
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1969 كفایة لفتة ھیفاء ناظم حمادي حدراوي 2 1957 قبیلة حربي رزاق عبد محمد الحدراوي 1015 1

1 1968 نعیمھ محمد حاتم كریم عبادي الجیالوي 7756 2

1 1969 فضیلة مراد ایمان جبر مطر السالمي 9934 3

1978 علیة كاظم حیدر شمخي جابر الرماحي 2 1981 علیة كاظم نجالء شمخي جابر الرماحي 1665 4

1974 حیاة باقر ھناء مھدي حسین الرماحي 2 1970 زھرة ھادي عبدالمحسن عباس حسین الرماحي 13949 5

1972 شھیده عبدالكریم 2  فطیمھ شھید محمد 1968 كیفیھ عطشان 15662  جلیل رشید محمد 6

1 1962 ملیحھ شنو نجاة نجم عبد البومحمد 9040 7

1 1966 خیریة مھدي عباس فاضل حمد شكر 20337 8

1963 فطیمھ مصدر لیلى شھید رشید جعباوي 2 1963 فوكھن كاظم حاكم كاظم رشید جعباوي 1000 9

1 1964 عجیلھ  عذاب خیریھ خضیر عبدالحسین الحجامي 6395 10

1967 صبحھ  حسین  جبار  جبار ماصار  ھادي 2 1966 2750 راضي شاكر  عباده االسدي فروري  عبود 11

1 1975 منتھى باقر حبیب مشتاق جعفر شیر علي 20250 12

1 1970 حسنھ محسن كاظم موسى جیاد النعماني 11275 13

1962 كتبھ عبود امیره رحیم حسون جریو 2 1971 كتبھ عبود فاضل رحیم حسون جریو 20026 14

1 1963 بدریھ حسون عبد الزھره عبد خلیل الحساوي 22730 15

1978 رضیة عبد الجبار اسیل حمودي حساني القزاز 2 1967 صدیقة  محمد محمد عبد الزھرة حسین أبو الخل 5263 16

1983 بتول محمد علي اسراء علي صالح البیضاني 1983 سعدیھ عبد النبي زھراء جعفر جواد الكیشوان 3 1975 سعدیھ عبد النبي احمد جعفر جواد الكیشوان 10194 17

1 1962 نجیبھ یاسین نجاة شعبان جاسم البحراني 7075 18

1 1958 كتبھ كاظم ھیفاء طالب محمد حسن الشبع 11005 19

1 1964 امینھ علي ماجده كاظم محمدجواد القیمقام 8867 20

1 1957 فخریة ھادي جواد عبد الكاظم مھدي ال فتلة 16794 21
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1 1960 مشتھایھ حسین مؤده عبد الحسین صالح الجنابي 14350 22

1 1957 فاطمھ جاسم حازم قحطان مالك المعماري 8584 23

1 1957 باشھ متعب فائزه عبداالمیر كاظم لفتھ 18444 24

1 1979 كریمھ مجبل احمد ارحیم مدفون الغزالي 5379 25

1967 موزه حلیص سلمى ناظم صاحب مجتومي 2 1961 عسره عبود كریم محمد سلمان مجتومي 10584 26

1980 لمیعھ كاظم زینب محسن مسلم البو خلیل 2 1971 حیاه كامل زید عباس عبید الجیتب 2109 27

1 1968 صبیحھ وحید مبدر عطیھ مخیف الشبالوي 18734 28

1 1962 رزیقھ ناھي عبد ھاني نعمة مخیف الجالبي 24155 29

1957 علیھ حسین فضیلة عباس كریم الرماحي 2 1964 حظیة عباس جبار عبد كریم الرماحي 19264 30

1975 وفیة عبید حسین علیوي عبد الجبوري 2 1980 فاطمة جواد زمن معین جعفر البو عرعر 13735 31

1968 فضیلھ صالح سعدیھ احمد عطیھ سید محمود 2 1967 سعدیة حمید محمد عبد هللا محمد حسین الطحان االسدي 10104 32

1959 نوریة أبراھیم شذى  باقر محمد رضا الغراوي 2 1960 أنیسھ شاكر توفیق كاظم جبر الحمداني 21016 33

1 1961 نجیھ علوان فضیلة مھدي جبر عبیدي 333873 34

1 1962 فاطمھ محمد زمزم حسین علي علي 637630 35

1967 كاظمیة عبد خدیجة علوان عبد السوفي 2 1961 كفیھ عبد عباس حسن حسین حسین 26812 36

