
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1971 بدریھ خضیر افراح ھراب عبد هللا الحسیناوي 2 1971 كلثومھ عبد الحسین علي حسین عبد الحسیناوي 17779 1

1967 حدھن دبعن ابتسام شاكر شیاع الجیاشي 2 1966 فتینھ جاسم جاسم حمد طاھر الزاھدي 26066 2

1 1966 كاظمیھ زوید طعمھ جبر سدخان الصافي 4511 3

1962 زھره یعقوب كریم عبدالشھید حسن الشمري 2 1983 عھود فوزي ھدى مھدي شراد شراد 7935 4

1962 حسیبھ حمید ظافر عبدالجبار كاظم العكیلي 2 1964 خمیسھ حمادي منى علیوي حسین الشویلي 26184 5

1 1963 فضیلھ حزام بحریھ ذنون یونس الجوراني 3649 6

1963 جبره فھید علي خضیر ساجت الركابي 2 1966 تینھ حسن امل عاشور جاسم الجابري 15983 7

1 1971 عذبھ ساجت احالم حسن جوده جوده 6341 8

1 1962 كریمھ خلف لیلى عوده رویضي الفھد 7509 9

1 1963 ھاشمیھ عصواد كیفیھ صخي  جبر ال غشیم 9327 10

1975 غنیھ عبدالحسن انتصار حسین عبید العبودي 2 1966 حسنیھ جساس حسین كاظم مسیر العصمي 15270 11

1986 قسمة عواد رحاب كامل كسار الغزي 2 1959 ھضیمھ كشیش كامل كسار كندار الغزي 15869 12

1962 صبریھ نایف فلحھ سلمان نایف العزیز 2 1957 صینیھ كریم 12211  ثجیل خضیر زیاره 13

1968 مكیھ ساجت صبري شیاع حسن الخفاجي 2 1971 شكریھ عبود كاظمیھ جبر حسن الخفاجي 13028 14

1 1960 رسیلھ عبید عبد الستار خلف علي ال عباد 6521 15

1978 ھیفاء عبدالجبار محمد شنان عبد الصرخبي 2 1980 حسن لفتھ انتصار فاضل محسن الحمیداوي 16572 16

1 1962 فضیلھ جاسم نعومھ لفتھ سلمان الغزاوي 11394 17

1963 كاظمیھ جلیخ ھناء عبد الحسین كرماش العبودي 2 1958 ملكھ جلیخ تحسین عباس فرحان الحجامي 266 18

1 1976 رشیدة حسین ریاض رشید عیالن المرعي 302 19

1962 عفیفھ فرھود سندس عبد ساھي الكناني 2 1962 فریھھ عیسى ماجد عبدالرزاق یاسین العبادي 1266 20

1 1977 نوریھ عباس نزار دخیل برغوث الشویلي 25449 21

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1967 حبابھ سعدون عواطف مھدي امویلح العبودي 2 1981 رزیجھ غضیب امجد سوادي ظاھر العبودي 603 22

1 1968 اقبال مجید سامر مخلص حسن العبیدي 17347 23

1969 2 ھدیھ عبد  فرھود  الھاللي فاطمھ  كاظم 1966 13613 عبداالمیر  ثجیل  فرھود  الھاللي دوایھ  حسین 24

1968 رحیمھ عبود بشرى عطیوي عبد الحسین الحسیناوي 2 1965 رحیمھ عبود مریم عطیوي عبد الحسین الحسیناوي 14136 25

1 1966 حسنھ رحیمھ كاظم جوید فیخر العبودي 14390 26

1 1978 كاظمیھ خلف احمد عكاب عوید االبراھیمي 33405 27

1 1978 كمیلھ جعیول عمار ماجد عبد  القرغولي 28060 28

1962 حسنھ داود عبد الحسین عجیل سحالھ العكیلي 2 1966 فھیمھ   سحالھ ساھرة دیوان حنیش العكیلي 47553 29

1968 فریحة احمد خنساء كریم جاسم النجار 2 1970 شكریة علي عادل غناوي جاسم النجار 50660 30

1 1978 ملیحھ حسین عبد الحسین غضبان فائز الخفاجي 38211 31

1967 فھیده عباس ماجدة كاظم حمد الغزاوي 2 1962 عالھن مظلوم علي جالب حمد الغزاوي 38278 32

1975 رسمیھ كصیل وجدان عواد كاظم الجیاشي 2 1970 میزر خضر عدنان حمید نجم العبودي 27730 33

