكيه نعيمه غافلعبد جارهللا لفته عليخات ال لفته803
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 4171071220456738مالديوانيه657931كاظميه نعمه مھلھلعبد جوده عبيد عجالن العجالن804
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 833261240643436الجبايش814157ثنيه بدر غانمعبد حامد عامر ال طاھر805
الطارالسوقذي قار24/06/2012 337156220409254مالطار327141بشرى جادر زغيرعبد حسن جناح الحسين806
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 374747321120417418الفھود755687طرفه جھل محيسنعبد حطاب حسين الخفي807
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 337710100408145الطار432352عبده حسين كاظمعبد زاجي غافل عفيت ال محيسن808
سوق الشيوخذي قار10/10/2012 10371571220457021االصالح242212ثريا عبدالواحد محمدعبد شافي صخي كريمش الصالحي809
الجبايشذي قار04/07/2012 12190480414264مالجبايش832738مديحه حسن ابراھيمعبد صاحب حسين جثير االسدي810
الجبايشذي قار24/06/2012 2112849170409277الحمار537987نظيمة حمدان مھوسعبد عابر عزيز شجاع العلول811
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 120175470414863مالفھود173844طلبه حافظ جديريعبد عايد سبع محمد العامري812
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 772101250645644مسيد دخيل316977ازھار عباس شنيارعبد عبدهللا نيسان سالم الخفاجي813
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 682901280415294مناصريه536109ناھده زويد خلفعبد عزيز جابر الطاھر814
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33967682170409280الكرمه885490كاظميه عبد االمير عبدعبد علي عالوي عبد الرضا محمد الحس815
الجبايشذي قار04/07/2012 37374528460414932الفھود551859ھاشميه عوده كاطععبد قاسم لغيوي يدام اليدام816
الجبايشذي قار10/10/2012 358714961220456932الطار800081عيله دشر خفيعبد كوكز فزع زاھي الزاھي817
الجبايشذي قار24/06/2012 39478660550407539الجبايش794031عصريه داود شبوطعبد ناصر كنوزي الجوده818
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 510115390420927الطار2221نصره موات حسنعبد نزال خفي صالح المشتت819
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 358714031090417423الطار505623حميده عبيد راضيعبد ھندي جحيجح حسين حسين820
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 624651240643633الفھود756260ھديه عوده مصاولعبداالمير تايه مصاول لفته الفته821
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 125721230645841مسوق الشيوخ915969صفيه داخل ھانيعبداالمير خلف جابر محمد الحمداني822
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 30884360407476الكرمه89011جاسميه عبيد عنادعبداالمير سلمان ظاھر الشغانبي823
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 5911591130414498مالعكيكه521082يسرى حسين كريمعبداالمير ضمد ھويم  السعيد824
الجبايشذي قار04/07/2012 2871731040414572مالفھود135140فاطمه غافل عليعبداالمير عبدالرضا علي عصاد العصاد825
الشطرهذي قار20/05/2012 1223151210416021مشطره213020سكينه جسام شرھانعبداالمير عبدعلي ابراھيم ياسين الخفا826
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 1981711050414534مالحمار253691ھاشميه علي عبدهللاعبداالمير غضبان طلب محسن محيسن827
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الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 11191001240643639مسوق الشيوخ294831عزيزه محيسن نفاوهعبداالمير قاسم عبدالحسن طعين الطعين828
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 576851230645607مالناصريه259127ملكيه خيون حسينعبداالمير كاظم عجيل صالح الحطيط829
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 286421070417458مالحمار1090722نوال حميد عودهعبداالمير محمد والي علي830
الجبايشذي قار10/10/2012 2051661210456972مالجبايش919523نديمه معلى نتيشعبداالمير منشد بردي االسدي831
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 202148470414091مالفھود173772سليمه خليف كبانعبداالمير نعيمه طالل الفرحان832
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 369736254100407588الحمار772346سميره حنظل خزعلعبداالمير ھادي محيسن جاسم ال جاسم833
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 62598590415118الفھود135821خوله صابر ديوانعبداالمير ھوي كنيھر الجبر834
الجبايشذي قار24/06/2012 61573560407532الحمار172273حكيمه علوان صليطعبداالئمه سريخ جبر طريم العماري835
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 176142480414855مالفھود864799حتروفه جاري عليويعبدالباري زويد فرحان دھير الدھير836
الجبايشذي قار04/07/2012 50596460414086مالكرمة284425حماله عطاهللا راكوضعبدالباري عبدعلي عاشور صخي837
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 371741501060407500الحمار619204فوزيه ريحان كاطععبدالباري عطشان خواف عيسى ال عي838
الجبايشذي قار04/07/2012 968194280415057مناصريه840583بشرى عبدالحسين جويدعبدالباري مكطوف لفته موزان839
الجبايشذي قار10/10/2012 12801161210643604مناصريه178669خيريه قاسم عبدالحسينعبدالباسط مانع مناحي نجي العبادي840
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 542156430407657الكرمه283955ماجده طالب محمدعبدالجليل عبدعلي عاشور صخي841
الجبايشذي قار04/07/2012 90807100414072الجبايش259506سحر مجيد حميدعبدالجليل قاسم محمد نعيمه االسدي842
الغرافالشطرةذي قار04/07/2012 109136780417534مالغراف525340ماجده مصطفى عواظهعبدالجمال خضير خلف المفضل843
العكيكهسوق الشيذي قار20/05/2012 16034160416017مالفضليهزينب محمدباقر دھنويعبدالحسن جابر جحيل عوض ال حايف844
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 294135320310995مالھارثه474782مدينه محمد ونانعبدالحسن ريحان علوان الشغانبي845
الجبايشذي قار04/07/2012 386770291030417473الجبايش6608سعيده مطر حافظعبدالحسن صالح خليبص فارس االسدي846
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 176195620415110مالفھود529408فاطمه محمد عليويعبدالحسن عبدهللا خليف847
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 33065926310420939الطار561200مصريه محمد عليعبدالحسن قاسم حسين حسن الحسن848
الجبايشذي قار04/07/2012 179186310420936منجف7816قسمه محمد خلفعبدالحسن ھاني جوده حسين الحسين849
الغرافالشطرهذي قار24/06/2012 33399770408725مالغراف1202520شذى عليوي حسينعبدالحسين ابراھيم طعمه خلف الخفاجي850
الجبايشذي قار04/07/2012 205175430413947مالجبايش602543كوكب كاظم جمعهعبدالحسين جويھل مثيجل حنيظل الونيس851
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 341341020408143الفھود658184حياة حسين فالحعبدالحسين حمد راھي نحيو النحيو852
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 6431391210456825مالفھود1043646خيريه كاطع عليعبدالحسين خميس علي منخي المنخي853
الناصريهذي قار24/06/2012 104179100408684مالناصريه806152سعاد محيبس عجيميعبدالحسين رھيف ھاني الحجيمي854
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 198891230645850مالحمار293723خالديه كاظم عبدعبدالحسين سلمان عبيد ال مريھج855
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 318634291090408150الطار775740مصريه سلمان بشارهعبدالحسين سمين عجيل ناصر ال ناصر856
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 37073992530408839الحمار920985دره حسن عوجعبدالحسين شمخي خرداش محمد ال م857
الجبايشذي قار04/07/2012 375712161030417471الطار175364غريبه جاسم جابرعبدالحسين عبد راضي طوفان الطوفان858
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 1981251050414532مالحمار478306وھيبه علي ثامرعبدالحسين عبدالرزاق عبدالساده المدا859
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الجبايشذي قار24/06/2012 6161965100408871الطار69332مزاجي شاھي شالكهعبدالحسين عبدعلي ياسين غفله ال غف860
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 337673821110408547الكرمه1449127ھاشميه محمد حسونعبدالحسين عبود خصاف بستان الحسن861
الجبايشذي قار24/06/2012 6151291160414478الحمار920345ثريه خلف حميديعبدالحسين فھد زامل العامري862
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33065926310414098الطار487207حسيبه حسين شبيبعبدالحسين قاسم حسين حسن الحسن863
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 8351801240456799مالحمار478312باسمه غالي حسانعبدالحسين كاظم مردان داغر العوني864
الغرافالشطرهذي قار04/07/2012 49097803810413970الغراف253119كبرى نور واليعبدالحسين محمد حطاب زنير السھالني865
الفھودالجبايشذي قار17/12/2012 986641470644813مالفھود614527بتول تعبان باھضعبدالحميد زباله لفته كشكول المجدي866
الدوايهالشطرهذي قار17/12/2012 585171470644805الدوايه165474سھله كاظم ثجيلعبدالحميد عباس ساجت السعيدي867
االصالحالناصريةذي قار10/10/2012 6461061210456811ماالصالح206483زينب جميل يوسفعبدالخالق نعمه شبيب عمر العمر868
الفضليهسوق الشيذي قار04/07/2012 26452612810413953الفضليه800645حميده بدر مزھرعبدالخالق ھالل كاصد علي الحجامي869
الجبايشذي قار04/07/2012 731155110414775مالجبايش499001حميده عبيد شنانعبدالخضر جبير شنان الونيس870
السديناويةالناصريةذي قار04/07/2012 10320458610417479اور444494صديقه ابراھيم حسن علعبدالخضر مجيد جبر محمد العبودي871
الجبايشذي قار10/10/2012 12421240456792م1242مالناصريه484686بصريه حسن خلفعبدالرحمن جواد نزال المحمد872
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 370738641140414464الحمار688535حظيه خلف عاشورعبدالرحمن عطيه محمد علي الوائلي873
الغرافالشطرهذي قار10/10/2012 3731641220457009مالغراف19701فضيله شريف يوسفعبدالرحمن محمد داخل محسن الموسو874
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 359717685100408865الطار102028حليمه مزعل جابرعبدالرحمن مطر مغامس  خشان ال خاف875
ناصريهذي قار24/06/2012 2753391100409228الناصريه524387اميره عالوي واليعبدالرحيم خلف حامد الغزي876
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 363724551190417405الفھود1043846نظيمه راضي خطيعبدالرحيم خليفه حظي حسين المشرفاو877
الجبايشذي قار24/06/2012 395789211120407727الجبايش941230طلبه خضير صيھودعبدالرحيم شنين حجيمي الحمودي878
الجبايشذي قار10/10/2012 364726901210456757الحمار299264مايھن محسن عليعبدالرزاق حسن علي العلي879
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 293585111120408130العكيكه118465ربيعه عطوان شايععبدالرزاق ريكان شريف جباره ال شري880
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 132197430414321مالعكيكه65533لميعه عبدالعالي جعفرعبدالرزاق عبود حقي ماجد الماجد881
الجبايشذي قار04/07/2012 98111810413963مالديوانيه960203نوال اباذر حسنعبدالرزاق عطيه الھادي شنين الفرج هللا882
الجبايشذي قار04/07/2012 9796360310987مالفھود481866حنوه حرز محمدعبدالرزاق ھادي حسين عبدهللا الياسري883
النصرالرفاعيذي قار10/10/2012 287841240456791مالديوانيه862173نجاة حميد شمخيعبدالرسول كاطع مطلك الركابي884
الجبايشذي قار04/07/2012 18396660417476مالديوانية380593نجوى يعقوب عليعبدالرسول كاظم سبتي عبود السبتي885
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 3551131210643608مالعكيكه844960ايمان نعيمه عبودعبدالرضا جباري حنون خواف الخواف886
الجبايشذي قار10/10/2012 9871181210643620الجبايش479854فاطمه حنون جابرعبدالرضا رحيم جابر عبادي الونيس887
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 12411512100414243مالناصرية535540جميله عويد مشحوتعبدالرضا شرھان شھاب شحل الحسناو888
الجبايشذي قار10/10/2012 611241220457005الجبايش837728عليه عجيل سيھانعبدالرضا عبدهللا شمخي جباره ال حوي889
الرفاعيذي قار04/07/2012 5541591060417465مالرفاعي332786منى صالح حسينعبدالرضا عطشان عبدالرضا يحيى الرك890
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 353704311090417424الكرمه177102جميله خلف داودعبدالرضا كحيط نشمي حسن ال رستم891
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الجبايشذي قار10/10/2012 5271831210643622مالجبايش1590412خيرية شوين درويشعبدالرضا مجيد كاطع مظلوم الشيخ892
الجبايشذي قار20/05/2012 1540584460415976مالجبايش707748معصومه نبي سيف هللاعبدالرضا مزھر مسلم سعد االسدي893
الجبايشذي قار24/06/2012 361721741020409232الفھود517321كاھيه عوده ماشيعبدالزھره حمد راھي نحيو النحيو894
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 6771246100415105مالجبايش1199396رسميه جري منسفعبدالزھره خلف جاسم شليش الھلوا895
الجبايشذي قار10/10/2012 388774771210456975الجبايش1690087صديقه فرج صيوانعبدالزھره خوير زغيلي الشنين896
الجبايشذي قار24/06/2012 39478694530407608الجبايش392940زھريه مجيد خشيمعبدالزھره رزيج سعيد جوال عبدالعزيز897
الجبايشذي قار10/10/2012 643241220456934مالفھود482201طلبه جاسم علوانعبدالزھره رومي عبدربه عيسى العيسى898
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 30889550417498مالكرمة221724سعيده فرحان داودعبدالزھره سلطان داود عيال الناشي899
الجبايشذي قار04/07/2012 28210480414866مالجبايش163531كوثر عيد بشارهعبدالزھره شرقي عامر االسدي900
الجبايشذي قار04/07/2012 38075996380420953الجبايش1199579داخله عباس ديوانعبدالزھره شنين عماره االسدي901
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 336671281250645638الكرمه501735بدريه معارج خليفهعبدالزھره طليع منصور صالح الشغانبي902
الجبايشذي قار24/06/2012 301125250414495مالطار561734بدريه مزيد تريجيعبدالزھره فياض شبر المعيدي903
الجبايشذي قار24/06/2012 704821020408140الجبايش841220شكريه كاظم علوانعبدالزھره كرمش عربو الونيس904
قلعه سكرالرفاعيذي قار04/07/2012 207413134460415280قلعه سكر711797بشرى عيد موسىعبدالساده ثجيل جبر دحيه العكيلي905
الجبايشذي قار24/06/2012 15163580414550مالفھود1043262وفيه عريان راضيعبدالساده جويد مري الكنيز الجابري906
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34268271520414059الكرمة582440مدينه الواعه خدامعبدالساده حمد حمود شذر الحيدري907
الجبايشذي قار24/06/2012 342683201120407729الكرمة450411كميلة حميد حمدعبدالساده صبر بداي مخرب االسدي908
الجبايشذي قار10/10/2012 365729801210456753الحمار1090943ميسون كاطع ناجيعبدالساده عبدالرضا خصاف عبدهللا الس909
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 29558839160414760العكيكه57535كريمه علي فرھودعبدالساده عبود طعيمه بدي ال طعيمه910