1971 أیھ بدیري منى حسین عبد محمد بازي 2 1962 صبیحھ محمد صاحب عبد الزھره عبد كیبلھ 27077 37

1 1965 مائده  بوھان انعام حبیب عبد سالمات 39418 38

1 1962 قبیلة كاظم فاطمة حمزة ساجت الكوفي 27704 39

1 1964 فخریھ عبید ھدیھ شالكھ عبد الحسین الحسیناوي 46523 40

1958 نجیھ علي رحیمھ عباس جعفر الكعبي 2 1985 رحیمھ  عباس محمد باشي حسن الطائي 50346 41

1 1970 نعیمھ محمد زینب كریم عبادي الجیالوي 58212 42
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1975 رحمھ  عباس مھند قاسم عبد العظیم ال ناجي 2 1981 نجاة عبد الحسین كریمھ رسول عباس اللھیبي 60891 43

1968 سعیده حسین صبیحھ جواد عباس جالبي 2 1969 امینھ محمد نھاد كاظم مھدي شعبان 71526 44

1980 زھره حمید حوراء صالح مھدي الشیباني 2 1967 حسینھ موسى قاسم حسین حمد ابوالجاز 70917 45

1974 سعدیھ یاسین االء یاسین حسین الخزاعي 2 1966 غنیھ حسین حیدر  طھ حسین الخزاعي 65969 46

1962 صفیھ  عبدنور رزاق عبدالحسین سعد العصیب 2 1972 صفیھ رزاق سھامھ عبد حمدان الخاقاني 88400 47

1 1970 بلقیس رزاق محمد وھاب سعید الخفاجي 76694 48

1 1957 جبریھ محمد ساھره كاظم حمدان الكوفي 78615 49

1981 میساء محمد باقر حوراء محسن ناجي الشریفي 2 1974 نجاه عزت سالم منعم حسین مواش 411346 50

1 1962 سكینھ عباس عامر حمزه بشبوش شمس الدین 103657 51

1 1963 نعیمھ حاكم عالھن عبود حمید البوعارض 110186 52

1976 تسواھن حجار نضال احمد عبد هللا الجحیشي 2 1968 نوریة عبد هللا لفتھ فلیح محسن الجحیشي 105959 53

1 1995 میساء صالح مصطفى حمودي عبادي شافعي 108997 54

1 1966 نجمھ عبیس 350215 جاسم محمد دریس 55

1980 نجیھ عطیھ حسین علي لفتھ السیالوي 2 1960 فخریھ عبد نجیھ عطیھ شمخي ابواصیبع 110705 56

1961 فطیمھ حمود دلیلھ عبید شھد الغزالي 2 1982 دلیلھ عبید حامد عبد الحسین علي الغزالي 111502 57

1970 فخریھ عباده فاطمھ یاسر عبود الفواز 2 1970 صبریھ عباده عامر سالم ھادي االسدي 111214 58

1 1980 زكیھ خضر حیدر حسن محمد بویش 129533 59

1 1962 فطیمھ درویش صبریھ حسون علوان النیار 130752 60

1 1973 زھره عبید أیاد شھاب حمد الجعفري 128931 61

1 1985 ھیوبھ مھدي محمد جاسم علي النجفي 129957 62

1 1962 نعیمھ كاظم ھناء عبدالزھره عبید الیتاوي 136412 63
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1 1977 نسیمھ  حسن حیدر  حمادي راضي الخزعلي 306641 64

1979 ایھ حسن یسرى رسول جابر جدي 2 1967 رضیھ صادق عماد سالم راضي فلفلي 140464 65

1 1964 بدریة جابر ساجدة كاظم حصموت الحجیمي 142561 66

1995 حیاه رضا نوریھ طالب حسین الحسني 2 1969 سامیھ ناصر ابتسام كاظم یاسر الموسوي 144239 67

1 1964 شكریھ زایر 144680   زینب كریم عباس 68

1 1964 ملكھ عبد نعمھ بردان جحالي شبانات 155681 69

1968 ضویھ رمضان ازھار عدنان ھادي الجد 2 1966 زھره ناجي عبد نعمھ عباس شبر 163264 70

1 1966 فوزیھ كزار خلود جابر جاسم الجبوري 161729 71

1 1957 زھوري محمد سلیم محمد طھ عبد هللا بشیبش 158037 72

1 1962 127015 حلیمھ  جعفر  عبد الواحد  ال فتلھ جوري كریم 73

1 1972 نعیمة حسین فراقد نصال محمد االشبال 168754 74

1965 مالك ناجي ھیفاء عبد االمیر جبار الزویني 2 1962 زھره طالل كاظم محسن عبد البوحسون 165810 75