1 1964 عیده عامر سعیده جاسم محمد العتابي 49982 34

1 1971 ھدیھ حسن سعدیھ عبد باجي الطبراوي 49138 35

1 1967 عطیھ حسین ایمان محسن جار هللا الغزي 49250 36

1 1961 مریھ عبد علي صبري خلیفھ سمیر الغشیماوي 32319 37

1 1961 منیره یوسف منى ابراھیم محمد البصري 44323 38

1 1964 فكر عبید خولھ موحان سعدون الحجام 79098 39

1 1973 شولھ   سري سمیر شالكة منذور الحجیمي 64617 40

1 1967 بدریھ وداعھ علي مطر شمخي شمخي 61607 41

1965 عطیھ عبیس حامد علیوي ادریس الجبوري 2 1963 نعیمھ عبدهللا فاطمھ نعمھ ضیول االزرجي 60610 42

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 217

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1977 حسنھ محمد حازم علي مراح ال حاتم 2 1980 مریم كاظم آفاق عبد الرزاق شناوه الخفاجي 78872 43

1967 حیاة كاظم غفران عبدالصاحب حسین العمیري 2 1966 سكنھ محسن كریم حسن حسون ال ابراھیم 60415 44

1964 صبریھ سباھي عباس اسماعیل عبید السنافي 2 1976 نسمھ خیون عتاب جادر عبود النصرهللا 67025 45

1961 بھیھ عباس التفات ھادي عاید عاید 2 1957 رسمیھ عاید جبار عبدالحسین فرحان ال شمیس 64564 46

1972 سلیمھ والي شاكر عبد الجلیل وادي الجبیشاوي 2 1977 سلیمھ عبد الحسین أشواق سالم صالح السعیدي 60727 47

1 1966 وعیده عبد ونسھ شرشاب خلیف فنیطل 65414 48

1967 فظومھ مدید كاظم شاكر عبد الرزاق الغزي 2 1980 صبیحھ طربوش رنا حسین عبد الغزي 97722 49

1 1971 كطمیره عطیھ ضاوي بدر سنوح اعكیل 93141 50

1966 زھره جاسم زینب محمد  فرحان السعداوي 2 1957 جاسمیھ محمد بدي جاسم لفتھ الموسوي 96274 51

1 1966 رابعھ كاطع خدیجھ مسیر جبر الغزاوي 89106 52

1960 كلثوم شھیب عزیزه كاظم بحر الكرداوي 2 1958 صفیھ فجر جواد ناصر بحر الكرداوي 98672 53

1 1971 بدعیھ ثامر فاطمھ عبدالعالي كاظم االسدي 98333 54

1968 صفیھ علي اسیا ابراھیم مطلك العوادي 2 1968 كلثومھ مجید فاضل عباس عبد الرزاق الشویلي 85193 55

1 1966 صبریھ طارش نعیمھ عباس جبر الزیدي 88623 56

1 1973 كاظمیة فایز كامل شنون نعمھ الغزاوي 98058 57

1990 حسنھ  سلمان لمیاء عباس عطیھ ال حسیناوي 2 1976 كاضمیھ عبید جواد جبار زغیر ال حسیناوي 92635 58

1 1961 تمامھ جمیل سامیھ محمد علي عواد العبودي 54980 59

1 1989 جنان رحیم مھند قاسم داود الجابري 117366 60

1957 بدریھ خمیس زھره عبدالحسن محمد ال زیاره 2 1957 فھیمھ درویش كریم حسن جابر الحمامي 126791 61

1 1974 بتول جلیل رشاد طارق یوسف النصرهللا 130202 62

1 1997 ابتسام حسن مصطفى حامد حسن النجفي 111650 63

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 317

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء
جمھوریة العراق
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1958 شكریھ كریم فتاة عوید فشاخ الراشد 125292 64

1 1966 زھره وطبان غسان شرف عیسى الخرساني 120083 65

1967 وفیھ غیاض رباب كامل حسن حسن 2 1962 زنوبھ ھداد علي حسین مسعید مسعید 133158 66

1 1984 ربیحھ خلیفھ ولید قادر خالف الشریفي 127834 67

1 1993 سكنھ محسن مصطفى عادل خضیر الخفاجي 107831 68

1 1974 ثجیلة جوید رسول  كاظم محمد المریاني 118805 69

1 1978 شیخھ زمزیر مالك رشید حران الشمس 111351 70

1 1960 عیده غالي ابتسام محمد صالح ال ابراھیم 128823 71

1 1969 لطیفھ نھیر علي حریب جبار الجبار 132040 72

1 1957 ھاشمیھ حسین امل علي غضبان الموسوي 129795 73

1966 فخریھ مكطوف محمد منشد حسن الغرابات 1968 مازونھ شویلي قسمھ ریسان حسین الغرابات 3 1982 فخریھ مكطوف حمید منشد حسن الغرابات 142915 74

1 1968 بدریھ مظلوم یحیى عبد الرضا شمخي الصالحي 148209 75

1964 دحامھ حایف علیھ خلیوي شالش شالش 2 1959 صیتھ دھیم راشد حنیفش رشید الضویف 142362 76