الجبايشذي قار10/10/2012 719131230645614مالناصريه727779دنه عطيه ھاشمعبدالستار شرموخ شيخان محيي المحي911
الناصريةذي قار20/05/2012 109656180415994مناصريه337451كفايه ناصر صفرعبدالسالم جابر محمد جواد الموسوي912
الجبايشذي قار04/07/2012 379756620450414948مالجبايش725702دالل طالب حسينعبدالسالم شرھان مكشف االسدي913
الجبايشذي قار04/07/2012 39578913430414118الجبايش635765ابتسام شمخي جابرعبدالصاحب حسن جابر راضي الحمود914
الجبايشذي قار24/06/2012 5511141060407496مالجبايش719545حمديه علي موسىعبدالصاحب عبدالعباس محمد سماري915
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 3230113720415101سوق الشيوخ39806عبير كاظم  طاھرعبدالصاحب فليح حسن غازي الكناني916
الجبايشذي قار10/10/2012 1315821230457096الجبايش659331زينب حسون صياحعبدالصاحب معارج ھويدي بدن االسدي917
الجبايشذي قار10/10/2012 392782671230645836الجبايش444057صبريه ياسر غياضعبدالعالي خيرهللا وحيد باھض الحويجم918
الفضليهسوق الشيذي قار04/07/2012 21128194460415277الفضليه255151الفيه ھويتي حسينعبدالعالي ريسان كاصد ال كاصد919
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 275548371210456974الفضليه367979فاطمه عبد علي عبدهللاعبدالعالي شليبه عبدهللا وشاح الوشاح920
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667128310420937الكرمه432333بنيه كاظم جريوعبدالعالي شنيل مكطاف صكر الشفاني921
الجبايشذي قار04/07/2012 20559450414942مالجبايش99344سناء فرھود حمودعبدالعالي كامل جعاز االسدي922
االصالحناصريهذي قار04/07/2012 79112680415106ماالصالح178861خديجه محمد محسنعبدالعالي نعمه شبيب محيسن العمر923
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الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 986921210456814مالفھود7882305ھاجر جميل راضيعبدالعباس جوده ياسر حافظ الحافظ924
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 11531030417474مالكرمة757759فضيله حنون حسنعبدالعباس خيون ثويني محمد المحمد925
االصالحالناصريةذي قار17/12/2012 6461651470644815ماالصالح8837564اقبال فرھود صبرعبدالعباس زبيري بنور926
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 3621171210456824مالحمار619026اميره كاظم عبدعبدالعباس سلمان عبيد ال مريھج927
الفھودالجبايشذي قار16/12/2012 1201211470583724مالفھود700560مصرية داود يعقوبعبدالعباس عبد شخير صالح الصالح928
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36172076240420946الفھود947253جميله ابراھيم سلطانعبدالعباس فليفل طوفان محمد المحمد929
الجبايشذي قار04/07/2012 152618320414227مالناصرية323886فرحه محمد حسينعبدالعباس محمد ھاشم محمد ال زاير930
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 336671281240462046الكرمه1449099رحمه يونس لفتهعبدالعزيز بريھي شتيل مكطاف الشغانب931
الجبايشذي قار04/07/2012 169147330420974الجبايش525416جميله فھد ناصرعبدالعزيز طعمه ناصر الحويجم932
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 370739891240643427الحمار343553كريمه كامل سبتيعبدالعظيم سعود سبتي فرج هللا الفرج933
الجبايشذي قار04/07/2012 720549760417537الجبايش168150راحله رحمتي اسد هللاعبدالغني عبدالحسين عبدالنبي الويس934
الجبايشذي قار10/10/2012 4831821230645845مكربالء204680نعيمه عبيد مطروحعبدالفتاح جاسم جابر دھيب الشنين935
ناصريهذي قار24/06/2012 357712471120414487الطار918829حمده سعدون اصعيععبدالقادر موحان كريم ظاھر الظاھر936
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 339156470414861مالفھود658358عتاب جويد محمدعبدالكاظم جادر عبيد صبيح البو عايش937
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 64490330414002مالشطره706527وسيله شبيب عزيزعبدالكاظم حامد دشر محمد االسدي938
الجبايشذي قار04/07/2012 38877474510414065الجبايش152330قيسيه كاظم سماريعبدالكاظم حريز جويد جويبر الشنين939
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 38176031620415112الجبايش841812سميره رمضان بصيوعبدالكاظم حسن حمد حمود االسدي940
الناصريهذي قار10/10/2012 207801250645630مالنجف383433رباب ھاشم راضيعبدالكاظم خلف ھاني جوده الحسني941
الجبايشذي قار04/07/2012 39178190430414320الجبايش832428عصريه كاطع ماجدعبدالكاظم دريخ عتيوي سريحات السري942
الجبايشذي قار24/06/2012 105470407664م 120الفھود314207وداد صكبان رجيبعبدالكاظم سعيد رجيب حسين حسين943
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 287581250645642مالفھود432168سكينه سعدون وزيرعبدالكاظم ناصر وزير مخلص المخلص944
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 725196330414100مالناصرية163604رضيه محمد ھاشمعبدالكاظم نعيم عبيد جثير الجثير945
الفضليهالسوقذي قار24/06/2012 27855406340407548الفضليه699261مھين كاظم احمدعبدالكاظم ياسر كريم ساجت الركابي946
الجبايشذي قار10/10/2012 130991210456770مالفھود52599رحمه قاسم صيھودعبدالكريم حسين فاخر ماھود ال ماھود947
الجبايشذي قار04/07/2012 123177390414018الطار69366فتنه علي حسونعبدالكريم خيرهللا جابر طعمه البو خلف948
الجبايشذي قار04/07/2012 37029260415054مالجبايش928890سليمه علي حميديعبدالكريم علوش عبود مسيم االسدي949
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 36873485580407620الحمار630420خيريه دخيل عبدالسادهعبدالكريم نفاوه صيوان جباره ال جبار950
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 24107280415059مالفھود700452جواھر خيون ناصرعبداللطيف شريف عصاد محسن ال مح951
ناصريهذي قار04/07/2012 501143150415069مناصريه240597رجاء جعفر عبدعبدهللا جابر طوفان حسين الناصري952
الجبايشذي قار10/10/2012 363724021230645828الفھود764023عجيله ھديد بديويعبدهللا حسين طويرش الطويرش953
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 36071878560407534الفھود376385وسيله انعيمه طاللعبدهللا خليف كبان فرحان الفرحان954
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 335669621140414461الكرمه231552قوانه مطلك عليعبدهللا سكلوك كريم جابر الحسناوي955
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الجبايشذي قار10/10/2012 392782911240643449الجبايش1039713نعيمه زعير خايفعبدهللا شمخي جبارة حميدي ال حويجم956
الجبايشذي قار24/06/2012 38276352510408827الجبايش919827ورده عادي طاھرعبدهللا عبدالحسين طليب ھزبر االسدي957
قلعة سكرالرفاعيذي قار10/10/2012 214436941210456959الفجر43857جوادة كاظم عباسعبدهللا عرمش سعيد جبر درويش958
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667110360420971الكرمة73046امتحان غانم لفتهعبدهللا كاظم جريو جدوع الشغانبي959
البطحاءالناصريةذي قار04/07/2012 7414655840414788البطحاء735524زينب حسن سلطانعبدهللا كاظم عدول بھلوش الحراوي960
الجبايشذي قار04/07/2012 36172114390420931الفھود53698نجيبه كاظم جبرعبدهللا كريم لفته محيسن المحيسن961
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 17647730417546مالفھود58314رباب عبدالغني حافظعبدهللا مونس ھادي مظلوم العبيد962
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 1153321220457006مالكرمه931713صالحه يونس عليعبدهللا نتيش باني دھرش الوماح963
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1512341230457100مالناصريه358053خوله جمعه عبدهللاعبدالمطلب مانع مناحي محيي العبادي964
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 534731240643435مالديوانيه1550993سندس محمد نايفعبدالمنعم جاسم محمد مروح المروح965
الجبايشذي قار04/07/2012 379757391190417402الفھود728560رباب مصاول نايفعبدالنبي صبار كشكول عذيفه العذيفه966
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37875509580414701الفھود674046صبريه جري مشايعبدالنبي ضيول عربيد علي العلي967
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 324646471110407733الكرمه408022سعيده محيسن مانععبدالواحد سلمان منسي نتيش ال نتيش968
الناصريةذي قار20/05/2012 71294730436656مبطحاء320038نوير خضر حاجمعبدالواحد طريمة حاجم969
الجبايشذي قار04/07/2012 19038310420940مالنجف998172جاسميه محمد خلفعبدالواحد ھاني جوده حسين الحسين970
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 111356810414128ماور332738علياء عبدالحسين عطيهعبدالوھاب نعمه جابر حسن الموسوي971
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 287165410414110مالفھود631960سعديه شھيب ھذالعبداليمه جبير كشكول كاظم العبادي972
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 371741681040417470الحمار451283ابتسام مطير عليعبدعباس جامل عبدهللا حمد المصارع973
الجبايشذي قار24/06/2012 36670921120414483الجبايش833447حريه ماھود فارسعبدعلي جوني ناصر ال خليف974
الدوايهالشطرهذي قار10/10/2012 1029671210456812مالدواية802412نور طالء موالمرادعبدعلي حسن يازول مناحي الطبيلي975
الجبايشذي قار10/10/2012 250421210456808مالجبايش544577ساھره عبدالزھره مزعلعبدعلي عبدالحسين كشيش محمد االس976
الجبايشذي قار04/07/2012 21920430413946مالجبايش480401سليمه جعفر سعيدعبود جويھل مشيجل حنيظل الونيس977
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 577195520414062مالكرمة284006سعديه رزاق سلطانعبود ھادي داغر سلطان الحسناوي978
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 628601230645667الحمار1204409نسيمه  محيسن حنونعبود ھزير مروح الحوالوي979
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 286140730407495مالحمار172445كريمه عساف جمعهعبيد خيون سالم فھم العاني980
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 234741230645843مالفھود311870حياة جواد كاظمعبيد عطيه راشد حسن الحسن981
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 347693151010407743الكرمه395355مديحه خلف مزعلعبيد مشل تخت محسن الغالبي982
الجبايشذي قار04/07/2012 52712440414103مالجبايش163781عفيفه كاظم مزبانعثيمان شرقي فرحان االسدي983
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 971741180550417495الحمار600508بدريه كفه كاظمعجيد حسن محيسن علي العلي984
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 5391691210456768مالطار820626حبيبه رمضان موسىعداي رسيرس تركي العنبر985
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 3547073511110414481الكرمه203136شونه حسن جبرعدنان جياد جبر ال سالم986
الطارسوق الشيذي قار10/10/2012 1951751240643450مالطار38584وحيده غميس عبيدعدنان حسين عبيد عيسى العيسى987



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار خالل عام ٢٠١٢
الناصريةذي قار20/05/2012 35865990415981مالناصرية627733ھدى صالح عبداالئمهعدنان حسين عيسى طاھر الياسري988
الجبايشذي قار04/07/2012 28238810413962مالجبايش715686ايمان علي حسينعدنان رزيج جويعد ھليل الحجيمي989
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 785104740417543مالديوانية86529فھيمه وميان عريمشعدنان روضان لطيف داود الحمداني990
الجبايشذي قار04/07/2012 39178183750417541الجبايش479218حسنه عبد مرحبعدنان شياع منصور سدخان السريحات991
الناصريهذي قار10/10/2012 6831751240643641مالناصريه197458نجاة عزيز مجيدعدنان عبدالكريم حسين ال نعيم992
الجبايشذي قار10/10/2012 188181230645838مالجبايش719144بشيره لطيف لفتهعدنان عجيل لفته سرحان الحمودي993
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 37073990550417496الحمار537624فكتوريه عبدالكاظم جويدعدنان كامل سبتي فرج هللا الفرج هللا994
الناصريةذي قار10/10/2012 22861230457083الناصريه27916التفات حسين حسبعدنان محمدحسين راضي عثمان الحس995
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 908190310414238الفھود52276غدير داخل عبدالرضاعدنان ھاشم موسى المولى996
الطارسوق الشيذي قار16/12/2012 1351861470583719مالطار327791نظيمه حمود جابرعدنان يوسف عجه عرد الجابري997
الجبايشذي قار04/07/2012 38877503440414082الجبايش795424زھره فاخر فنديعدي حاتم زغيرون صالل الشنين998
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37875462480414274الفھود79807بشرى نعمه عبدعدي حميد رومي  صويحي الصويحي999

الفضليةسوق الشيذي قار04/07/2012 106758970414733مالفضلية832946اسراء نافع عبدعدي عوده نايف مسعد المسعد1000
الفضليهسوق الشيذي قار04/07/2012 27554884810414132الفضليه832956سوسن ھادي جابرعدي نزار عبدعلي عبدهللا الوشاح1001
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 39446950414708مالحيدريه7633685حياة عبد عودهعذاب عبدهللا عوده شاتي الشاتي1002
الجبايشذي قار16/12/2012 38877516147583717الجبايش502184/عذوبه ضايف مدھوش المواجد1003
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 161473370414011الكرمة714165انتصار حمودي  جاسمعرفات عباس طناش محمد البصام1004
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 83895540414053مالكرمة639741عبدالعظيم عبدعلي عاشعروبه طالب محمد حسين الخليفه1005
الجبايشذي قار24/06/2012 39077821440407731الجبايش36686مكيه سلمان فرحانعريبي معارج سعيد منسي ال ونيس1006
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 727343641230645674الحمار719273غريب مھاوش بدنعريفه عوده منصور فالح الفالح1007
االصالحناصريهذي قار24/06/2012 387478240414477االصالح207934نعناعه عبيد مزبانعزيز جازع ساجت عسكر البو صالح1008
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 170881090417421مالطار957383غنيه شجر مصيخيعزيز حمدان رسن عجيل الصافي1009
الجبايشذي قار04/07/2012 188132470414873مالجبايش719349سالمه حافظ جعيرعزيز داخل جحين كزار االسدي1010
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 740169210409252العكيكه244226خوله لعيوس صالحعزيز شالل جھل حسين الخيكاني1011
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 142651230645663مالكرمه814966فريضه فرج كسارعزيز علي حسين عاتي العاتي1012
السديناويهالناصريةذي قار10/10/2012 122242691220457004اور54199جميله صالح ساجتعزيز كاصد عناد جبر السعدي1013
الجبايشذي قار10/10/2012 11191341230645617مسوق الشيوخ799861توفيقه زعل رسنعزيز مشكور طشت مليخ االسدي1014
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 142310100414562مالكرمة855423صكبان منصور لھيمدعزيزه علوان لھيمد الشغانبي1015
الناصريهذي قار24/06/2012 75119230409256مناصريه801055قسيمه عبيد ھاشمعصام سعدون عبدهللا علي الجويبر1016