1979 حسنیھ كاظم سعاد عطا حسن النداوي 2 1975 رضیھ ھالل رعد جواد كاظم النداوي 167359 76

1 1971 زھوه ھاشم نجألء قاسم عبد الحمید الحبوبي 170305 77

1 1964 ھاشمیة حمید بتول حاتم سعدون الزبیدي 181738 78

1 1981 فرات حمود حسن ھادي جابر الخزعلي 182345 79

1990 حكیمھ   عبد الزھره 
ھادي حسن

صفاء عصام مھدي جبري 2 1979 لیلى  محمد شریف فرج یاسر سالم ھادي ابو صخلھ 181081 80

1 1960 وردة داود رسمیة زغیر منفي العموري 183743 81

1 1970 كمیلة كریم رسول رحم  كاظم المعالوي 224602 82

1 1974 جاسمیھ محمد احمد جواد خضیر ال حسان الجزائري 195642 83
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1982 قسیمھ داود میثاف ھاتف عبد الشكري 2 1978 امیره عبدالكاظم فالح مھدي عبد الشكري 195388 84

1 1970 زھره عمران نبیل طالب عبدیاسر الخفاجي 201896 85

1970 رسائل حسن تماضر سعید حسین الحكیم 2 1962 شكریھ احمد فارس عبد علي حسن البدیري 203628 86

1969 مكیھ عبدالزھره زینب حسن كاظم الركابي 2 1957 حمیدة كاظم عادل كاظم حمزه كنبي 206048 87

1957 غریبة  كریم میعاد صاحب ھادي الكیماوي 2 1957 زھره علي علي عبد  عبد العباس ال شناوه 207315 88

1966 خدیجھ جاسم اناھید حسن محمد محمد 2 1961 فضیلھ حمید سالم عبد النبي صالح النصار 216949 89

1990 وسیلھ لطیف نجمھ طالب شریف البطاط 2 1979 زكیھ صویحب مصطفى كریم قاسم البطاط 221505 90

1 1962 ملیحة مھدي حمیدة ھادي جعفر دھش 220951 91

1 1962 زھره عبد علي سلیمھ شاكر فشل الحدراوي 225389 92

1980 باسمھ مجید منار عبدالھادي محمد الحلو 2 1971 ملوك جواد ھمدان عبد المالك عبد علي الحلو 301045 93

1992 جنان حبیب امیر رشید عیدان الشمرتي 2 1974 فلیحھ حسن زھره عیدان شاكر الشمرتي 240140 94

1 1957 فطیمھ حدب نجیة حسوني مھدي جنابي 238141 95

1 1965 شنونھ لفتھ حمیده جساب خویطر البراھیمي 235601 96

1 1960 غنیة كاظم سعدون شالل ظاھر السعیدي 247179 97

1 1971 بدریھ جبار عبدالزھره عریبي یوسف االسدي 122356 98

1970 صدیقھ خضر اشواق صالح حسن الدجیلي 2 1964 بدریھ عبدالرضا فاضل محمد خضیر السباك 252337 99

1972 سكینة محمد سھا عبد الحسین ابراھیم ھرندي 2 1960 ملوك مھدي كاظم محمد جواد ابو القاسم النجار 250053 100

1976 غازیھ طالب ناھض عبدالكاظم حسن المیالي 2 1978 مدیحھ لھمود بیداء ریكان حسین المیالي 261779 101

1 1967 سعدیھ شھید مھا كاظم قاسم قاسم 268688 102

1976 فوزیھ نایل سھى سالم كریم االحمر 2 1966 سعدیھ عزیز ماھر عباس كاظم البیاتي 274999 103

1969 سومة جواد صفاء جعفر عباس خنفور 2 1971 لیلى مرتضى مھند تكلیف ناجي عوض 266900 104
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1 1979 فطیمھ عبد فالح حمزه علي ال جمیل 270641 105

1 1968 غنیھ مھدي قسمھ كریم عباس وناس 294303 106

1968 نجیة حسین ناجحة عبد علي میران شریف 2 1966 منتھى سعید مسلم محمود شاكر علیبیج 291562 107

1971 ملیحھ فریح اسماعیل ابراھیم عبود الطفیلي 2 1970 حیاز اھبیش مریم محمد جبر الطفیلي 292901 108