1 1988 انتصار لغیوي مروان عبد سعدون سعدون 144857 77

1 1964 رضیھ عبید تركیھ ھاشم عكال الزعیالت 146505 78

1 1967 حسنھ حسن زھره شرود ناھي ناھي 156152 79

1 1972 ریاض كاظم جواد الغالبي ھاشمیھ خضیر 146681 80

1 1960 فضیلھ ظاھر كریمھ عبد كویم كویم 146688 81

1963 حیاة سلطان نھاد حریجة صخي صخي 2 1958 شھیده خلیف شعالن كاصد جبر جبر 145983 82

1 1962 فلحھ سلمان 141390  كمیلھ جاسم محمد 83

1970 رسیلھ خضیر یسرى كریم عبدالحسن الزیرجاوي 2 1969 جمیلھ عبدالحسین عباس صكر عكلھ الصریفي 152831 84

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 نجیھ علوان ظاھر علي نیشان الھالل 172671 85

1 1993 انعام عبود اركان مشكور مخور مخور 185688 86

1970 بدریھ عطیھ حیدر صكبان شبیب الصالحي 2 1974 نھیھ ھاشم جنان محمد ناصر الصافي 180380 87

1974 كظمیھ عناد عدنان خمیس فلیح الجصاني 2 1963 حظیھ عبد الرزاق حنان حسن سلمان العطار 166847 88

1977 رحمة علیوي حسین جناني حسین حسین 2 1982 حسنة جعفر غصون موسى علیوي العتابي 182664 89

1967 سوریة ثجیل جلیلة عدنان خلف الھدوس 2 1974 سوریة ثجیل عقیل عدنان  خلف الھدوس 162679 90

1 1967 زھره  كریم عامر عبد العباس كریم الجاف 182484 91

1 1961 موحھ محمد كریم جبار اسعید محیي 167743 92

1 1966 مكیھ محیسن عبدالنبي ناصر حسین الغشیماوي 187131 93

1963 فاطمھ جاسم وداد كریم عبد الرحمن المؤمنین 2 1959 بدریھ جاسم عباس كریم عسل الحجامي 178963 94

1 1960 كسره راضي حسیبھ لفتھ بردان السعید 161689 95

1 1970 شریفھ حسن راجحھ معتوق حمیدي حمامي 212899 96

1 1957 ترفھ  معیلو تفاحھ جوالن حسن الشھابي 192618 97

1973 حسن  عبد الرزاق  حسن  الخلیلي زھره ناصر 2 1973 نعمت عبد المنعم  عبد الحسین الخلیلي رضیھ ناصر 208353 98

1 1968 خمیسھ جبار سوھیر صادق حسن الحمداني 210866 99

1977 رسمیھ  جوده 2 اسماء عبد هللا عبد الحسناوي 1968 سوریھ فرحان 200297 صبري ریسان شاكر الزیدي 100

1 1980 صبیحھ جاسم فؤاد جمیل لفتھ ال حسین 214539 101

1975 حیاة حسن ناطق محمد جاسم المحمد 2 1958 دنفھ نعیمھ 194815  حیاة حسن ھاشم 102

1 1959 عزیزة طاھر ھیفاء مھدي خضیر الركابي 191696 103

1 1963 بھیھ ھادي علي حمود نكاد الغزي 188277 104

1 1989 انعیمھ غضبان محمود عبدالصاحب حسن الموزان 187802 105

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1978 مجیده تركي امیر كامل خلف الزاملي 2 1961 فخریھ جاسم مجیده تركي راھي الزاملي 211033 106

1 1964 نسیمھ سلمان فرید كاظم حربي الركابي 119477 107

1 1968 جمیلھ نعمھ رغد كاظم عباس القره غولي 221609 108

1982 ساجده عباس اسعد خالص مناجر العلیوي 2 1980 ساجده عباس رنا خالص مناجر العلیوي 224599 109

1 1960 زھره حسین ختام سلمان راضي الناصریھ 236218 110

1976 فطیم رویضي ھاشم  حسین  زغیر االزیرجاوي 2 1978 جلیلھ جواد جنان عدنان أیرع االزیرجاوي 224325 111

1968 اسعیده حمیدي رحیمھ عبد جابر السعید 2 1964 نجیبھ صبیح 240977  ساجت والي حمیدي حمیدي 112

1958 ندیمھ مجید انتصار غني عجیل العبودي 2 1958 حیاة حسن جمال صبار جبر العبودي 223383 113

1 1969 نسمھ كاظم ھاشمیھ محمد حسون الناھي 228098 114

1980 فاطمھ عبدالحسین رباب تومان مرزه حمداني 1981 صبریھ عبدالحسین عبدالخضر جاسم كاظم الحسیناوي 3 1975 صبریھ عبدالحسین سھیلھ جاسم كاظم الحسیناوي 220789 115

1 1965 جبریھ رسول وداد ناصر خلف الصافي 231410 116

1 1967 میاسھ شلوك عبد الرضا خیون ثویني المحمد 221418 117

1 1965 شكریھ حمود تركیھ مطشر مطلك الصالح 254335 118

1967 عیده محمد حسناء حمود عبدالحسین العوده 2 1964 تدباره عبدهللا حسین  عبید كزار الكزار 246307 119