الناصريةذي قار10/10/2012 1281881220457020مناصريه913867فاطمه علي محمدعصام كاظم سعيد حميدي الحسيناوي1017
الجبايشذي قار04/07/2012 2197231030415151مالجبايش882908صديقه منحوش ثجيلعطا شليج داود شبوط الجوده1018
الناصريهذي قار24/06/2012 1242141230409257ناصريه398138نعيمه عوده باديعطا عايد سالم الغزي1019
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الناصريةذي قار22/10/2012 244784126578767الناصرية495260زھره رعد كاملعطا كاظم عجيل ساجت1020
الجبايشذي قار04/07/2012 595188270414246مالجبايش833770ھاشميه بدوي مصارععطوان عويش سمير طالل الشنين1021
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 36172066460408721الفھود700666فاطمه علي شبرعطيه راضي عباس عبدهللا العبدهللا1022
الجبايشذي قار04/07/2012 12764480414853الجبايش44911اقبال اسكندر عبودعطيه عباس مجلي فياض االسدي1023
الجبايشذي قار10/10/2012 1471331220457023الجبايش130418حمديه صبر شنيارعطيه عبد شنيار باھظ االسدي1024
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 25751211430414121العكيكه2535598ياسريه خضير حميدعطيه غازي حسين علي ال غازي1025
الجبايشذي قار24/06/2012 5667440407660مالعكيكه172319سكينه شمخي حسنعطيه مجيد حسين جبير ال جبير1026
الناصريهذي قار04/07/2012 31083120230413973الناصريه535433__عقيل فارس فزع عوده ال عوده1027
ناصريهذي قار24/06/2012 76746740409230مناصريه911210ضارية جاسم محمد عليعقيل كريم عسل شھيب الحجامي1028
السديناويهالناصريةذي قار20/05/2012 992194330415990ماور276078نھله عثمان محمدعقيل موسى محسن الموسوي1029
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 976460414934مالفھود551396اقبال سكر نعمهعقيل ياسر حسين علي الموسوي1030
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 378755071240643650الفھود376240ثجيله  صيھود فعيلعكله كاظم شھيب حسين الحسين1031
الرفاعيذي قار24/06/2012 62155830407483مالرفاعي812717سميه رشيد مجيثرعالء حسين علوان ولي الجادري1032
الطارالسوقذي قار24/06/2012 123186790408731مالطار505358وداد صاحب مجيدعالء كريم سعدون ضريب الجابري1033
الفضليهسوق الشيذي قار04/07/2012 1253131810413967مالفضليه949881دعاء عبدالكاظم ريسانعالء نزار عبدعلي عبدهللا الوشاح1034
الجبايشذي قار04/07/2012 195788410560417490الجبايش442927جابر وحيد محييعالھن صبار عطيه منھي المنھي1035
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 624122320310994مالطار838167خوله مھدي مالحعالوي حنف شنان الھدابيه1036
الجبايشذي قار24/06/2012 6125410409274الجبايش175011حكيمه قاسم ناصرعالوي عامر خلف الفرطوسي1037
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 321640151120408127الطار2961كفايه حنون حسينعلوان حسين علوان ابراھيم البراھيم1038
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 725195330310976مالناصرية163668كريمه محمد ھاشمعلوان نعيم عبيد جثير الجثير1039
الرفاعيذي قار10/10/2012 6501220457018مالرفاعي236267صبيحه محسن محيعلي ابراھيم مجلي رضا الرفاعي1040
الناصريةذي قار20/05/2012 712113720416012مبطحاء83127نوال عبدالصمد مباركعلي بديوي حسين مطرود العويلي1041
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 25810144540414252العكيكه126085رسميه حنون بكهعلي ثامر مربوش جبرة هللا ال جبرة هللا1042
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 3436841073414146الكرمه182938اقبال يوسف عبدالمجيدعلي جاري كريم ناھض1043
الجبايشذي قار04/07/2012 38376588480413927الجبايش442739رازقيه ھاشم ناصرعلي جاسم منصور عباس االسدي1044
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 31015470414857مالفھود946510ليلى كاظم صيوانعلي جبار بداي حميد حميد1045
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 36873460360407550الحمار8884التفات حسين نايفعلي جبار عوفي حسن ال حسن1046
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 0462031 237160124مسوق الشيوخ100153حياة جبار طخيمعلي جبر عطار محمد الناشي1047
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37675066480414275الفھود589713رضوه سلمان حبيبعلي حريج كشكول الماجدي1048
الجبايشذي قار17/12/2012 77931470644807مالحمار8124جميله علي عبدالرضاعلي حسين عبدالرضا الناصح1049
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 574193150415068مناصريه980466احالم كاظم حسنعلي حسين علي لملوم الشامي1050
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 105844420414303مالكرمه1592204تينه غانم محمدعلي حسين فرطوس الناشي1051
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الجبايشذي قار04/07/2012 195181870414723مالجبايش682456انعام كريم سعيدعلي حلو عوده محمد الموسوي1052
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 771191060414569مالحمار537881__علي حميد عوده عطيه ال بو شامه1053
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 321640751140414466الطار761287كريمه محمد باجيعلي حنف غافل عطيه الغافل1054
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 35971610530408851الطار724004ھاشميه خليف عليخعلي خلف حسون علي العلي1055
سوق الشيوخذي قار20/05/2012 27855459110415993الفضليه172658مرضيه كاظم مھركانعلي خلف عبود الحجامي1056
سوق الشيوخذي قار20/05/2012 143990416011م 266سوق الشيوخ836247نضال شاكر كاطععلي داخل حسن احمد المھنا1057
الرفاعيذي قار04/07/2012 15831536850414747الرفاعي848113كاظميه عبدالرضا احميدعلي رباط شجر كيطان االسدي1058
الجبايشذي قار10/10/2012 390779961220456731الجبايش678467بدريه عاكول مشيحيفعلي رحيم جابر عبادي الونيس1059
الجبايشذي قار24/06/2012 606844460408623الجبايش100866حميده دنين فرحانعلي رسن مرير ال عسكر1060
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 368734844100413934الحمار722844فلایر عوده مريعلي زعيبل سعيد سفيح سفيح1061
الجبايشذي قار04/07/2012 308160480413935مالكرمة830885جميله خشان حسينعلي سعدون ثامر علي الزياره1062
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 25550935710415104سوق الشيوخ890457جنان جابر عبدعلي طالب حسن1063
ناصريهذي قار24/06/2012 101932630407491ناصريه721215رباب عباس خضيرعلي عبد الخضر عبود الغزي1064
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 28798420409269الفھود1043413نداء عبد سلطانعلي عبد هللا شالل شبر ال محمد1065
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 309617241060417466العكيكة379900نجاة ريسان عالويعلي عبد جاسم سدخان الجاسم1066
الجبايشذي قار04/07/2012 551131810413971مالجبايش443562نعناعه حميد ريحانعلي عبداالمام حليو عليخ السريحات1067
الجبايشذي قار10/10/2012 877481240643438مالجبايش942803ليلى حاجم سلطانعلي عبدالحسين محمد سماري الرشيده1068
الطارسوق الشيذي قار10/10/2012 936531230457098مكرمه174917صفيه رمضان شنينعلي عبدالحكيم سعدون محمد الراشدي1069
الجبايشذي قار10/10/2012 2191181220456945الجبايش578100رحيمه مزھر حمدعلي عبدالحيسن طليب ھزير االسدي1070
الجبايشذي قار24/06/2012 13675610409294مالجبايش858015منيعه محسن فھدعلي عبدالساده كعيد عبيد الحدادي1071
الجبايشذي قار04/07/2012 731123130414768الجبايش1448090سناء حاضر خشفعلي عبدالعباس عبيد واعي االسدي1072
الناصريهذي قار10/10/2012 9441631240456781مالناصريه409275وفيه ثجيل كوجيعلي عبدالكاظم صالح خلف الخلف1073
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 363167390414019الطار882304زھره بدن حسينعلي عبدهللا عبود ريحان ال ريحان1074
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36071918380414015الفھود557968ربيه كاظم ياسرعلي عجمي طاھر رويضي العبادي1075
الجبايشذي قار10/10/2012 638991230645601مالجبايش795510حياة حرب جبارعلي عذافه قاسم زياد االسدي1076
الناصريةذي قار10/10/2012 5761881220457008مالناصرية729051جنان محسن فرھودعلي عزيز كاظم ابراھيم المفضل1077
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 37073996510414066الحمار433587حياة حسن جابرعلي عطيه مھوس المبارك1078
الجبايشذي قار24/06/2012 6161885100408872الطار1044745فاطمه عيسى اسماعيلعلي عنايه لطيف احمد ال لطيف1079
الشطرهذي قار24/06/2012 42685194680409296الشطره254454حنان ثامر طاھرعلي فجر عطيه العبودي1080
الناصريةذي قار20/05/2012 38151690416006ماور390057سحر رزاق كريمعلي قاسم حسوني جبر االزيرجاوي1081
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 625161260415055الفھود422675سكنه يسر عبدالھاديعلي كاظم عطيه علوان ال علوان1082
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 255106480407577مالفھود1043719زھره ھادي بندرعلي كريم بندر فھد العبادي1083
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الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 83540408853م 175الكرمه373442ھناء جعفر اعذافهعلي كريم خضير عباس المشرف1084
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 1416152980414704مالفھود13684فاطمه ريسان جابرعلي الزم عبد جشاف الجشاف1085
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 56671130414499مالعكيكه496209التفات طعيمه جمالةعلي ماھود زايد مكطوف الماجد1086
الجبايشذي قار10/10/2012 7751381230645620مالجبايش175884مھديه صالح عكيليعلي محسن جايد بطاح العكيلي1087
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34165125890414718الكرمه1042069ربيعه مطشر عليعلي محسن جبر يوسف الساعدي1088
الشطرةذي قار04/07/2012 70750890414741مالشطرة326429احالم طالب حميدعلي محمد كاظم علي الزيدي1089
الجبايشذي قار24/06/2012 39278293550407536الجبايش653262فطومه لعيبي فرجعلي محيبس فرج  سدخان البو نجم1090
الجبايشذي قار04/07/2012 39077842810413959الجبايش525811مكيه سلمان كيطانعلي مزبان كصايب مبارك الونيس1091
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 339194740408613مالفھود557323فرات تعبيان مطرودعلي مزھر غويلي طوفان العيساوي1092
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 361720841230645613الفھود314540عوفة غانم خميسعلي موسى رحيمه خالطي الرحيمه1093
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 267120550407538الطار1593956بشرى غانم مخورعلي ناصر مخور عليخ ال عليخ1094
الفھودالجبايشذي قار20/05/2012 377752464460415999الفھود580457زھراء حسين ابوالقاسمعلي نزار عبود طالب الموسوي1095
الرفاعيذي قار16/12/2012 5891511470583720الرفاعي171908طاھره حسين نورهللاعلي نعمه عالوي عوده الكعبي1096
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34181530408842كرمة289798صفية عبيد سلطانعلي وريد سلطان حسن ال جساب1097
الجبايشذي قار24/06/2012 368735954100407585الحمار1204199جاسميه جابر حسينعلي وشك مروح المروح1098
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36773246470414858الفھود422022عطيه حمد شاھيعليله عبدالحسين جوالك الشاھي1099
الجبايشذي قار04/07/2012 39077954580417481الجبايش558731فرحان مفتن الونيسعليه عبد طوعان عاصي الونيس1100
الحبايشذي قار10/10/2012 384767111230645622الجبايش794787زھره وادي حاتمعليوي اسماعيل مفتن االسدي1101
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 971791170417410مالفھود865132شمامه حسين مباركعليوي حديد ثامر جباره العبادي1102
الجبايشذي قار04/07/2012 39679100490414268الجبايش322317جليله كريم جاسمعليوي شالكه علي مھاوش الحمودي1103
الناصريهذي قار24/06/2012 9681071100409290مناصريه801580نبراس عبد الباري عبودعماد سعدون عبد هللا علي ال جوير1104
الجبايشذي قار04/07/2012 159241620417478الجبايش682105شيماء صادق نعمهعماد غني ناصر شياع المنشد1105
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 636160720414148مناصريه1485سناء رمضان فوزانعماد كاظم فوزان شميرد الحيھم1106
السوقذي قار24/06/2012 162831990408682مسوق الشيوخ706925سبو غمي الھاشميعمار راضي اسماعيل حسون الحجامي1107
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 13261041140414560مبغداد256973فوزيه كتاب رويحعمران بدر خريبط الشدود1108
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1526671230645656مالناصريه358015وسن جواد محسنعمران عطيه ماجد معتوك معتوك1109
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 352702241110407736الكرمه220612ليلوه ناصر حسينعنايه حاجم عاشور جابر ال عاشور1110
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 0462028 38977711124الحمار451356مجيد رويح رزنعھيده كاظم حسين صباح الحسناوي1111
الشطرةذي قار04/07/2012 44689196830414789الشطرة326052زھراء علي اكبرعواد عبد ھاشم سعدون1112
الجبايشذي قار10/10/2012 359717511230645651الطار821854فاطمه جويھل مشيجلعواد عيال فضاله مشيري المشيري1113
الجبايشذي قار04/07/2012 38877503250420948الجبايش544201تفاحه عبدهللا زغيرونعودان حاتم زغيرون صالل الشنين1114
الجبايشذي قار04/07/2012 360719733100414020الفھود674472لذيذه ھذال طارشعوده جاسم محمد المحمد1115
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الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667057140408743الكرمه3434477رضيه عباس نعيمهعوده جخيم نعيمه محمد الناشي1116
الرفاعيذي قار04/07/2012 13426779810413958الرفاعي314809جاسميه حسين واويعوده حسن تبين خليف الشويلي1117
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 62982510414070الحمار4778150صبيحه ناجي جوالنعوده شعيبث فليح حسين الساري 1118
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 28645990408683الحمار1204298ھاشميه صابر ھاشمعوده صيوان كرم غالب الخرساني1119
الجبايشذي قار24/06/2012 382762641010407740الجبايش336675نعيمه جبر سلطانعوده عبدالصاحب ناصر االسدي1120
الجبايشذي قار24/06/2012 394787431010407741الجبايش833697نعيمه زغير عبيدعوده عريبي حسن ال ھالل1121
الجبايشذي قار24/06/2012 250991020408138الجبايش101457زھره جبار عبيدعوده غميس عايز عويد الھالل1122
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 341680271110414479الكرمه718573قبيله جاسم لفتةعوض موات دشش غالب الحمداني1123
الجبايشذي قار10/10/2012 390779941230645833الجبايش37661مطره وشيوش معينعوفان مالخ حنيظل شتيت الونيس1124
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 2872001240643432مالفھود233467بشرى عبدهللا شاللعويد شرقي شراد عداي جباره1125
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34468741530408840الكرمه408946جاسميه محمد حسينعويد مزيغيل صالح موسى ال حطيط1126