1 1970 نجمھ محمد اشواق عبد الجلیل حسن ابو اصیبع 635864 109

1 1965 فخریھ عیدان خولھ راضي حسین القسام 305037 110

1982 مطره محمد فاطمھ حسن راضي البخاتي 2 1977 فلیحھ حسن فارس سلطان شاطي البخاتي 299285 111

1973 سعیده محمد منذر نعمان جواد الشجیري 2 1976 نوریھ ابراھیم رقاء جواد كاظم مزیداوي 295225 112

1 1987 زھره محسن علي سجاد ھاني العارضي 301499 113

1 1965 ھدیھ حسین حیاة حنون بدر العتیج 317195 114

1963 صبیحة بعیر ایمان جاسم راشد حمادة 2 1963 فخریة طھ رسول ھادي حمود البو حمادة 313484 115

1 1963 عطیھ جواد محمد نعمھ طاھر الصریفي 321438 116

1 1967 رحمھ كاظم سھام ھادي كاظم الجنابي 319568 117

1 1985 غنیھ  جابر مصطفى عبدالحسن عبدالساده النجفي 312841 118

1 1986 رزیقھ ھاتف عمار عبد الكاظم بشیر الفتالوي 322563 119

1 1979 شمسھ ذاكر ثائر عبد الكاظم جیاد الفتالوي 330039 120

1 1965 حسینھ شكر سعید عبد الزھره حیدر وھب 322998 121

1 1976 فوزیھ بحروث عبدهللا حمد حمادي الفھداوي 321623 122

1971 سوسن عبد هللا وئام قیس یونس المظفر 2 1960 مناھل محمد رضا صائب عبد الحمید محمد علي المظفر 329304 123

1984 صفیھ مھدي اسراء جابر عیسى المؤمن 1973 صفیھ مھدي حیدر جابر عیسى المؤمن 3 1980 ربیعھ ابراھیم ساره عدنان مرزه سید سلمان 333094 124

1 1974 حوري ماشي صادق راضي خضیر الكعبي 340298 125
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1 1986 سمیره حمید عبد هللا سمیر محمد العلیلي 337135 126

1 1960 ستھ  عطیھ حمیده جواد محمد علي ابو البسامیر 342128 127

1971 زھره جاسم ھیثم یونس ھاشم الموسوي 2 1977 مریم  عبود سلمى  حسن  عبد  ال عیسى 348374 128

1 1958 بوني احد فطم حسین تقي بیكي 348296 129

1 1970 نجات مجید فضیلھ حمید رشید بخش 351486 130

1 1968 قسمھ كاظم كریم دویج عبدزھره الزیادي 351581 131

1 1964 رضیھ عباس اكرم ھادي سعید دریوش 157535 132

1 1964 نعیمھ شكر فاطمھ جبار عباس العتبي 364469 133

1 1962 كاظمیة  مھدي زھره محمد عبد العكراوي 361782 134

1989 ھیفاء عبد العزیز حسنین حیدر محمد حسن الظالمي 2 1993 صفاء عبد العزیز زھراء عامر كاظم تبینة 366258 135

1964 صفیھ جعفر ستار عیسى یونس البدیري 2 1979 امال ھادي فاطمھ ھاشم فرمان الفتالوي 361060 136

1963 نجیھ كاظم حلیمھ رحیم صالح الجنابي 2 1964 نجمھ نعیمھ حسن جوده مھدي الجنابي 378521 137

1970 علیھ عبد الزھره رزیقھ عبد نور حساني الجبوري 2 1969 حسنھ  جاسم فلیح عبد الحسین حساني الجبوري 379022 138

1 1969 ھدیھ جبوري ابتسام حسوني جبر العبودي 382667 139

1 1960 شھیھ علوان حمید عبدالحر عواد البدیري 382721 140

1 1966 علیھ نعمھ كاظم عبید ساھي ال جمیل 396998 141

1 1971 عجیلة كحیف خلیل المي مبارك االمي 405762 142

1 1958 زھره عبد الحسن حمیده رضا راضي جحیشي 406940 143

1981 منصوره تقي زینب نزار یوسف عجینھ 2 1968 نوریھ عبد الزھره حیدر حساني حمزه بني سعد 393488 144

1 1974 رشیده عطیھ عامر جواد كاظم مجي 391000 145

1969 ثنیھ نعمھ سمیره صیھود جاسم البو عارض 2 1964 بلوه حمد حسین مرزوك مراد البو عارض 418101 146
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من 711