1962 زكیھ طاھر جزائر ھادي عزیز الحسینات 2 1962 شونھ جابر غالب محسن عاید الحسینات 252778 120

1 1965 حلیمھ حسن حیاة ناصر مالح السلمان 248748 121

1967 حمیده فلیح جبر علیوي شنوف االبراھیمي 2 1967 كلثوم جحیل فاطمھ عریبي كریم االبراھیمي 247647 122

1 1978 نجیھ محسن سماح محمد جبر الناصري 251897 123

1957 كاضمیھ فرعون نجیھ كاضم عاجل الماجد 2 1959 ھیزه منادي جبار ناصر عجیل الماجد 253053 124

1 1983 نصره عبد اللطیف حسام عقیل حبیب حبیب 267895 125

1 1965 اغیدة  عكار عبد االثیر  كاظم  عودة العبودي 244817 126
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1 1959 غنیھ محمد وجدان شاكر حامد واویھ 245661 127

1 1963 صبریھ عبد الرضا بتول طارق جبار الغریباوي 256786 128

1 1988 زینب جبار محمد قاسم ناصر الحسیناوي 247035 129

1969 الفیھ ریسان فتحیحھ صالح داحس الشاھر 2 1969 غنیھ داحس یحیى كاظم فضیح الطار 283116 130

1 1971 حلیمھ شھاب حسناء عبد المنعم عبد الستار الصافي 272491 131

1 1958 ونیسھ جاسم وعیده علیوي حسین العجیمي 275321 132

1 1991 ثناء عبد الرزاق سیف عقیل عوده الخفاجي 273615 133

1961 زھره محمد سلمان محمد صالح سلمان بصیصي 2 1962 دوایة متعب منى عباس طارش التمیمي 287921 134

1 1960 خاتونھ حسین زینب علي عبدالحسن الغزي 284665 135

1 1964 فتنھ غالب سندس عالوي رضا الیاسري 286258 136

1 1968 حبیبھ جاسم عقیل راضي داخل السعید 288194 137

1960 جبیره شالكھ نجاة نوفي خلیف الشویلي 2 1958 سكینھ خلیفھ عناد وحید ضاحي الشویلي 272467 138

1969 فائزه محمد نوري اسماء علي ممتاز محمد توفیق 
الونداوي

2 1964 ماجده كریم 286346  فالح مھدي فھد 139

1991 نوال كامل نور محمد مھدي الشحماني 2 1963 امونھ عبد الوھاب محمد مھدي جخیم الشحماني 291103 140

1 1957 عطیھ یاسین فاطمھ عبد الرضا الزم الزم 297356 141

1 1959 بدریھ كاظم زھور صیھود خشان البدیري 294353 142

1973 فضیلھ نجم فاطمھ كریم خیون الماجد 2 1964 وسیلھ نعیمھ حسین زید محیي ال محیي 295420 143

1 1990 فاطمة ھاشم صفاء ناصر  عذاب الخفاجي 306154 144

1 1962 عیده حسین رسمیھ شرباك حاتم الركابي 313663 145

1 1974 بدریھ حابس محمد رشید داود دریبي 314757 146
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1 1988 شیماء عادل كرار ریاض رحیم القریشي 314744 147

1986 فوزیھ خضیر روان جواد كاظم الشمخاوي 2 1980 نجاة عوید خلدون علي عبدون ال مزھر 311309 148

1 1969 ھنیھ  عمران سھام  طاھر جاسم حصونھ 304725 149

1964 كاظمیھ صخي فوزیھ عطار عبید العمر 2 1957 نعیمھ علیوي عبد الصاحب علي فزع العمر 303549 150

1 1964 كمیلھ محمد جلیل حران محمد الشویلي 310632 151

1 1969 زبیریھ غانم ریاض دكیك حرجان الحسناوي 296202 152

1 1989 عذراء  عبد المجید مصطفى حامد عبد علي العاتي 318031 153

1966 نشوه صاحب عباس خلف علیوي الغزاوي 2 1964 علیھ ھادي مریم صاحب مكطوف العواجھ 330576 154

1972 سھام بندر 2  بیداء ناجي غبد علي 1957 وھیبھ راضي عباس طعیم مشاي الشرھاني 327916 155