الجبايشذي قار04/07/2012 61246810413957الجبايش1745690سنيه رويش ميسعيال ذياب داھش جبر العمايره1127
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 11511610100407489مالكرمه882341خيريه عبيد كاظمعيد كحط نشمي حسن ال رستم1128
الجبايشذي قار10/10/2012 384766971210456966الجبايش788575جنسية  سلمان داغرعيدان بلم كارون موسى االسدي1129
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 776510407623مالحمار465215زھره كاطع طاھرعيدان سلمان حسن الحسن1130
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 542181250645647الكرمه98985سناء منصور لھيمدعيدان علوان الھيمد عاتي الشغانبي1131
الجبايشذي قار10/10/2012 359716031230645657الطار198863سلوى كاظم عبد عليعيسى حسين سلطان طوفان ال اسماعي1132
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 2821331240462045مالجبايش581000نضال جاسم مدوحينعيسى قاسم حسين مدوجن الحمودي1133
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 542121210456951الكرمه885872نديمه مزيعل عطيهعيسى كاظم داغر سلطان الحسناوي1134
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 61531230457076مسوق الشيوخ163126انيسه علي متعبغازي عشار متعب صحن الغزاوي1135
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 0462026 33667146124الكرمه880773حميده كاطع جعيزغازي قاسم ربيع مذخور الشغانبي1136
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 21840640417477مالديوانية89702حسن عبد حافظغازيه جبار منصور البو خليفه1137
الجبايشذي قار24/06/2012 77166440407659مقلعة سكر830866شجيه عباس سعدونغافل سلطان حسن ال جعفر1138
الفضليهسوق الشيذي قار20/05/2012 861148950415983مسوق الشيوخ477826استقالل تركي نوريغالب حيال جيجان حسين الكبيح1139
سوق الشيوخذي قار10/10/2012 6931621220457013مالعكيكه65170دنيا سعدون عبيدغالب رياض ناصر حسين1140
الجبايشذي قار04/07/2012 39278236810413966الجبايش519123يسرى محمد سلمانغالب سعدون مطير منحوش الشريجي1141
الجبايشذي قار24/06/2012 12880460407599مالحمار554405سميره محمد معلهغالب شامي فعيل عامر1142
الجبايشذي قار10/10/2012 1621321230645659مالجبايش659668حكيمه سلمان جابرغالب كاطع جيجان االسدي1143
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 1002144830414796مالعكيكة175009جوان اسماعيل عليغالب محمد غافل محسن المنحر1144
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 77424100407584الحمار688661كلثوم نعيمه جابرغالي خضير طعيمه علي العلي1145
الجبايش الفھودذي قار04/07/2012 72078330420972مالزبير6532ابتسام قاسم طالبغالي رخيص حسون الفھد1146
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36172150390420926الفھود7754473صبريه عبدالحسين بجايغالي عبيد شناوه كاظم الكاظم1147
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الرفاعيذي قار24/06/2012 13827425760408685الرفاعي321031شريفه مرعي حسينغالي فليح فرھود غالي الكناني1148
قلعه سكرالرفاعيذي قار04/07/2012 18681330420975مالصدر255081ھيله عبد سكرغانم جاسم حبيب غالم العيكلي1149
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 542541040417468مالحمار920747رضيه يحيى جبرغانم حاشوش حنون الشنين1150
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 1145174860414780مسوق الشيوخ394861سحر كامل كريمغانم صالح ناصر الرسن1151
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 82770360310990مالعكيكة914920حميده خنفر جاسمغانم طالب جاسم رجالي السھيل1152
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 104173170414758مناصريه627474وجدان ناجي نزالغانم طاھر زغير نشيمي السعيدي1153
الجبايشذي قار10/10/2012 390691220456735الجبايش580960حمديه حنون عبدالسادهغانم عباس عبدالساده ساري االسدي1154
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 3088190415073مالعكيكه850358ھديه جابر شنونغانم عصري رسن 1155
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 8012210100407490مالعكيكه575464ليلى كاظم عكلهغثيث كريم مطر وادي البدر1156
الجبايشذي قار04/07/2012 13522520414260مالطار507866صبيحه صافي خزعلغجيري مطر خزعل  خزعل المنصور1157
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 368734181070417456الحمار343100لميعه شنيشل الزمغركان حنيش ملغوث جراح ال جراح1158
الجبايشذي قار24/06/2012 392783151020408136الجبايش315569دخيله شبيب سعدغميس عايز عويد محمد الھالل1159
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 211191090407726مالكرمه5168كيفيه طالب الزاھيغميس كاظم منھي موزان الحمداني1160
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 360718151230645837الفھود946571نجاة محمد شناوهغني عبدهللا شناوه علي االمين1161
البطحاءالناصريةذي قار04/07/2012 110573780417533مالبطحاء213542ھدى ربيعه محمدغني كاظم خضير علي المولي1162
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37775207480413936الفھود53638وجيھه شناوه مرجانغني محمد زاير فياض الزاير1163
الجبايشذي قار10/10/2012 1471021250645637مالجبايش858823رضيه حنون معارجغياض ناصر جوده منخي الونيس1164
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 37572420414310مالطار821369فضيله كاصد وشيحفاخر حنون وشيح عويز ال عويز1165
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 53433220414025الجبايش537201كتيبه يوسف جبرفارس عاصي ضھد رداد المريھج1166
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1080115380420955مالناصرية288842جمھوريه رشيح عطيهفارس وشيل حبيب الفرطوسي1167
الجبايشذي قار10/10/2012 366730271210643607الجبايش36480حكيمة نزال ھنيدوفاضل حسان ثامر علي العلي1168
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 369736261240643631الحمار719288زھره حسين عودهفاضل حنظل خزيعل جبر الجبر1169
الناصريةذي قار04/07/2012 1082164850414784مالناصرية329943حليمه حميد عليفاضل داغر مخر حمود الموريد1170
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33767305410414108الكرمه254334حكيمه عاكول عليفاضل عباس علي زياره الحسناوي1171
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 35270222530408852الكرمه511151باسمه سعيد عويزفاضل عبد عجيمي مجيبل الحسناوي1172
الجبايشذي قار24/06/2012 36254590408857الحمار124035كناره عوج كنيصفاضل عبيد شويخ طريم ال طريم1173
الجبايشذي قار10/10/2012 390779571220456906الجبايش1039605فيضه حنون واديفاضل عيدان ھليل الونيس1174
اورالناصريهذي قار04/07/2012 11823583220413972اور53226نجاة عبدالرضا يعقوبفاضل فرحان يعقوب القطيفي1175
الطارالجبايشذي قار04/07/2010 32665139930414710الطار162443جنان حمودي رزاقفاضل فرعون وريوش النجماوي1176
ناصريهذي قار04/07/2012 377164810414129ماور134105فاطمه درويش ثامرفاضل لطيف صوين عوفان الجوراني1177
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 33742470414089مالطار487744نجاة خلف مطرفاضل محمد صخي صبار الصبار1178
الجبايشذي قار10/10/2012 250211240643646الجبايش1199008ماجده جمعه حسينفالح عبدالساده كشكول جبار االسدي1179
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الجبايشذي قار10/10/2012 5951141220456733مالجبايش163824طويحه ماضي مطلكفالح مليح منشد نجم البونجم1180
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 6355570415120مالكرمه320892حمزه ضھد حافظفانيل فھد حافظ امين ال امين1181
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 362145150408748مالحمار1002166مھديه والي محسنفايز ماجد حسين سويف الشنين1182
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 971581170417408مالفھود439080خيريه عبدالجليل بندرفائز حميد بندر ضھد العبادي1183
الجبايشذي قار10/10/2012 382763531220456915مالجبايش558593سھيله الزم جاسمفائق عجيل طليب ھزير االسدي1184
الشطرةذي قار04/07/2012 43085934380420952الشطرة32220احالم شناوه عبيدفائق عزيز عبود حمود العوادي1185
الجبايشذي قار04/07/2012 36071990240420945الفھود376548حكيمه ريسان جابرفائق علي محمد عيسى1186
الجبايشذي قار04/07/2012 118427810414127الجبايش495008وليد عبدالزھره حليوفتاة حمد مبارك سلملن الحلفي1187
الجبايشذي قار04/07/2012 395789401060417460الجبايش580996كريم جبار حسينفتاة محمد خطار جبر الحمودي1188
سوق الشيوخذي قار24/06/2012 347158510408828مسوق الشيوخ280300والء محمد حسن عليويفتيان فؤاد عبدالكريم خضر البلداوي1189
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 60135510414262مالحمار86817عبد حبوب عبيدفرات جلود لفته صالح الشيال1190
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 9778480407580مالفھود557344ھاجر حميد بندرفرج عبدالجليل بندر فھد الفھد1191
البطحاءالناصريةذي قار04/07/2012 8817453790417531البطحاء254584بدريه عبدهللا شمخيفرحان صاحب حسن عريبش الخضراو1192
الجبايشذي قار04/07/2012 169108480413926مالجبايش163276سليمه جبار ياسينفرحان صبار ياسين محمد االسدي1193
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 27453440414316مالكرمه346192شكريه غني كاظمفرحان فايت عواد حسين الصافي1194
البطحاءناصريهذي قار24/06/2012 49843990407488مالبطحاء463661منى زغير ھذالفرحان كريم خالف البدور1195
الجبايشذي قار24/06/2012 55117590408858الجبايش100023مليحه رھك شاللفرھود حمود شالل خثيان االسدي1196
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 372742091050414533الحمار293277حياة مكطوف لفتهفرھود عبدالرزاق عبدالساده المداي1197
الجبايشذي قار10/10/2012 1541351250645626مالجبايش322760سمير جبار مزيدفلایر صبيح يوسف االسدي1198
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 176105580407619مالفھود708556بثينه عبدالخالق عبدالحسفضل عبدالواحد عبدالحسين العبادي1199
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 56567530414257مالجبايش239420__فضيله محمد جابر الشنين1200
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34168094420414079الكرمة548799حماس نعمه عليخفضيله ھاشم علي ياسين1201
الناصريةذي قار10/10/2012 1427341210456816الناصريه463119علي ثامر ذجرفطيمه شريف طاھر عيسى حسناوي1202
الجبايشذي قار10/10/2012 360718351230645602الفھود226730قاسم عبدالحسن طعينفطيمه مزھر محمد طعين الطعين1203
الجبايشذي قار04/07/2012 775176440414317مالجبايش44236نوريه غازي ھنيديفالح حسن مسير شويح1204
الشطرهذي قار20/05/2012 41582857220415992الشطرة632834بتول عدنان حسونفليح جابر باقر جاسم العلوي1205
ناصريهذي قار24/06/2012 109669750414539مناصريه277001حكيمه عباس مھوسفليح حسن خليف محيسن الحسيناوي1206
الغرافالشطرهذي قار16/12/2012 30461470583723مالغراف192457كبرى علي عبدهللافليح حسن شناوه صلبوخ السالم1207
ناصريهذي قار04/07/2012 113071230414826ناصريه102113اقبال عبدالكريم عبدالحسفليح حسن عباس مھدي1208
الغرافالشطرهذي قار20/05/2012 496991074460415997الغراف304885حنان رزاق حسينفليح حسن عالوي حسن الحمامي1209
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 3677324711100417401الفھود473574نعيمه ھادي محيسنفليح حسين حمد شاھي الشاھي1210
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 287603100414022مالفھود864958سعديه جعفر عليفليح موسى علي خليف الخليف1211
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الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 32063847620415111الطار487351فليحه حسن كشيشفليح ناصر مخور عليخ ال عليخ1212
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 361720761230645670الفھود330069سعيده كاظم محمدفليفل طوفان محمد راشد العبادي1213
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 3316601410100408147الطار472728كاظميه شدود عبيدفنيطل جياد سلمان موزان الموزان1214
الجبايشذي قار04/07/2012 39287235810414134الجبايش837115دالل سعون مطيرفھد حنون خطل منحوش الشريجي1215
الجبايشذي قار04/07/2012 385768291280415292الجبايش941813ساعديه جبار صابونفھيم تعبان كواس مطوي االسدي1216
الجبايشذي قار24/06/2012 39478760740408616الجبايش789045سعيده كاظم كحيوشفوزي عبدالزھره حليو عليخ السريحات1217
الطارسوق الشيذي قار24/06/2012 32114061420414455الطار838798غنيه محمد حسنفوزي مھنه حسين عليوي ال عليوي1218
الجبايشذي قار04/07/2012 70440860414745مالجبايش44542عباس ذياب داھشفوزيه حامض شليج العوني1219
العكيكهسوق الشيذي قار17/12/2012 549961470644806مالعكيكة844736غالب خشيني عليويفوزيه عبودي عليوي محيسن ال عليو1220
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 6445360420965مالفھود314980ناظم عبد فليحفوزيه عبيد شناوه كاظم الكاطم1221
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 28715390420950مالفھود589185مريم خريبط عانيفؤاد جمعه عليخ سلمان العبادي1222
الناصريةذي قار10/10/2012 735141210456804مالناصريه338758نضال صاحب مثالفيصل حسن خويبر سفاح الخفاجي1223
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667058420414308الكرمه626334عطيه حسن عطيهفيصل فرج سلمان زغير الحسناوي1224
الجبايشذي قار10/10/2012 370411230645672مالجبايش919295سميره جاسم مدوجتفيصل قاسم حسين ديوان الحمودي1225
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33767220460407597الكرمه718531عاتكه محيبس حمودهفيصل مھلھل حموده مزيعل ال مزيعل1226
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 31010470407662مالفھود233161امل كاظم صيدانقادر عزيز فيصل طوفان الفرحان1227
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 1309710408695مالفھود529359سليمه عذاب داودقاسم ابراھيم حسن علي اليعقوبي1228
الجبايشذي قار24/06/2012 35871524510408829الطار30130جابات دغيمث فھدقاسم جابر مونس عبودي ال بو خلف1229
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 31873533340408715الحمار86557بنيه جبار واليقاسم حسن حميد فليح الشامي1230
الجبايشذي قار10/10/2012 971251210456775مالفھود330377نسيمه جابر محمدقاسم حنيش مريھج العلي1231
الجبايشذي قار10/10/2012 90161210456964مالجبايش460999جويده كاظم نعيمقاسم عبدالحسين نعيم رسن االسدي1232
الجبايشذي قار24/06/2012 35971633530408838الطار162553فضيله قاسم عدليقاسم علي عبود حاتم ال حاتم 1233
الرفاعيذي قار20/05/2012 12725294750416013الرفاعي622106اميره محمد خضيرقاسم محمد احمد الركابي1234
الرفاعيذي قار24/06/2012 142571160409276الكوفة2934275ھيفاء خلف غانمقاسم محمد جاسم مناحي الفياض1235
الطارالسوقذي قار24/06/2012 13281891120407601مالطار2523فاطمه عجمي سكرقاسم محمد عامر عطيه ال عطيه1236