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %40النجف االشرف



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1984 احالم ناجي محمد احمد میري الحویزي 2 1957 علیھ حسین احالم ناجي عباس العابدي 411577 147

1 1963 سلیمھ محمد ماجده جابر عبد هللا الجعباوي 411696 148

1 1957 رحمة طاھر مكي  عبد االلمیر  حمود خیقاني 156542 149

1 1974 حبیبھ محسن مجید حمید عباس الحدراوي 432214 150

1 1967 زھوري علي بشرى سعید  كاظم تویج 427855 151

1 1965 سلیمھ ناجي زینب كاظم عبد العزیز العلوان 435384 152

1 1965 نھیھ محسن سعاد تركي منصور التویلي 428763 153

1959 بسعاد جبار زھیر حسون خلف الكعبي 2 1957 غنیھ سعید رابحھ احمد عبد الكریم الموسوي 423701 154

1963 نوریھ عباس زھره تركي حسن ال ناجي 2 1980 زھره تركي مراد حسن مسلم البوناجي 445714 155

1 1986 احالم مھدي عمار عالء حسن فلفلي 440657 156

1970 خیریة عالوي حسین محي علي ناصر 2 1973 خدیجة مھدي زاھرة محمد عبید عبید 444872 157

1 1981 ساھره مھدي علي حیاوي عبدالمھدي السعداوي 362944 158

1961 فطیمھ عبد ھیبھ فاھم محسن العكراوي 2 1958 فطیمھ عبد زھره فاھم محسن العكراوي 464284 159

1970 صغیرة حسین أبتسام ھالل حمادي الرحیمي 2 1969 ملیحھ عباس حسن علي حسین آل سعید 465297 160

1 1972 458012 عمار رحیم  عباس  البو جواد ربیعھ  جھاد 161

1 1963 فاطمھ محمد بشرى جواد جعفر الموسوي 456376 162

1 1962 ملیحھ محمد بشرى عبد هللا صالح الفاضلي 471601 163

1 1969 زینب محمد بشرى جاسم محمد الحبوبي 474723 164

1 1967 بتول طاھر االء رضا عباس امیني 477716 165

1984 نبیھھ حمید یاسر سلمان عبد هللا شریف 2 1991 مثال عبد الحسن ایات عباس عیدان عیدان 471884 166

1 1964 سعدیھ جبر شذى رزاق سھیل اسود 372483 167
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1 1968 كمیلھ نمات فاطمھ منعم سلمان الزاملي 492346 168

1 1957 مدلولة شاني رضا صاحب حسن فتلي 490457 169

1977 نوریھ حسین سالم محمد شالش البدیري 2 1973 لیلى كاظم انغام عبداالمیر عطیھ الزیادي 484784 170

1 1978 فاطمة فاضل حلیم جاسم محمد معلة 484262 171

1 1962 ستھ سلمان رشاد كاظم جیاد الشافعي 491847 172

1 1962 ملوك كاظم أیاد صاحب محمد العوادي 510168 173

1 1962 رحمة كاظم ایمان ماجد حمید البو مجي 505061 174

1989 عذراء جبوري محسن ناظم رسول الزبیدي 2 1991 خیریھ خضیر زھراء جبار مجید البوعارضي 501389 175

1 1992 سھیلھ عطیھ علي فاضل نجم الجبوري 507946 176

1 1964 زكیھ بدر فالح عبداالمیر خیري القریشي 496196 177

1981 حمیده ھویدي حیدر رزاق عبد الواحد الرماحي 2 1962 تركیھ جواد حمیده ھویدي عبود عبود 522096 178

1987 انعام عبدعلي حسنین احمد عبد شریف 2 1973 انعام عبدعلي نوال احمد عبد شریف 513686 179

1967 فوزیھ حسین اسعد معز جابر االعرجي 2 1972 فوزیھ حسین رقیھ معز جابر االعرجي 513023 180

1958 حضیھ نعمھ اقبال نوري مھدي العامري 2 1966 خیریھ صادق عالء سالم نعوم السلطاني 527558 181