1 1976 سلیمھ نحو حیدر ھداوي غالب الالیذ 318491 156

1 1989 وحیدة محمد حیدر كریم شاكر الرحیل 321494 157

1 1979 لمیعة بدر وائل عبد العزیز كزار االسدي 335734 158

1 1962 فوزیھ موسى ایمان جبار عدبداالمیر الخفاجي 328590 159

1 1964 رجیھ عبدالحسین امل حسین جاسم الحناوي 321966 160

1 1968 ھدیھ ناصر منى سدخان عداي الرحیم 331449 161

1 1965 ام علوان جحیل نعیمھ لفتھ حسین ال حسین 319809 162

1961 مكیھ محمد 2  كریم عكلھ عذاب 1964 قبیلھ مھدي 338289  رحاب حمید طاھر 163

1 1970 سلیمھ محمد رغد خالد كامل فتاح 326384 164

1 1979 فیحاء محمد علي كامل صبري العبودي 320238 165

1 1974 وفیھ محسن 321441  عباس مالح سعد 166

1 1968 كمیلھ نزال 342444  أحمد عبد الحسن مھدي 167
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1 1977 كافي مصحب رعد یسر مشلول الوحاح 359527 168

1964 بدریھ سلمان خدیجھ جحیش حسن حسن 2 1960 فریوه مالح شرشاب عبد منخي منخي 356869 169

1976 خلیلھ ابراھیم ماجده مغتاض صدام العوجاني 2 1968 حربیھ كرم زامل غضبان كاطع الشغانبھ 362461 170

1 1962 شریفھ عبد ندیمھ مزھر عبد العذاب 351899 171

1 1968 كاظمیھ خلف حبیب عكاب عوید عوید 349835 172

1963 حبیشة حنیطان سعدیھ عبد حطحوط السعید 2 1968 علیھ سلمان عطیھ جاسم خصاف الزیدي 356775 173

1 1961 رداعھ سفیح فاطمھ عیدان فارس الشویلي 349469 174

1 1968 بدریھ  محسن كاظم  عبد الرزاق مصطفى  المطر 348077 175

1 1957 غنیھ جوید عبد كاضم صالح محمد ال عطیھ 350939 176

1 1981 كریمھ شیال محمد جبار عوده القرغولي 360479 177

1968 كونھ حسن عكاب جیاد عریبي الزیدي 2 1968 بدریھ حسن عاشوره رداد عریبي الزیدي 351237 178

1 1982 جمیلھ كریم 387008  حیدر صبیح  الزم 179

1 1961 عطیة  ورد 371400 بشرى  جواد  كاظم  المكصوصي 180

1 1970 الشاھر وجیھھ میثم برزان عیسى عبدهللا 390598 181

1 1968 زكیھ عبد الرضا علي نوري عبد النبي العبودي 370678 182

1 1980 علیھ عبود میثم كاظم فرھود العكده 392288 183

1957 كاظمیة محمد جواد عبد محمد ال محیني 2 1964 سعده ناصر 388371  حیاة جعفر صالح 184

1969 بھیھ مھاجر 2  رباب جوده یوسف 1964 نصره عباس اسماعیل حمادي یعقوب الفحیالوي 391891 185

1 1973 حیاة  تقي عالء حسن شقي الحمیداوي 378995 186

1 1962 حمده محمد عبدعلي عبدالحسن كاظم البوھاللھ 369589 187

1 1984 قبیلة یوسف جمال رشید عبد الحسین الرومي 379789 188
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1971 زكیھ زوید منى نصار ھلیل الركابي 2 1974 بنیھ عنید حافظ أنصاب عایز عایز 377946 189

1 1960 ثامره عباس شمھ فرحان منشد منشد 389213 190

1 1966 شكریھ عبد هللا فائزه احمد محمد الصالح 379451 191

1977 شاھیھ عزیز فھمي حسن شاكر الزیدي 2 1983 زینھ علي شیماء عبد الخضر جابر ال فتلھ 404416 192

1 1993 غصون  ماجد علي  عیسى  مزھر  الزھیري 399818 193

1990 عھود خلف كرار محسن حسن الشمري 2 1959 جاسمیة محمد عھود خلف موسى الشمخاوي 394116 194

1 1968 وحیده ثامر سالمھ محمد شمخي ال جبر 398433 195

1 1965 زھره ورش حسن مھدي كاظم الزاملي 411093 196

1 1991 حسین صالح مھدي  الحسیني ایمان جاسم 401717 197

1 1980 سلیمھ عبد بسام منھل معیوف معیوف 409111 198

1 1959 طلبھ علوان بھیھ كاظم محیسن محیسن 421193 199

1 1960 رضیھ جوده حكمھ طوكان عایز الغزي 430893 200

1 1959 بنیھ وادي عبدالعباس محمد عبدعلي جابر 428465 201

1 1981 مریم دایش جھاد جابر محسن محسن 408135 202

1 1975 شلیلھ خضیر داود طارش بالوذ البسالھ 428173 203

1 1958 صبیحة حنون ھادي صبار ناھي العكیلي 400280 204

1 1967 رضیة عبدالرزاق فاطمة عبدالكریم عبدالعزیز الحصونة 465884 205

1 1961 غنیھ صكبان ھادي  حسین جبار الحسناوي 443201 206

1981 حیاة مكطوف 2  حیدر علي خلف 1978 حیاة مكطوف 434750  احالم علي خلف 207

1988 امل فلیح إنتظار راجي طالب طالب 2 1987 فھیمھ حنیك ماجد غضبان رشدان الزیادي 436417 208