الجبايشذي قار24/06/2012 615103440407661الحمار172598تاجيه حمود منشدقاسم محمد منشد منيخر العماري1237
الجبايشذي قار04/07/2012 1040189370420961مالكرمة97907تقيه طالب عليويقاسم ناصر عليوي ھليل الونيس1238
الناصريهذي قار24/06/2012 186185230409258مناصريه643401ايمان محسن جابرقاھر مشرف كريم سلطان ال زيرج1239
الجبايشذي قار04/07/2012 396790781010414575الجبايش1670575علي منحوش ثجيلقبيله شليج داود شبوط جوده1240
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 362189370420959مالحمار552353حنان عوده جابرقديم جري حسين عليوي العليوي1241
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 0462037 54220124مالكرمه57567عباس محمد حسينقسمه عبيد عناد حسين ال خليفه1242
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 191346870408531مالكرمة331041ھناء اسماعيل عنادقيس عواد علوان ال فالح1243
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الجبايشذي قار10/10/2012 2051341210643609مالجبايش1670617غريبه زغير عوفيقيس كعير عوفي فعيل الناشي1244
الجبايشذي قار10/10/2012 385768701220456903الجبايش11283كريمه عدنان جليويقيس مشاور مھلھل االسدي1245
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 341811250645645مالكرمه424987حسيبه سمير نحوقيس وريد سلطان حسن الجساب1246
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 105613140415064العكيكه201192جليله ريحان عبدالحسينكاصد حسن ملزوم فرج الفرج1247
الجبايشذي قار24/06/2012 39278363360407549الجبايش832074شويشه حبيب كاطعكاصد مفتن رسن محمد البو نجيم1248
الجبايشذي قار04/07/2012 83331460414938الجبايش833690دوخه حاشوش خنجركاطع سالم خنجر حمود ال نجي1249
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 388774931240456795الجبايش928613نجاة عامر شبالكاطع عبيد مطروح شنين الشنين1250
الجبايشذي قار24/06/2012 358715985100407591الطار866979رتيبه مشلوش معارجكاظم اسماعيل ونيس حسين ال ونيس1251
الغرافالشطرهذي قار04/07/2012 49298345770414138الغراف480785جميله مطشر جوادكاظم بدر جواد كاظم طويني1252
الرفاعيذي قار04/07/2012 361146610417483مالرفاعي340664رضيه ھادي مجتھديكاظم بشيت عبدالحسن مشحان الركابي1253
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34869492510414259الكرمه385967نصره نحو جابركاظم جري جابر حميدي الحميدي1254
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 176155910408546مالفھود482198ورده جاسم عبدالحسينكاظم جعفر يعقوب جارهللا ال نبي1255
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667021260420943الكرمه897304حبيبه مجيد رويحكاظم حسين صباح مويج الحسناوي1256
الجبايشذي قار04/07/2012 113136370420957مالجبايش183549كريمه شنين عمارهكاظم حسين عماره االسدي1257
الكرمهسوق الشيذي قار17/12/2012 280558751470644823العكيكه730981خميسه مزيد واديكاظم حسين عنبر ودع الودع1258
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 2871761220456734مالفھود614664حليمه ناصر طريمشكاظم خميس عباس ھزاع الھزاع1259
الجبايشذي قار24/06/2012 3751541110408548الطار738484صبيحه عيسى ضمدكاظم داحس شنين ال شنين1260
الطارالسوقذي قار24/06/2012 32164154530408844الطار275065صبيحه كاظم صحنكاظم رميض جباره الشجواغ1261
الجبايشذي قار10/10/2012 3621431220456743مالحمار1204255ربيه خيون سالمكاظم صابر خاجي حسين العكيدي1262
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 338675011240643630الكرمه168596فاطمه دعير صبيحكاظم صالح محمد ابوالزعر الحسناوي1263
ناصريهذي قار20/05/2012 6936310416001مناصريه746436زھره مكي نجفكاظم طاھر رمضان حسين علي1264
الجبايشذي قار04/07/2012 366730784460415283الجبايش223236جواھر مجبل حسونكاظم طاھر الزم خلف ال خليف1265
قلعة سكرالرفاعيذي قار04/07/2012 7735268730417547مقلعة سكر40676شوكت عباس حسينكاظم عاجل عيسى ھدمه الخويلدي1266
النصرالرفاعيذي قار04/07/2012 223444864460415282النصر834329امنه  محمد عبدالحسينكاظم عبد عاجل روضان القره غولي1267
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 7151731230457095مالفھود517463كفاح جاسب صمدكاظم عبداللطيف شريف عصاد العبادي1268
الجبايشذي قار04/07/2012 1881914100413933مالجبايش495400سعيده قاسم نعمهكاظم عبيد باھض عالج االسدي1269
قلعة سكرالرفاعيذي قار10/10/2012 260901210456961مالديوانيه968920شوكه شفناب جابركاظم عبيد يونس خبط اليونس1270
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 11195550407537مالكرمه72340رضيه منصور عفيتكاظم عريود محل خنيجر الجابري1271
الجبايشذي قار04/07/2012 12164290414249مالجبايش1199829مطره علي فالحكاظم عزيز ھوتي االسدي1272
الجبايشذي قار10/10/2012 382763201220456919الجبايش153057دوله مناتي فھدكاظم عصري منھل عوده االسدي1273
الناصريةذي قار04/07/2012 324637830414793الناصرية329934اقبال جبر ناصركاظم عوده صبر السعيدي1274
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 369737371140417416الحمار1001844حكيمه ناصر حسينكاظم فضاله عوده مشاري ال مشاري1275
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الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36973722410414077الحمار293270سھام حمد شھدكاظم فھد عبود محمد ال عبود1276
الجبايشذي قار24/06/2012 37975686480407674الجبايش250603مصريه بدر سلمانكاظم ھاشم شبيب دوخي ال ھالل1277
الجبايشذي قار10/10/2012 421220456748م/77الحمار619575خضير طعيمه عليكاظميه حنون شراد محمد ال زايرمحمد1278
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 335181460407595مالكرمه636711كامل اليم حميديكاظميه طالب نادر زغير1279
الجبايشذي قار10/10/2012 5341751250645650مالناصريه737631دعاج  خلف موزانكاظميه عبود عليوي جوده الجوده1280
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 542100290415060مالحمار805502جليب عبدعلي مروحكاظميه قادر ھليل فيصل الشنين1281
الجبايشذي قار04/07/2012 33166183530414256الطار162143محيسن صالح جودهكاظميه مالك ملغوث علك االسدي1282
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 3372001060414568مالطار730143جاسم كاظم حيدركاظميه محمد سلمان العايد1283
الدوايهالشطرهذي قار24/06/2012 106164240408621مالدواية872143نبا ناصر جابركامل جباري كنھور مسوبر الربيعي1284
الجبايشذي قار10/10/2012 0462030 21998124الجبايش499567مديحه سلطان غاليكامل خيون مطير الشريجي1285
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 375749871240643647الفھود763957كميلة عبدالحسين اعليوكامل شرشوب عليوي محيسن المحسين1286
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 69168740414143مالصويره406678خالده قاسم جباركامل عاشور كاطع بجاي البجاي1287
الجبايشذي قار04/07/2012 39077992420413950الجبايش101148نشيده مسعد عرنوصكامل عبدالرضا عرنوص حمد الونيس1288
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 33943480414856الفھود946471ليلى ناصر عذيبكامل عبود عبدهللا حسين الحسين1289
البطحاءناصريهذي قار24/06/2012 1245141990407487ناصريه596638فخريه حسم فارسكامل كريم خالف البدور1290
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 151128580417489مالفھود756036ثمينه جبار محمدكامل مجبل منھي جابر الجابر 1291
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1511731240643628مالفھود286776زھره عباس جاسمكامل ناصر حسين عبدهللا العبادي1292
الجبايشذي قار24/06/2012 2192920408601 /527الجبايش322160عيسى عبد جباركامله فرھود كاظم االسدي1293
الجبايشذي قار04/07/2012 36673086370420958الجبايش833267عزيز مطير عاشوركبه حسين عماره االسدي1294
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 36572866530414258الحمار1204429رزاق سلطان بشارهكتيبه بھلول عوده عالج العوني1295
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37875534430414323الفھود286870فراھه داغر ورككركان وادي مدھوش الجبر1296
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 746151830414794مسوق الشيوخ799989ھيفاء عوده ضياءكريم بدر كشيش عوده ال حسن1297
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 308177350310981مالكرمة897309شكريه غانم لفتهكريم بريھي شتيل مكطاف الشغنابي1298
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 3081221210456970مالكرمه5414جمھوريه زغيرعبدالرضكريم بصيو عبدالرضا الحسناوي1299
الجبايشذي قار10/10/2012 2551241230645658مالفھود1043784مليه ياسين جبركريم حبيب طاھرغفله ال غفله1300
سوق الشيوخذي قار24/06/2012 25951610180414493الفضليه367667لميعه جابر ناصركريم حمد جبر الحجامي1301
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 623101520414061الطار838583شفاء جواد زغيركريم خلف مطر عريبي العريبي 1302
الجبايشذي قار04/07/2012 39077998420414301الجبايش841013انتصار علي مزيعلكريم دبين خليف شويع الجابر1303
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 69240692401110417420الكرمه690556ليلى عبد شنانكريم ريحان شنان مطيع المطيع1304
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 1397470407669مالفھود136133نظيمه غضبان حسنكريم سعيد رجيب حسين1305
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 1982131730417544مالحمار8003فليحه مزھر جويعدكريم شاھر جويعد محمد ال محمد1306
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 37174141510408826الحمار1085399ليلى نعيمه حسنكريم شمخي كويطع جميعه الوائلي1307
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الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 31663121790408734الكرمه718668فردوس محمدعلي صالحكريم صالح راضي حسن العلي1308
الناصريةذي قار10/10/2012 611331210456823ناصريه9406فاطمه صيوان عويدكريم صليبي عبودي 1309
الجبايشذي قار24/06/2012 551177250408704مالجبايش810075مجيده صحن عيسىكريم طعمه ناصر باھض الحسيني1310
الجبايشذي قار04/07/2012 219601020415155مالجبايش101662صبيحه فرھود غضيبكريم عباس عنيد محمد االسدي1311
الشطرهذي قار04/07/2012 1008184950414707مالشطره800796ھاله محمد حسنكريم عبد حسن جراب العبودي1312
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 3861591220456948مديوانيه358358قبيله كاظم حسينكريم عبد زكيط محمد ال حمود1313
الجبايشذي قار24/06/2012 1601158180409281مالجبايش299476صفاء فنجان واجدكريم عبد علي مروح سويف الشنين1314
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 627136440414083الحمار343903تاجيه ظاحي ظاھركريم عدي حاتم الشنين1315
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 36572883590407542الحمار478600نظيمه عبد سالمكريم عزيز جالب حاجي ال حاجي1316
الجبايشذي قار24/06/2012 36673081480407673الجبايش635086سليمه جبار جخيوركريم كشيش اسماعيل  ال جبر1317
الشطرهذي قار24/06/2012 985180760408686مشطره776544مريم علي اصغر ھاليانكريم لفته كريدي حسين الساعدي1318
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 89691210456771مالناصريه727756ھناء ريسان خشانكريم محمد محسن شريف االسماعيلي1319
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 21198172590408859الحمار1204836زھره نعمه جابركريم محمد مطير صليطين ال صليطين1320
الجبايشذي قار24/06/2012 128175420409270مالحمار386346ھديه عبد الحسين كيطانكريم مكطوف شنوف عجيل العجيل1321
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 151154350310984مالفھود580065نعيمه كامل عدايكريم نادر كاطع بالل البالل1322
الجبايشذي قار24/06/2012 39378429210409251الجبايش52415حسنه داخل كمركريم ناصر كمر غيالن الشيخ1323
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 882126140414764مناصريه785315كاظميه جابر ضمدكريم نعيم عبيد جثير العبادي1324
الجبايشذي قار04/07/2012 677191010415160مالجبايش857323صبيحه راضي جويكريم ھادي جويد صالح الشنين1325
الجبايشذي قار10/10/2012 8771691210456973مالجبايش480166سليمه حسن محمدكريم ھليل جويد الكنعاني1326
الشطرهذي قار24/06/2012 1068156220409255مالشطره215510حوراء لطيف محمودكريم ھنيدي كاطع عبدهللا الشويلي1327
الكرمهسوق الشيذي قار20/05/2012 175126730416005مالكرمه283093حبيبه شبوط سلطانكريم وادي غياض شھيب الحسناوي1328
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 35370589170415071الكرمه1449920رحيم محمد جاسمكريمه كاظم حاجم حاضر الھدابي1329
الجبايشذي قار04/07/2012 36283280415058مالحمار805262ليلى حسين صيوانكسار شحيل ناتي ذھيب الشنين1330
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34168076380310992الكرمة490604سميره حسين شنينكصامي حسن كاھي حسين الھدابي1331
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 68379330414004مالفھود71301محسن خليف موزانكليمه عكاب مزيعل مزيعل موزان1332
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 33667091120414486الكرمه284054جماله مختاض مويشكنو كاطع زويد زنيد الحسناوي1333
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 36399440414319مالكرمه807905ساھره وداعه نعيمكوتي جاسم ساجت اسماعيل السماعيل1334
الجبايشذي قار04/07/2012 38073870440414949الجبايش842855ريفيه مطر بشارهالزم جابر صالح جبر االسدي1335
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 777161250420947مالناصريه197931ختام مزھر شريفاليج غضبان عطار طارش ال طارش1336
الجبايشذي قار10/10/2012 835501210645579مالحمار1204729قبيله جياد فرعونلبنان شريف فرعون سمير الشنين1337
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 330659391110417419الطار919208سھام ھدھود ناصرلذيذ عبدالنبي جابرخالد الخالد1338
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1080148610417487مالكرمة331418رشا ناصر حسينلطيف جواد حسين العواد1339
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الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 3098460414087مالكرمة183048ثريا حسن صباحلطيف عطيه بريدي الدبي1340
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 3171341250645632الطار1593484ربيحه يوسف حسنلطيف عيسى جاسم حسين الحسين1341
الغرافالشطرهذي قار04/07/2012 32665117530414255الطار918315سعفان عبدالھادي لفتهلطيفه طعيمه وحيد ذھيب العكيلي1342
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 37174140470407671الحمار719236وحيده عوده ياسرلفته حميد علك ساجت الساجت1343
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 371711831050414538الحمار1090333خلود حبيب طليعلفته حنون شكبان ياسين ال ياسين1344
الجبايشذي قار10/10/2012 382763051220456914الجبايش941977جمالة حميد جريبلفته خنيفر مطرود جنكان االسدي1345
الجبايشذي قار10/10/2012 39178231240456785مالجبايش1199007التفات حريجه رحيمهلفته زغير عوفي فعيل الناشي1346
الطارالسوقذي قار24/06/2012 78591190409285مالطار102604حميده مھدي عبد الصاحلفته عبد الزھرة فياض شبر المعيدي1347
الرفاعيذي قار04/07/2012 14027863810413955الرفاعي321996امل كاظم ضمدلفته عالوي ناصر جبر السعيدي1348
الجبايشذي قار10/10/2012 5271411240643431مالجبايش581014ساريه شنان غازيلفته عيدان ھليل عيسى الونيس1349
الجبايشذي قار24/06/2012 607765100408873الجبايش519737مجيده حليس حسنلفته قاسم حسين ال يعكوب1350
الشطرةذي قار04/07/2012 40280281790417527الشطرة338824حميده توفيق الوحيديليث عبد علي احمد الخفاجي1351
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 137352980414705مالفھود867542ناھده الزم عبدماجد خيرهللا جابر حسن الحسن1352
الجبايشذي قار04/07/2012 28293480414852مالجبايش795512ماليه جمعه فرجماجد عامر حاشوش سھر ال سھر1353
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 37374574850414783الفھود580142فاطمه صبار عطيهماجد عزيز عيسى اسماعيل االسماعيلي1354
الشطرهذي قار20/05/2012 4007988650415979الشطره703275فردوس عباس كاملماجد لطيف مجيد قادر الحداد1355
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 382105730408609مالعكيكه128556ھديه رسن عجيلماجد موسى عجيل لفته ال عجيل1356
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 595141210456760مالجبايش841732زھره عبد علي صايحمازن جياد فرعون سمير الشنين1357
سوق الشيوخذي قار20/05/2012 1001119770415989مطار370359صديقه حيدر عليمالك باقر حسين طعمه ال حمد1358
الناصريةذي قار10/10/2012 83481230457085مالكرمه177223زھور تركي كيحمايح ثجيل عبدالرضا الحمداني1359
الجبايشذي قار10/10/2012 2191131210456963الجبايش941466بشه شنجار عبدالحسنماين دلي حسين سلمان الجوادي1360
الشطرهذي قار24/06/2012 1121791140414456الشطره484762فاطمه فرحان عبيدمبارك عبدالرزاق كاظم خميس البدري1361
الجبايشذي قار10/10/2012 901151210643601مالجبايش37299حسنه ھاشم مھيوسمتاني ھالل عماره وداعه االسدي1362
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 659111230457084مالعكيكه639106__مجتبى غانم دويش حربي العظام1363
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 83425100408866مالكرمه222672عجيبه كامل ادريسمجيد ابوعلوان محسن علي منصور1364
الجبايشذي قار10/10/2012 6316621230457090الجبايش44905لمياء عوده عاشورمجيد انصيف جاسم فارس الفرطوسي1365
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 363725591030415152الفھود708395شكريه صابر صالحمجيد جاسم عبدالحسين رجيب المشرفا1366
الجبايشذي قار10/10/2012 391781881220456739الجبايش495724كريمه عبدالحسن جابرمجيد حاضر شنون غالي السريحات1367
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 35370410140414766الكرمه633527ماجده كاظم فيصلمجيد حامد فيصل ياسر ال ياسر1368
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 5691091160414557مسوق الشيوخ492200جماله علي خنيفرمجيد حسين جمعه ثجيل الحدادي1369
الجبايشذي قار10/10/2012 10431651210456965مالناصريه161751بشيره كاظم صخيمجيد ساجت ملغوث معارج المعارج1370
الناصريةذي قار10/10/2012 1012371210456822اور6375ذكرى علي ثامرمجيد سلمان عبد عليخ1371
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الجبايشذي قار04/07/2012 35811532520414261الطار2657نعيمه ھاشم شخيبمجيد ضامن علي عفات ال اسماعيل1372
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36773337560415124الفھود53792نوفه حسن عليمجيد ضھد فدعم المطرود1373
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 688671060417462مالحمار722423عبيده صبخه غالبمجيد طالب جنيح فليح الجنديل1374
الجبايشذي قار24/06/2012 1527124270408527الجبايش1448376نظيمه جياد فرعونمجيد عناد فرعون سمير الشنين1375
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667007260408534الكرمه599169حسنه محمد موسىمجيد لفته طاھر سلطان الحسناوي1376
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 2671371210456956مالطار313027فتاة مزھر منحوشمجيد ھاشم علي خابط1377
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 505103280420935مالكرمه609413فوزيه صكبان ضھدمحسن باشه محمد غافل الغرابي1378
الشطرهذي قار04/07/2012 905141570415122ممدينه الصدر651338جويده كاظم عليمحسن بدر مونس عوفي العوفي1379
الجبايشذي قار04/07/2012 854123330414233مالجبايش391079رياسه حرجه جالبمحسن جبار جالب اخرس الحجيمي1380
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 688414100414096مالحمار1061921كاظميه زامل سعدونمحسن جحيل حسين فھد الشنين 1381
الجبايشذي قار24/06/2012 128510407615م 281الحمار1090066سعاد كاظم سماريمحسن حاشوش محمد مشيري الصوالح1382
الناصريهذي قار10/10/2012 12811441240456787مالناصريه628617نداء وطن عبيدمحسن خزعل عزيز موسى الناصري1383
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 118149410414076مالناصرية310762صبريه عبد حمدمحسن سبتي يوسف مجدي العبادي1384
الرفاعيذي قار04/07/2012 16633097810413954الرفاعي418530عاليه سلمان طلبمحسن سيد صحن بشيت الشويلي1385
الجبايشذي قار04/07/2012 370156340310979مالجبايش477011حميده فرھود خلفمحسن طعمه ناصر باھض الحويجم1386
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 311635031060417461الطار791501جمھوره حميد شاللمحسن عاشور عاكول عيسى العيسى1387
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 366730701040417467الجبايش159927غداره قاسم ناصرمحسن عامر خلف طاھر الطاھر1388
الجبايشذي قار10/10/2012 3271151210643625مالجبايش833796نجاة عاشور حمدمحسن عباس عبدالساده كرم االسدي1389
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 2871081010407739الفھود28195عليه جابر منصورمحسن عبدالغني حافظ فيصل ال فيصل1390
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1301691210456764مالفھود271951كميلة جابر شحيتمحسن عجيد شحيت مجبل المجبل1391
الغرافالشطرهذي قار20/05/2012 474946689100416004الغراف88650رضيه بايش لفتهمحسن عطوان لفته صباح العصيده1392
الجبايشذي قار04/07/2012 12090410414109مالفھود700556كريمه كاظم ياسرمحسن عطيه كريم دويج الدويج1393
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 35971788140415065الطار275340صبيحه عامر عبودمحسن عطيه ھاشم محمد العبادي1394
الطارالسوقذي قار24/06/2012 13537540407604مالطار644835افينه جناح حاجممحمد جفيت مھوس مزيعل الھذال 1395
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 15159390420932مالفھود580058صديقه حمد سالممحمد حنون عليوي جبر ال جبر1396
الجبايشذي قار04/07/2012 12182860414779مالجبايش308354اسماء حسين حاتممحمد دخن رھش االسدي1397
البطحاءالناصريهذي قار04/07/2012 91160049810413965البطحاء490163مريم احمد عليمحمد سالم عوده شمران البدري1398
الجبايشذي قار24/06/2012 6881244100407586مالحمار630299نشوه ثماري عبيدمحمد سلمان سويح لفته العماري1399
ذي قار10/10/2012 46821230457079ناصريه518061ايناس لطيف نعاسمحمد شريف نعاس سلمان الجسار1400
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 11696220409253مالفھود355979اخالص قاسم جزاعمحمد شالل كاظم وادي الطائي1401
النصرالشطرهذي قار04/07/2012 10871107150415070مالشطره522925افراح عبدالكريم وليمحمد شمخي جبر ثرار القره غولي1402
العكيكهسوق الشيذي قار20/05/2012 28359532920436653العكيكه202521زينب فتاح زركوشمحمد شنين صيھود الثجيل1403
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الجبايشذي قار10/10/2012 380759961210456756الجبايش391941ايمان غالي وداعهمحمد شنين عماره االسدي1404
قلعة سكرالرفاعيذي قار24/06/2012 17635036610409293قلعة سكر715746ندوه جمعه مجليمحمد عبد صالح جباره البدري1405
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1201171240643629مالفھود654097فاطمه سعدون فيصلمحمد عبدالصاحب حمادي كزار كزار1406
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 77763270414247مالناصرية666848مدلوله عباس حسينمحمد عزيز جابر طاھر الطاھر1407
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 332662891160417414الطار1593344ثجيله عتاب عذيبمحمد عزيز حسن صبح الياسري1408
قلعةسكرالرفاعيذي قار24/06/2012 16359970408680مقلعه سكر689674امل مالك عبدالرضامحمد علي حسين شريف الموسوي1409
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 95510408833م 77الحمار920149حليمه عبد الصاحب عومحمد عوده كطافه ال سفاح1410
الرفاعيذي قار24/06/2012 6167160414491مالرفاعي754077فيروز ابراھيم تقيمحمد عويد حمد  عنكوش السعيدي 1411
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 601123270414245مالحمار1090479عزيزه حسين ماجدمحمد عيدان عداي شجاي الھلول1412
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 333664671220457012الكرمه650116زھره علي قبالويمحمد فاضل عباس جمال الدين جمال ال1413
الكرمهسوق الشيذي قار20/05/2012 90772100416018الجبايش1039853سليمه عيدان موسىمحمد فرھود موسى منصور الھالل1414
الجبايشذي قار10/10/2012 381760551240456797الجبايش442693نبيه عبد راضيمحمد قاسم عبد عبدالساده االسدي1415
الجبايشذي قار24/06/2012 356710311060414528الجبايش99333ماجده رشيد جاعدمحمد كاظم جميعي نيسي االسدي1416
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36071941450414085الفھود10692مطره مزھر وھيبمحمد كاظم علوان العلوان1417
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 27454664230414843الفضليه254845فخريه عطا نجممحمد كاظم نجم ال نجم1418
الجبايشذي قار04/07/2012 369736451050414571الحمار451087مديحه لطيف عبدهللامحمد كريم حسن الجباره1419
الجبايشذي قار10/10/2012 9871131230457080مالجبايش1199091سليمه رمضان سلمانمحمد كريم خواره ياسر االسدي1420
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 140520645578م 120الفھود792619بتول محمد محسنمحمد مزھر شريف عصاد العبادي1421
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 1766121220456924حوال الصدر357243سميره عبدالعباس حنونمحمد ناصر عايد شمخي الحمداني1422
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33667103470414928الكرمه1592065ماجده ضيدان خزعلمحمد ناصر عواد ياسر الحسناوي1423
الجبايشذي قار24/06/2012 394787245100408701الجبايش1448057سكنه نعيمه جابرمحمد ھادي عبود عاتي ال ھالل1424
الشطرهذي قار04/07/2012 106860810413964الشطره594287فاطمه محسن عدايمحمد ھاشم عبد الخزعلي1425
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 16131241210456809مالكرمه715601اسراء سھيل عبدالكاظممحمد ھاني ضايف خزعل الحسناوي1426
الناصريةذي قار10/10/2012 75121230457078مالناصريه305632مروه عبدالستار عبدالسمحمدصادق محمدجعفر محمدباقر عباس1427
ناصريهذي قار24/06/2012 5305306790407480ناصريه203807انعام عبدالحسين عبداالممحمدمھدي محمدباقر عباس عواد الخو1428
الجبايشذي قار04/07/2012 37875474480414854الفھود946221حنوه عوده داخلمحمود حسن عامر المري1429
الكرمهسوق الشيذي قار17/12/2012 6201691470644808مالناصرية706141حسيبه ھاشم طعمهمحمود شاكر خضير نصار البونصار1430
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 115351950408606مالكرمه264421جنان يوسف مشھدمحمود صابر حسن محمد الياسري1431
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 1494511120407602الكرمه548869عليه محمد عبيدمحمود عبدالحسين صيھود ال حسون1432
الغرافالشطرهذي قار10/10/2012 147711240456777مالغراف334048رضيه محمدعلي مرزامحيبس حسون والي انتيش الغزي1433
الطارالسوقذي قار24/06/2012 251151520407612مالكرمه407613ابتسام صباح حسينمحيي زغير وھيب السعيدي1434
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 318148230409259مالكرمه220278رباب قاسم حسينمخور نعمه علي ذياب ال جويبر1435
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الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 5692130414767مسوق الشيوخ477658جماله عباس كويممدلول حنون معرض خليل الحدادي1436
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 96221263100414835الكرمه5646اوھام صكبان لعيبيمراد خويط طليع منصور الشغانبي1437
االصالحناصريهذي قار24/06/2012 99852760407479االصالح275994زكيه جبار مريھجمرتضى محمد جارهللا جاسم ال يوشع1438
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 3891701230645662مالفھود135401رحيمه تريجي عبيرةمرحب فرج داود سلمان السلمان1439
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 38937664420407581الحمار253547صفيه خابط جعازمردان كاظم سماري نيشان الصالح1440
الجبايشذي قار04/07/2012 14720480413937الجبايش659878حلوه بلم كارونمروح مزھر نشتر عاتي االسدي1441
الجبايشذي قار10/10/2012 636161250645576مالناصريه946805صبريه شفي جعفرمري كريد المي1442
الجبايشذي قار10/10/2012 595491220456921الجبايش260385حريه شدود مونسمزاھر خلف مھوس شري االسدي1443
الجبايشذي قار10/10/2012 8031511220456943مالناصرية474974صبريه علي عبودمزھر كاظم صخي دبيس الدبيس1444
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 308614221230457094الفضليه603344حنان جبر مطلكمزھر مطشر جويد سلمان الواجد1445
الجبايشذي قار10/10/2012 2051121220456941مالجبايش639996صبيحه فرج حسينمزھر منشد بردي غور االسدي1446
الجبايشذي قار04/07/2012 385768414460415276الجبايش794077وداد جاسم حسينمزھر وھين مھلھل منثر االسدي1447
الجبايشذي قار10/10/2012 360719021210643606الفھود482392فله عطيه داغرمسعد عزيز فيصل فيحان الفيحان1448
النصرالرفاعيذي قار10/10/2012 889121210456818مالنصر933120حياة شريف حسينمسعود موحان فياض كايم الغزي1449
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667170480407576الكرمه88147سعاد عبد الرضا جويھلمسلم داود سليمان ظاھر الشغانبي1450
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 23480780417532مالفھود756757جاسمية فرطوس لعيبيمسلم مصارع علوان نبھان صيمري1451
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 42712790414136مديوانيه860640فاطمه نعيم ثجيلمشتاق ناجي طليع عبد الشامي1452
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1301161230645655مالفھود330665زھره غالب عبدمشتاق نعمه جايد1453