1 1965 صخیلھ عبد 446752 رحیم  جاسم ساجت الحاج دھش 209
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1970 نزیلة صایم ھیام كاظم سعید السعداوي 2 1966 كاظمیة سعید حمید  محسن بطي السعداوي 443610 210

1 1968 بزغھ نعیمھ نوال خلف علي الیاسري 453546 211

1 1961 فوزیھ كزام وفاء جلود ھالل ھالل 432570 212

1 1980 زھره كزار 453057  سامر ھاشم جبر 213

1966 سكینھ علي امیره شمس وناس خضر 2 1964 حنیطھ حمد صادق عویز عبید الحمیدات 456008 214

1 1969 شكریھ عواد حسین علي طاھر طاھر 455081 215

1 1957 فنده ثجیل صبار حمید محیسن القره غولي 450355 216

1 1982 حسیبھ خلف احمد شناوه عزیز عزیز 434952 217

1 1961 وصیفھ عوده ھادي كطان كاطع الحداد 457120 218

1 1965 فاطمھ حسین حسن  جاسم حسن النور 472634 219

1 1990 بدریھ نایف محمد جبار فزع الحمید 472997 220

1989 رزیقھ نعمھ حكیم جاسم روضان الحاتمي 2 1962 نوریھ كزار رزیقھ نعمھ شنجار الحاتمي 460560 221

1964 جمیلھ حمود میسون طالب برید القره غولي 2 1961 سلیمھ ارزیج عبد االمیر یحیى عبد الكعبي 469683 222

1 1971 ملكیھ حامد حسین خلف نجم العبودي 471952 223

1 1960 نوره لكن محمد وریوش مسیر الراضي 477627 224

1 1966 بھیھ عامر عبدالحسن نایف عجیل عجیل 464012 225

1 1972 عطیھ عبد موسى عربي كاظم كاظم 459667 226

1983 امنة علوان عالء حسن یوسف ال محي 2 1961 صبیحة حسین 461789  امنة علوان محسن 227

1 1968 احالم عبد الستار نادیة  عبد علي عباس التمیمي 463557 228

1 1971 فرجھ محمد حبیب حسان ھالل الھالل 461536 229

1 1995 امیره نجم محمد عبدالكریم بناش الكدني 467232 230
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1 1976 ملكیھ غدیر محمد ھاشم محمد السعداوي 500052 231

1987 سھیلة عبدون ھبة عبد سعدون ال عبید 1972 مصریة سعدون انعام عباس فیصل ال عیسى 3 1972 سھیلة عبدون حیدر عبد سعدون ال عبید 480410 232

1 1965 نضال  كاظم  توبھ  البریس مریم  محمد 484069 233

1 1989 زھره كاظم حیدر حلو حسن حسن 479345 234

1 1962 كطیوه محمد نجوه شمخي جبر ال عطیھ 493437 235

1 1964 قصة عصواد عبد هللا خلف لفتة لفتة 481079 236

1974 سمیره صبر خالدیھ غثیث درویش درویش 2 1976 سمیره صبر حبیب غثیث درویش درویش 493033 237

1 1969 فھیمھ جراد فرات عبدالحسین كشیش كشیش 492212 238

1990 وفیھ عطشان حنان خالد حسین الناصري 2 1979 صفیھ ھاشم عمار یاسر عطشان ال صایل 491446 239

1 1982 حلیمھ كریم قیس عطشان خلف الموسوي 479739 240

1 1969 جھاد مراد فنجان  االسدي حسنھ عبد 501265 241

1 1969 قبیلھ حسن عدنان حمید عطشان الحمامي 472246 242

1984 شفیقھ والي 2  مریم عبد الرحمن حسین 1980 سلمى جبیر 508398  حسام محمد عبید 243

1972 غلوه زاھي رشیده حسین  ناھي المنصراوي 2 1970 صبریھ صباح جمیل حسین عبد المنصراوي 509675 244

1 1989 فاطمة كمال احمد محمود عودة الربیعي 503873 245

1 1972 نجاة باجي 507166  مصدق نعیم عبدالرزاق 246

1 1964 تینھ ناصر 520940  زینب كاظم جبر 247

1 1991 اسیل صادق حسین علي رشید البیراوي 504575 248

1 1970 سعیده  كماش ابتسام بنیھ شمخي الشویلي 513335 249

1967 حسنیھ عوید انتصار شالكھ علي علي 2 1964 حسنیھ عوید كفایھ شالكھ علي الحمودي 505044 250