الجبايشذي قار10/10/2012 390779051230645673الجبايش477346نائله عبداالمير عبدالھادمصدق محسن عبدالھادي خيون الخيون1454
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 31262291530414254الكرمه590588محيسن علي محمدمصريه جابر جعاز الدبي1455
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34067849550417494الكرمة320827ناصر عايد شمخيمصريه حنون عيسى حسين الحمداني1456
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 62465350408712الفھود333218تايه مصاول لفتهمصريه عبد مزعل جاسم اللفته1457
الجبايشذي قار24/06/2012 58397790408735مالجبايش868766دعاء داخل عبد النبيمصطفى حسين علي االسدي1458
سوق الشيوخذي قار20/05/2012 1119108730416023مسوق الشيوخ294665فاطمه صابر ھاشممصطفى خصاف والي غالب الخرساني1459
الجبايشذي قار10/10/2012 892751240456794مالزبير1253365نظيمه حاتم شھابمضر حميد الزم نھاب الراشد1460
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 255122420409266مالفھود52747سراب مانع مناحيمطر عطيه كريم العبادي1461
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34268273130408738الكرمه97943شلوه خلف داودمطر عيدان شباري الناشي1462
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 77198470414874مالحمار630515حسين عوده كطافهمطره مجيول جديع كحيط1463
الجبايشذي قار24/06/2012 55107460407596مالجبايش760824صبريه منصور شريفمطرود حمد بدن عبد ال عزيز1464
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 1281111220457001مالناصرية238742تقيه عيال حمودمطشر عبدالرزاق سرحان البشاري1465
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 11281644100407582مالحمار830287نجاة كاظم ناصرمطشر عجيد حسن محيسن العلي1466
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 34067848150414762الكرمه896584ناھده رشيد عباسمظلوم جاسم محمد عبيد الحمداني1467
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الفھودالجبايشذي قار17/12/2012 361720031470644822الفھود376936نوريه جاسم شريفمظلوم ھادي بندر الضھد1468
الجبايشذي قار24/06/2012 38576953490407668الجبايش519618مكيه معارج ھويديمعارج ھويدي بدن االسدي1469
الجبايشذي قار10/10/2012 151191220456910مالفھود135796قمره ثامر جبارهمعيف فياض شبر معيدي المعيدي1470
الجبايشذي قار10/10/2012 147591240643434الجبايش475453حسنه احمد كاظممعيل محسن عباس طويرش1471
الجبايشذي قار10/10/2012 250261240643430مالجبايش833214امير عبدالواحد كسارمعيلو عوده كسار طوفان االسدي1472
العكيكهسوق الشيذي قار10/10/2012 2521911220457011مالفضليه321748كوثر رشيد شياعمقدام ظاھر حاتم عبدالھادي ال عجيل1473
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 35696920408603مالعكيكه268555فردوس جبر طاھرمكي كاظم عبد الحسن جاسم الموسوي1474
الجبايشذي قار10/10/2012 384767281210643617الجبايش152575حسنه جاسم منصورمالغي محتون دبن جري االسدي1475
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 54250330414005مالحمار86296شمھوره وھيب مھموشمالغي مزبان مھموش فياض العباس1476
الجبايشذي قار24/06/2012 61212390408709الجبايش370730طاھر غانم مليحه الطيف جاسم  فارس الفرطوسي1477
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 11985450407732الحمار830487بشرى حميد صبخهمنخي جبار نعيمه ثابت ال حميد1478
الفضليهسوق الشيذي قار24/06/2012 20214980407486مالفضليه429130زھره باجي علوخمنذر فاضل علوخ كاصد الكاصد1479
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 49276740417542مالديوانية723111حسيبه محسن دلھممنصور روضان اللطيف داود الحمداني1480
العكيكةسوق الشيذي قار04/07/2012 6139960414734مالعكيكة693154وزيره بھلول حسينمنصور زويد لزام طعمه البدري1481
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1114131210414830مالطار638591بسمه عبدالحسين قاسممنعم عجرم بريس انكيل الجابري1482
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1761861250645627مالفھود474999عبداالمير شاللمنى صبري عبيد جبار الربيعي1483
الجبايشذي قار24/06/2012 188165430407658مجبايش44333ھاشميه حنتو مظلوممھدي دخيل اسماعيل علي االسدي1484
الجبايشذي قار24/06/2012 3928720413100408625الجبايش857108صبحه كباشي موزانمھدي صالح فرحان حمد السريحات1485
الجبايشذي قار24/06/2012 37073981560407528الحمار688425حياة جاسم جالبمھدي عكله سفيح حسن الحسن1486
البطحاءالناصريةذي قار10/10/2012 9941931210456819مالبطحاء466321امال عبداالمير محسنمھدي علي خضير حميد السماوي1487
الجبايشذي قار10/10/2012 12881371220457025مالحمار17208كللوم موزان مايحمھدي كاصد حنون بريدي البريدي1488
الجبايشذي قار04/07/2012 110844790417530الجبايش1457464زينب حمدان عبدهللامھدي ماجد عايم محمد االسدي1489
الجبايشذي قار10/10/2012 390779581220456909الجبايش163251ناشيه كعير عوفيمھدي محيسن مطرود موسى الونيس1490
الشطرهذي قار24/06/2012 99389740407543الشطره939946لميعه طاھر جابرمھدي مناحي حسين ديوان الصافي1491
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 598157280420934مالكرمه998210امل ناصر حاذورمھلھل لفته طاھر سلمان الحسناوي1492
الجبايشذي قار24/06/2012 110842780408697الجبايش776084حسنه حميد ريحانموحان جباري محيل االسدي1493
الجبايشذي قار24/06/2012 89662820407484مناصريه167384حياة عامر طاھرموحان عيال وھيب دخان العبادي1494
الجبايشذي قار04/07/2012 3271744100413944مالجبايش558794رويفه عكروك سويديموحان محيل جويد حسون العماري1495
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 330658031120408126الطار371000رجاه جادر صخرموحان يونس كزار خالطي ال خالطي1496
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 1151310100408149الكرمه320621ربيحه منيور عبدموسى غيالن ثويني بريغش الحسناوي1497
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 3366701230645669الكرمه446279سكينه كريجر عبدموسى كاظم داغر سلطان الحسناوي1498
الجبايشذي قار10/10/2012 362722591220456949الفھود945739فليحه طرابه جاسمموسى كريم حسن سعيد المحيسن1499
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الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 30857180414759مالكرمه946204شريف كنيمش منخيموشه ھاشم لطيف صادق ال صادق1500
الجبايشذي قار04/07/2012 20590780417535الجبايش155142ساھره نعيم ناصرميثاق مزھر دريول1501
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 427121220456944مالديوانيه745067ازھار جميل فليحميثاق ناجي طليح عبد الشامي1502
الناصريهذي قار10/10/2012 2039841240456776الناصريه318646والء فاضل عطيهميثم جبار ابراھيم كرم ال حسن1503
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 982204440414318مالحمار864593حليمه عايد يوسفميثم حاشوش محمد مثيدي الصوالح1504
الناصريةذي قار10/10/2012 31481220457022مالناصرية284295رشا باسم سلمانميثم خلف ابراھيم كريم1505
الجبايشذي قار04/07/2012 1203450414944مالفھود314251بدريه غازي فرحانميثم عايش ماھود سفيح السفيح1506
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 11535260408536الكرمه249717سليمه عيد كيطانميثم عيدان شباري الناشي1507
العكيكهالسوقذي قار14117147400128/01/2013مالعكيكه487082شدود خلف عبدهللاميسه محمد ماشي فرحان الماشي1508
الطارسوق الشيذي قار17/12/2012 319637861470644819الطار156164ناجي رستم الجابريميسون حميد حردان الزياره1509
الدوايهالشطرهذي قار04/07/2012 1014109670415107الدوايه330486اشواق عزيز شنارهناجي راشد ختروش السعيدي1510
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 258515021140414465العكيكه349166وفيه رحيم ياسرناجي طالب رزن جسام ال دجين1511
الشطرةذي قار04/07/2012 985132850414781مالشطرة467595شيرين عالء رضاناجي طبك حمادي الخفاجي1512
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 427121240643640مالديوانيه628481بليشه فيصل عليويناجي طليع عبد ھليل الشامي1513
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 364727421060414526الحمار8864كاظميه كريم مجيبلناجي عبد جبر محارب ال محارب1514
الجبايشذي قار10/10/2012 380758811240643448الجبايش857057حبيبه كاظم كحيوشناجي عبدالحسين مزعل االسدي1515
الفھودالجبايشذي قار17/12/2012 367733041470644811الفھود507735جميغ خويط .نارسيه ميس داخل محمد ال محمد1516
الجبايشذي قار24/06/2012 6171365100408863الفھود52948زھره ضمد غضبانناصح مزيعل عليخان سعيد عليخان1517
الدوايهالشطرهذي قار10/10/2012 6851220457016مالدوايه755384سليمه خلف سالمناصر جابر عياده عبدهللا العيساوي1518
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 68571220456922مالطار1044598شونه كريم ثجيلناصر حسن خلف عبدهللا العبدهللا1519
الطارسوق الشيذي قار04/07/2012 33266219430414081الطار838845نجيه جاسم سعدناصر حسن سلمان الموسوي1520
ناصريهذي قار04/07/2012 10320514720414149اور731795ھيفاء عبداالمير شمهناصر حسن صبر ناصر المياحي1521
الفھودالجبايشذي قار20/05/2012 23430415978م 151الفھود482968حليمه موسى حسينناصر حسين عبود حميد الكريم1522
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 721071110407734الكرمه182781فطيمه علي حسينناصر حسين علي حسين السماوي1523
الجبايشذي قار10/10/2012 363725111220456750الفھود817451ثمينه شارد عليناصر حسين علي سھر الصنم1524
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 5741921240643627مالناصريه419320كريمه نمرود غافلناصر حسين علي لملوم لملوم1525
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33767268510408832الكرمه414313خطاره منصور نعيمناصر رحيمه عكرب محمد الحسناوي1526
الناصريةذي قار20/05/2012 77100320416022مالحمار688293زھور يونس صحنناصر رزج عباس الخرساني1527
الجبايشذي قار04/07/2012 38576827130414769الجبايش88802زھره وھين مھلھلناصر سبوس سباح موكر االسدي1528
الجبايشذي قار04/07/2012 987190750414142مالجبايش153274وحيده عطيه خطلناصر سعدون مطير منحوش الشريجي1529
الجبايشذي قار10/10/2012 392782391240643446الجبايش1670887ملكيه جالس خشانناصر سواك عزيز فرج هللا الماجدي1530
الطارالسوقذي قار24/06/2012 60230710408694مالديوانيه673361حميده رحيمه ديوانناصر عبد الحسين ديوان بعنون الشريف1531
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الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 35470605850414748الكرمة149414حسنه عبد خلفناصر عجالن غياض الفياض1532
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36071899540414054الفھود982587عليه فياض خنجرناصر علي حسن طوفان العبادي1533
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 39601230457099مالطار821929حنان شالل مجديناصر كاظم صخي دبيس الدبيس1534
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33531110408739مالكرمه174082ھداء سبتي عليناصر محيبس علي محمد الحسيناوي1535
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 53424290420938مالناصريه337418مداحه ذباح ناصرناصر نعيم جبير امين الحزمي1536
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 3416815810100408146الكرمه962831حدھن عنيد رويحناصر نھير سلطان العكداوي1537
الجبايشذي قار24/06/2012 1232101730407494مالمنصور246288صبيحه عنايه حميدناطق جعاز لفته حسين الشامي1538
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33065986530408847الطار716730قسمه حنون عذبناظم باشخ محسن موسى ال موسى1539
الجبايشذي قار10/10/2012 8041651210456758مالھاشميه945120شكريه كاظم حسنناظم جميل بالسم مكي الحجيمي1540
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 242191110414480مالعكيكه488037احالم مبارك فياضناظم حسن موسى جعفر الجعفر1541
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 10131521220456727مالجبايش336247فلحه راضي جودهناظم راضي مذبوب منيھي الھالل1542
سوق الشيوخذي قار04/07/2012 28611430414116مالحمار86496ھيفاء داخل الزمناظم شنيشل الزم دھيش الدھيش1543
سيددخيلالناصريهذي قار24/06/2012 509974740408618سيد دخيل51183نرجس محمد عليناظم شيال عطيه سھر الزيدي1544
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 84221240643648مالنيل726551خلود منديل محمدناظم عباس معتوق عماره ال عماره1545
الجبايشذي قار04/07/2012 3101701190417404مالفھود946526عليه داخل زغيرناظم علي رجيب علي الشاھين1546
الجبايشذي قار24/06/2012 359141650409298مالنجف582069ريمه جميل نزارناظم كامل نزار خلف الحسيني1547
الجبايشذي قار24/06/2012 36272327590408861الفھود764066زينه مظلوم عليويناعور حمد صبيح سبتي ال صبيح1548
الجبايشذي قار04/07/2012 38075973420414113الجبايش832784طاھره مطر عاشورناھض حسين عماره سليم االسدي1549
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 12869420414078مالحمار688261زويد عطية مھدينجاة حسن جابر ھزاع ال ھزاع1550
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 896963100414836مناصريه379122خليل جبيشه عبيدنجاة حسين سفيح حسين الحسين1551
الشطرهذي قار10/10/2012 1196701210456817مالدواية165486فاطمه جابر سلماننجاح ردام فرھود حبل1552
الطارالسوقذي قار24/06/2012 32765239420409267الطار385060امل عاتي وھامنجم حمودي جبار  محمد الجويبر1553
سوق الشيوخذي قار10/10/2012 13401081230457081مالفضليه762675اسماء خالد دبيسنجم عبدهللا عبد طاھر ال عبد1554
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 135171230645846مالطار162962سالم فليح حسننجيه محسن محمد زبار العبودين1555
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 128104260420942مالحمار688617عفيفه ياسين مونسنذير عبدالشھيد مونس عكله الوائلي1556
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 56992260420941سوق الشيوخ807655سعيده طاھر حسوننزار كميز ضھد حافظ ال حافظ1557
الجبايشذي قار10/10/2012 162711220456928مالجبايش461659رشيجه ميس زغيروننزال ھنيدو زغيرون عبدالنبي ال عبدال1558
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 682391160414554مالناصرية847194نجاة حبيب نعيمهنسيم حمود مھاوش طاھر الطاھر1559
الناصريهذي قار24/06/2012 51715570407527ناصريه430378صعيصع كناوي ناصرنشوه كاظم حاجم حاضر الخفاجي1560
الجبايشذي قار04/07/2012 14734470414090الجبايش322419ابراھيم مري صاعدنظيره فرھود محينه الحمودي1561
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 361721261230645842الفھود658306سعيده حسن نافذنعمه حسن جاسم مطر المطر1562
الطارسوق الشيذي قار24/06/2012 233941140414458الطار472777نوال حسين راضينعمه حموده جبار محمد المعدان1563
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الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 372742171140414453الحمار165359نجيه لعيوس رحيمهنعمه خلف كريم سلمان الشامي1564
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 6011684100413930مالحمار433531سوريه جريو جاسمنعمه صابر خاجي حسين العكيدي1565
البطحاءذي قار24/06/2012 498137150414490مالبطحاء56454سعديه حسن شنبارهنعمه عبد نون عفات البدري1566
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 34268297520407610الكرمة583436مليحه سريول سويفنعيثل ذھب عطيه حسن الناشي1567
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 361721031210456954الفھود580201ساعديه رزاق حسيننعيثل عطيه كريم دويج الدويج1568
الجبايشذي قار04/07/2012 1131811010415158الجبايش1670470ساريه حافظ خيوننعيم جاسم رويھي عكيلي العكيلي  1569
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 81257780408700مالفھود1043053سليمه عزيز عيسىنعيم جوير مطيلج الغيالني1570
الجبايشذي قار10/10/2012 390779591210643619الجبايش35908لذه غميس جبرنعيم حريجه مطرود موسى الونيس1571
الناصريةذي قار04/07/2012 144269730417549مالناصرية238812زھراء كاوس مرادنعيم داود رداد السعيدي1572
الجبايشذي قار24/06/2012 36172025460408722الفھود226691صبيحه ھويدي فليحنعيم شبيب  رسن نجم ال نجم1573
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 901531240643645مالكرمه727695ھناء عبدالرضا جبارنعيم عباس نعيمه محمد الناشي1574
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 36071998370420960الفھود728515سليمه سعد فليحنعيم عبد نھر حسن الحسن1575
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 327652731130414468الطار172050ملكيه قاسم عبدالرضانعيم عويد سدخان سويلم السدخان1576
الحمارالجبايشذي قار10/10/2012 10401891240643632مالكرمه424663حربيه عبدالعالي داودنعيم قاسم ناصر عليوي الونيس1577
االصالحالناصريةذي قار17/12/2012 998331470644812ماالصالح969712عظيمه دايخ يونسنعيم مطرود عاكول مھوس الرميض1578
العكيكهسوق الشيذي قار04/07/2012 102454460415279ناصريه20672التفات صباح غافلنعيم مطشر جويد الواجد1579
الجبايشذي قار10/10/2012 384766511230645604الجبايش230496حميد مفتن عالجنعيمه حاتم اعليج رويمه ال عليخ1580
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 32765306460414088الطار821776غافل شمال كحيطنعيمه زغير لفته جبر السودان1581
الجبايشذي قار24/06/2012 1261100409291م 370الجبايش263404دايم جبار عبيدنعيمه صبر شنيار باھض االسدي1582
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 33566896540414253الكرمه446133جالل مزھر مروحنعيمه علوان حمادي حمادي الحسناوي1583
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 362722463100407544الفھود631146جابر صابر شريفنمره ريسان صالح مزيعل ال مزيعل1584
الناصريةذي قار04/07/2012 244728820414799الناصرية338578__نھله رھيف زغير غركان الحسناوي1585
الجبايشذي قار24/06/2012 35971692570407621الطار621718صبريه جعاز كاصدنھير حسين كاصد جبر ال كاصد1586
ناصريهذي قار24/06/2012 649667100407481سيد دخيل50006ابراھيم عبدعلي سلماننوال عباس علي محمد حسين العذاري1587
الجبايشذي قار04/07/2012 38075940470414862الجبايش434087ذكريات جميل حسيننوري صدام علي حسن االسدي1588
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 111771030417475مالكرمة21955رضيه شنته لكيننوري نعيس ناصر ياسر الحمداني 1589
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 1581104890408533مالكرمه673928حلى قحطان دليفنوفل مريھج فيصل ياسر الفيصل1590
الغرافالشطرهذي قار10/10/2012 4371051220456730ماحوال الحر181058قسمه غني حيدرنوماس محسن خلف حلو الصافي1591
ذي قار20/05/2012 71294730436657مالبطحاء639602عبدالواحد طريمه حاجمنوير خضر حاجم1592
الجبايشذي قار10/10/2012 1301721210643621مالفھود53455فراھه ناصر عبادينيسان عبد فليح المحيمد1593
الكرمهسوق الشيذي قار17/12/2012 8551471470644803ناصريه190741اريج كاظم طعيمهھادي جبر عذب الحمداني1594
الحمارالجبايشذي قار04/07/2012 1510148320310998مالفضلية397010حليمه خليل حسينھادي جليل حسين جمعه الحدادي1595
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الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 301481240643649مالطار370256ھناء كشميش زيارهھادي خزعل محمد سعد السعد1596
الجبايشذي قار04/07/2012 55144140414765الجبايش1039661جنان حميد كطاميھادي خيرهللا فرحان االسدي1597
الرفاعيذي قار24/06/2012 371797100407482الرفاعي188406جميله مھدي محمودھادي صالح جارهللا عليوي الحصان1598
الجبايشذي قار24/06/2012 147133780408728الجبايش12037تاجيه عبد شنيارھادي صبر شنيار باھض االسدي1599
الجبايشذي قار04/07/2012 9070420414305الجبايش1448030حسنه جابر صالحھادي علوان صالح مطرود المطرود1600
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 616851220456913الطار370881خريطه ھدروس ثامرھادي محمد سعد رھيف ال سعد1601
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 54289390414016الكرمة44069بھيه بستان مجيدھادي ياس كتاوي حبوب ال حبوب1602
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 8621341240456793مالكرمه385838ھناء كريم بريديھادي ياسر جبر عطيه العكداوي1603
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 35470661220456917الكرمه149239سھام عليوي صيھودھاشم حسن اوداعه ال مجيلس1604
ناصريهذي قار04/07/2012 336471670414150ناصريه290588اقبال عبدالعباس ثجيلھاشم حسن علي شھيب العكيلي1605
الجبايشذي قار24/06/2012 177510408831م 64الفھود674023طاھره ياسين جبرھاشم خلف جبر محمد الموسوي1606
العكيكهسوق الشيذي قار24/06/2012 1323580414548مالعكيكه64754ساجده فليح زبيدھاشم خلف شناوه محمد العاجلي1607
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 336670771120414485الكرمه98825غيده عبيد منحوشھاشم راضي كشيش جذاب الحسناوي1608
الجبايشذي قار04/07/2012 36172166460414869الفھود1043959نوريه شدردو منخيھاشم عبدالخضر ساجت الدھش1609
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 33667038540407606الكرمه223539بدريه حسن مھوسھاشم عبدالنبي دويغر سلطان الحسيناو1610
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 35069923190414756الكرمه283169خديجه كاظم خلفھاشم علي حسين علي الحرز1611
الجبايشذي قار10/10/2012 506191230645618مالجبايش857273نبيھة عباسھاشم مشحوف مرير حميدي االسدي1612
الفضليهسوق الشيذي قار10/10/2012 6901811240456784مالفضليه267828عواطف عناد ثجيلھاني حواس حسن الحسن1613
الجبايشذي قار04/07/2012 102428350414006مالناصرية247850شكريه حمود جابرھاني مدلول مانع نعيمه البوخلف1614
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 361720801230645664الفھود135061سليمه خوير منحرھتلر ھذال طارش ذياب العبادي1615
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 362301040407745الحمار478696سوده شالل عبد ربهھجان حميدي احميد غافل ال احميد1616
ذي قار20/05/2012 32063819210436652الطار669107جعفر ثامر زغيرھديه حميد مھاوش 1617
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 35771291470414926الطار821637جھاد دكدوك ھزاعھديه محمد صخي صبار ال صبار1618
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 1641141230645848ماور526675عبدالكاظم جابر ضمدھديه نعيم عبيد جثير الجثير1619
الجبايشذي قار24/06/2012 38276242950408677الجبايش810452امل حلو واجدھشام حسين نشوك سدخان االسدي1620
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 202991220456938مالفھود355360سھيلة عبيد كريمشھالل داود محسن شخير الصلبوخ1621
الجبايشذي قار10/10/2012 1017611230645839مالزبير693040يونس محمد عويدھوزه وادي مريج محيي الوائلي1622
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 342342190409284الكرمه899724حسنه نغمش ثجيلھوين علي حسين عليوي الناشي1623
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 308361160414555مالكرمة6576عبدهللا بصيو عبدالرضاھويه علي عبدالرضا الحسناوي1624
الجبايشذي قار24/06/2012 14100407583م/219الجبايش810664كريمه عبد محمدھيل حسن عبدالرحمن االسدي1625
الجبايشذي قار04/07/2012 39278325480414095الجبايش919966حرب حسين حمادهھيله وشيوش معين حويدج الونيس1626
الجبايشذي قار04/07/2012 1074199810414130الجبايش223901ندى حسين عبداالمامواثق جاسم بھلول فريح السريحات1627
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الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 35370586270408526الكرمه312196بدريه كعيد خنيجروادي حاتم عليج رويحه ال عليج1628
الجبايشذي قار04/07/2012 3857068114460415285اور290038ھيفاء جمعه جاسموارد ناصر كاطع المي االسدي1629
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 1436134990414731مالكرمة183143صفاء رعد مريھجوائل حميد شريف برغوث الموسوي1630
الجبايشذي قار10/10/2012 169211220456926الجبايش1590685فتاة سلمان حاتموحيد ديوان حاتم صكر االسدي1631
االصالحناصريهذي قار04/07/2012 998144110414771ماالصالح41323ھديه غازي قاسموحيد رسن عبد1632
الجبايشذي قار04/07/2012 16223860414746مالجبايش495365منصوره غانم جابروحيد عوده بلبول حسوني االسدي1633
االصالحناصريهذي قار04/07/2012 53096760414139مسيد دخيل1205107خيريه فرج ناھيوحيد كبين جبر حلفه الدبي1634
الطارالسوقذي قار24/06/2012 320639001100409289الطار730181ھديه شريف موسىوحيد معتوق صالح باھض الباھض1635
الكرمهسوق الشيذي قار24/06/2012 721421140414454الكرمه546951مديره عبد فاضلوحيد مناحي خضير جاسب الغالبي1636
الجبايشذي قار04/07/2012 363724831190415298الفھود728788ناصر ابو الھيل ماجدورده عاشور كاطع الكاطع1637
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 332663771100414752الطار1593932محمد حسن جناحوسيله ثامر زغير حسين الحسين1638
الجبايشذي قار04/07/2012 39178004510414263الجبايش602540محسن لواعه شرهوسيله جالب طارش مخور الونيس1639
الشطرهذي قار20/05/2012 40480744690416007شطره293892قاسم جبير دويجوسيله كاظم اسود النوافلي1640
الطارالسوقذي قار24/06/2012 33065803420407652الطار472214ھديه ياشخ محسنوشيح يونس كزار الخالطي1641
الناصريةذي قار04/07/2012 183536890414742الناصرية197753رقيه حسين عويدوعد عطوان صيوان عطيه الحسيناوي1642
الجبايشذي قار04/07/2012 357712075100415114الطار432185خزعل جابر عليوعديه عبدهللا مزيعل محمد المحمد1643
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 111991210456813مكرمة673816مروه فيصل حامدوقاص عبدالكريم حامد فيصل ال ياسر1644
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 9861721220457017مالفھود286709امنه ھادي جويدوليد خالد جويد انتيشوم الرحيل1645
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 378755081190417403الفھود580050زھره نعمه حسنونيس ناصر محيسن شمخي العامري1646
الفھودالجبايشذي قار17/12/2012 375749221470644810الفھود52185عليه شناوه سلطانوھب ساجت سلطان سالم السالم1647
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 23461420407656مالفھود578559خلود نعمه حنتوشوھيب عبد مزعل جاسم ال جاسم1648
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 273545271230457082الفضليه699307امتياز فاضل حمدياس حسن محمد حسين المطيرفي1649
الكرمهسوق الشيذي قار04/07/2012 54289390420929الكرمه81056حظيه مشيجل غانمياس كتاوي حبوب محيسن ال حبوب1650
الجبايشذي قار24/06/2012 39278202750408538الجبايش4772245عجيله جاسم بھلولياسر جاسم بھلول فريح السريحات1651
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 976350310982مالفھود932666ھديده محمد عليياسر حسين علي موسى الموسوي1652
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 28767350408714مالفھود700059جنات طاھر عليياسر شنيور نعيمه السلمان1653
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 1761291060417464مالفھود240915مكيه عطيه داودياسر عاشور كاطع علي الكاطع1654
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 2871381180414552مالفھود631100كوثر عبدالحسن حمودياسر كيالن عاشور السھيل1655
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 505179570407526مالكرمه718189موجه ضاحي سرحانياسر وھيب مھومش فياض الحسيناوي1656
الجبايشذي قار10/10/2012 11151841240643638الجبايش370044فاطمه خميس كريمياسين جساب كاطع حنون الشنين1657
الجبايشذي قار10/10/2012 6301071220456726مسفوان348498حسنه شمير سلطانياسين حميد عطيه فياض المشرفاوي1658
الكرمهسوق الشيذي قار10/10/2012 536281210643612مالكرمه1042614عربيه عبدالزھره طليعياسين خويط طليع منصور الشغانبي1659
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الجبايشذي قار24/06/2012 39378432780408727الجبايش163141سميرة جبار عبد السادهياسين ساجت عداي راضي ال الشيخ1660
االصالحالناصريةذي قار10/10/2012 55108011210456820االصالح275809ازھار حسن شنيارياسين عذيب بجاي سلمان العمر1661
الغرافالشطرهذي قار24/06/2012 162656980407485مالغراف669292امل ابوالھيل حسينيحيى جليل خيون عسن المفضل1662
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 178755601240456789الفھود439037فرح حسن وطنيحيى راضي رسن ابراھيم البراھيم1663
الحمارالجبايشذي قار24/06/2012 286551050414537مالحمار619522وحيده حسين عبيديحيى عبدالحسين جويد حيدر االسدي1664
الجبايشذي قار10/10/2012 384766711210456766الجبايش1448089نصره ھاشم مھوسيحيى ھالل عماره وداعه االسدي1665
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 130231160417413مالفھود52036كاظميه ناصر حسينيعكوب عيسى فيصل المحمد1666
الفھودالجبايشذي قار10/10/2012 9861891250645628مالفھود589845جميله وسيل طعيمهيوسف بردان حسن بريش الكريش1667
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 32262256560407529الطار370988كامله جوالن مھلھليوسف جخيور كاطع شالش ال كاطع1668
الفھودالجبايشذي قار04/07/2012 87613290414250مالناصرية754915نظيمه عيسى علييوسف خلف علي عباس الياسري1669
الجبايشذي قار04/07/2012 39378455810413961الجبايش682217سناء ابرھيم طاھريوسف كاظم عطيه شريجي العنيسي1670
الكرمهالسوقذي قار24/06/2012 2308140460407598مالكرمه418323ربيعه حامد جبريوسف محيسن عامر سلطان الحسناوي1671
العكيكهالسوقذي قار24/06/2012 29517140409226مالعكيكه640520صفيه كاظم بدرمحمد كاظم عاتي غالب ال دجين1672
الفھودالجبايشذي قار24/06/2012 71552340407547مالفھود52238ابتسام عبدالحسين حمويونس عوده طاھر راضي العبادي1673