1966 صضبیحھ محمد فاطمھ غضبان محمد الكطان 2 1964 كاظمیھ حمدان فارس ضایف صنكور السعیدي 508775 251
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1978 حلیمھ صالح 1970  منى ھالل خلیف بھیھ سالم سلیمھ كامل كزار الجعوبي 3 1968 بھیھ سالم عباس كامل كزار الجعوبي 516908 252

1 1975 غنیھ خضیر مثنى حسن شالل النصار 546557 253

1 1966 نعیمھ فرار رحیم یاسر ھاشم ھاشم 531532 254

1972 حسنیھ فھد سوسن حسین حاجم حاجم 2 1969 كاظمیھ عبید عدنان ھاشم عبد الكایم 531024 255

1 1966 مكیة حمود سعدیة موسى عباس ال عباس 526690 256

1972 فاطمھ علیوي عبداالمیر لفتھ خضیر الصریفي 2 1978 كریمھ جابر ابتسام یونس جبار العنیسي 534662 257

1 1982 قبیلھ حسن علي عباس قاسم المطیرفي 528579 258

1963 كمیلھ كریدي عظیم صبر خنیفر الحسین 2 1966 بدریھ خشان نجلى ناصر فجر السعیدي 544191 259

1991 وجدان حسین كرار ماجد حمید العبودي 1967 تسیار یوسف ماجد حمید خزعل العبود 3 1973 صبیحھ راھي وجدان حسین خزعل العبودي 545914 260

1974 فاطمة دعیم مریم رحیم مشاي الشرھاني 2 1971 نجیة ثامر جعفر جبار عمران الكوام 527089 261

1 1983 یسرى جاسم محمد صوین عبادي عبادي 543816 262

1 1969 فخریھ حسین سمیره خلف عبید الحكیم 553562 263

1 1966 بدریھ قاسم حسن شكیر حمود حمود 563257 264

1962 حفیضھ ناصر امل سامي عباس الدلي 2 1960 سنیھ جار هللا عبد الزھره جعفر مجبل الصواي 546942 265

1 1966 كشیمره محسن رمضان لفتھ محسن الالیذ 559159 266

1 1962 نھیھ عباس علوان مطلك حلو العبد السید 557299 267

1 1969 ملوك حسین مكاسب محمد حسن عبد اللطیف جمال الدین 559156 268

1 1966 جمالھ جھید امل حسین علي الكعبي 560883 269

1 1964 سكینة علي 566360  جمعة عبدالحسن غیالن 270

1 1960 غازیھ ھاشم كریمھ جبار  حسن العكیلي 559840 271

1968 نعیمھ عفریت حسین  تالي حریب السعیدي 2 1970 رشده خلف علیھ كاظم یزل السعیدي 548911 272
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1 1970 نوعھ یاسین سھام ناصر سفیح الكعبي 552571 273

1 1969 حبیبھ حمود خدیجھ وادي عاتي عاتي 568125 274

1 1980 حوفھ عبدالرضا علي صالح خصاف الشویلي 561967 275

1 1963 صابونھ فھد یعقوب یونس بصراوي ال وشاح 550974 276

1 1966 سیاره محمد یوسف رشاش عبید ال بدر 568773 277

1994 رملھ جواد فرقان فراس غازي السلمان 2 1993 نھلھ جواد احمد علي محسن المكصوصي 575306 278

1969 غنیھ ھجر علي خصاف عطیھ ال عطیھ 2 1972 زنوبھ محمد خلود قاسم ھجر المفضل 574956 279

1 1992 سعاد حسن محمد حافظ اعلیبد ال ابراھیم 578125 280

1 1995 علیھ صالح علي خضیر عباس الركابي 590114 281

1 1974 كمیلھ  عیفان مؤید كریم وریوص الركابي 588222 282

1971 نجیھ فرج علیھ فلغوص عبد الغرابي 2 1965 سلیمھ كاظم علي محسن عبید الغرابي 574348 283

1 1997 نجالء رمیض عبد هللا طارق موحان المشرفي 583522 284

1 1970 زھره سلمان رحیم ھاشم محسن الشویلي 585541 285

1 1968 صومة  حویتم احمد مزھر علیوي البریچ 575627 286

1 1957 نارسیھ صبر محمد ھالل موسى العبودي 580124 287

1 1977 قسمھ محیبس احمد صالح غافل ال سعید 568871 288

1 1972 غنیھ ناصر احمد كاظم مشتت االماره 589014 289

1 1963 زنوبھ مطر ھاشم عبد علي حسن الشویلي 593275 290

1977 زھره رمضان حنان موسى عبد عبد 2 1969 میسون مكي حیدر عیسى  عبد عبد 603335 291

1969 ناجیھ عبد الحسین نجالء حنین منشد العبودي 2 1963 خیریھ جیاد یوسف جبر ھداد العبودي 614399 292

1960 2 ماجد  علوان  عناد  النجار نعیمھ  درویش 1969 618940 نھلھ  ناصر  حسین  البدر كمیلھ  موسى 293
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1967 سكینھ وداعھ شریفھ شناع مكي الخلف 2 1964 قسمھ شناوه ھاني عواد عطیھ العذافھ 617822 294

1967 شویخھ حمیدي مشتاق داخل فلیح الشدود 2 1970 مدیحھ فلیح سھیلھ محسن صالح الشدود 608354 295

1969 لمیعة محسن ایمان عبد الكاظم موسى الجابري 2 1962 صبریة حسین عبد الغفار عجمي حسین العلي 611713 296

1 1985 حلیمھ كاظم لیث جبار شریف الحسیناوي 614778 297

1 1988 احالم موزان حسین حمید بحر بحر 608257 298

1 1968 حبیبھ جبیر سھام یاسر مھلھل مھلھل 617908 299

1 1984 حیاة عبد هللا محمد رشید عبد الحسیناوي 632807 300

1 1963 فاطمھ كاظم طالب كریم خیون الخیون 620007 301

1 1994 نرجس حمید حسن ظاھر حبیب الفرج هللا 633427 302

1983 وھیده حمیدي عقیل عیالن سایب الحفاظي 2 1973 وھیده حمیدي ھیفاء عیالن سایب الحفاظي 636492 303

1 1972 رسمیھ عبد حیدر عزیز علوان علوان 638945 304

1967 ھیلھ  عبد ساھرة رؤوف جاسم السعیدي 2 1966 شھد حاجم خلیل صیوان جاسم السعیدي 628696 305

1978 كمیلھ رحیم زینب جابر سباھي الصوایحي 2 1967 حسنھ فلغوص حسین حسوني حمدان النوادي 625101 306

1 1980 زھره حبیب تحسین نعمھ كاظم عباس 621016 307

1 1961 امل شاكر باسمھ ناصر حسن حسن 621764 308

1 1957 عربیھ حسین علیھ مكطوف حمود العنبر 637787 309

1 1964 كلثومھ جاسم جلیلھ عبودي حمیدي المنتفج 644434 310

1 1975 شریفھ غافل حقي اسماعیل عباس الحسناوي 640104 311

1 1990 سمیره خلف كرار فاضل محمد الحكیم 639067 312

1 1979 جاسمیھ محمد خلیل علوان غیاض غیاض 647247 313

1 1970 جونیھ حسین امل نعیم علوان الرفاس 666949 314
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1965 كاظمیھ ثجیل عبد الرضا عبد الواحد ھلیب العبادي 2 1963 ارضیھ جبر نجاة بدر عذیب االعبادي 646524 315

1 1958 شریفھ جوید نجاه ھادي مشاي مشاي 656992 316

1 1963 نغیمیشھ  جكان شكریھ  جواد كاظم السھالني 661323 317

1968 حسنھ جعاز حیدر حسن مكطوف مكطوف 2 1968 ھدوه احمد فوزیھ عبد الحسین محمد محمد 646530 318

1 1964 دخیلھ عناد جمیلھ حسن بدر الزیدي 662508 319

1 1970 حلیمھ حبیب عباس خضیر عباس عباس 647668 320

1 1990 اشواق طالب علي كاظم جبار جبار 656137 321

1 1968 حمزیھ جازع نوال كاظم ابراھیم الشیخلي 662961 322

1 1993 بلقیس علي احمد عبد النبي محمد محمد 660033 323

1 1993 أعتماد زھیر غزوان جبار رمضان السعید 661434 324

1 1994 668490 یوسف عباس خضر  خضر سعاد  طریمھ 325

1 1969 فاطمھ جبار عقیل عبدالحسین صاحب الربیعي 648513 326

1962 سعدیھ مجید ھناء حبیب عباس الجاسم 2 1957 حسنیھ معیدي مكي عوده محمد العلي 680159 327

1 1961 افطیمھ زاجي طالب عبد فنجان الھاللي 684295 328

1968 شلشھ مجید خلود خشان سلطان الخفاجي 2 1967 ھدیھ حسن باسم ناظم عبادي عبادي 675286 329

1 1971 فخریھ عبد الرضا حسن عواد حمد الحمداوي 681735 330

1975 حلیمھ عبید حنان رستم محسن الغالبي 2 1970 بھجھ حسن احمد فاضل حمد النجار 685625 331

1 1982 ساجدة حامد فتاح حسن نوري الركابي 681397 332

1974 بسعاد محسن افراح شویل خلف خلف 2 1964 مدلولھ صخي جبار محمد عكموش عكموش 688211 333

1978 سعدیھ عباس ضیاء حیدر كریم الغالبي 2 1984 جاسمیھ مطلك بیداء زوره حسن الشویلي 681361 334

1965 فضیلھ عفریت صبیحھ مخور حمیدي حمیدي 2 1963 رجیھ عبد الحسن ضیاء حران سعید سعید 681338 335
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1 1974 فتحیة عبد جاسم سحر ظاھر حمیدي احمد 374944 336
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