1 1971 شكریھ حسین رجاء ابراھیم حسین الطبطبائي 536020 182

1 1992 اسماء عباس محمد ریاض كریم الشیباني 537080 183

1 1963 الھیبھ حسین امل عطوان عبود العذاري 535555 184

1 1970 صبیحھ باقر احمد موسى علي الشبر 536013 185

1 1970 زھره نجم ذكرى حسن مجید الشمري 540918 186

1 1969 طلیعھ عبید عقیل حسین علي العارضي 550728 187

1989 وھبیة عبد الھادي دعاء حازم كامل النفاخ 2 1976 منیره عبد ظافر عبد المھدي فیصل الكوفي 542141 188
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1972 سھام عبد المھدي محمد محمود عبود زوین 2 1984 آمنة حسن نور  ستار فاخر عالكي 542688 189

1 1969 غایھ محیسن وجدان عبد عبدالحسن ال غزي   569892 190

1 1978 شكریھ لفتھ فؤاد اجلیدان عجیمي مھدي 570165 191

1 1970 رقیة منصور سناء محسن عبدالساده ال ابراھیم 556266 192

1 1968 ملكھ خضیر فاطمھ عیدان ھادي ھادي 556467 193

1 1966 ملكیھ عطیھ سمیره ھاشم حسین البوعیسى 556099 194

1 1970 صدیقھ عبد عامر شھید عبد النعماني 568813 195

1 1986 سھیلھ جواد حسن سمیر حمید عبطان 578851 196

1960 سلیمھ موسى سعد مجید ھاشم حبوبي 2 1963 فخریھ  ھادي شدى  رزاق جواد حبوبي 582592 197

1 1959 حنینة عباس كریمھ عبد االمیر  حسن كناص 579587 198

1968 نجاة صالح شھربان علي عباس الخفاجي 2 1967 عزیمھ عبد ھالل عبد طھ الخفاجي 575478 199

1 1971 فائزة محمد حسن فرح حسین علي الموسوي 592338 200

1 1959 ام الزین عطیھ انتصار محمد عبود الطولقاني 593129 201

1 1965 ھدیھ صالح سمیرة مھدي صالح السفیر 594727 202

1960 لمیعھ یوسف حیدر علي محمد زیني 2 1967 شكریھ عباس زھره عزیز ھادي زیني 587124 203

1 1966 بلقیس داخل نرجس حسین محسن االبراھیمي 587351 204

1 1961 خدیجھ موسى ایمان ابراھیم حسن النھاوندي 614639 205

1968 رجاجھ عكلھ نظیمھ  شمران محسن الغریباوي 2 1962 قدیمھ وداعھ فاضل موسى زبالھ الغریباوي 616801 206

1 1967 شنھ عبد زكیھ مطرود جیاد جیاد 608209 207

1 1984 فاطمھ عطیھ احمد عبدالحسین عبدهللا الفتالوي 618905 208

1 1957 حریھ علوان فلیحة حسن محمد الغزالي 618466 209
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1966 وفیھ غازي احالم حسین مكي معامره 2 1962 زھره عبدالرضا ماجد عبداالمیر مكي معامره 628960 210

1960 زھره حسین سمیره یاسر جاسم الجبوري 2 1966 حلیمھ طالب علي عباس فیاض السلیم 627612 211

1 1975 علیوه عوده صباح محیسن علي العریفاوي 630747 212

1 1964 فلیحھ حسن علي حسین علوان حسناوي 628748 213

1 1963 نجاه عبدالرضا ایمان محسن حسین الحمامي 645335 214

1985 ھدى نعمھ حمیده مسلم عراك ابوغنیم 2 1973 فطم نعمھ كریم عبدهللا سالم ابوغنیم 637487 215

1984 صدیقھ حسین 2 زینب محمد  تقي 1971 زھره محمد فاضل علي جاسم فدعم 641969 216

1 1961 مدینھ مھدي سمیره شاكر حریب العبیدي 609544 217

1 1957 باشا شنان حمیده مشكور عمران ال عیسى 650373 218

1 1961 ھدیھ جاسم تركیھ عطوان جابر الشھیب 653762 219

1 1957 صبریھ عبدالحسین ساجده ھادي عبدالعباس الكعبي 653014 220

1 1967 نعیمھ شریف 658603 عادل  عبد علي  مھدي  مھدي 221

1975 2 حاتم  حسن  شمخي  الرماحي غنیھ علوان 1987 إسراء  عبود  حسین  الحمداني كاظمیھ قادر 659241 222

1969 علیھ خضیر ماجد الیذ كاظم الغزالي 2 1982 زھره خضیر رغد شمران یوسف العراكي 675273 223

1 1978 شریفھ تمن محمد فاضل حسین البو صھوه 669501 224

1972 فاطمھ كریم رشا حسون طالب الموسوي 2 1959 طلبھ ھادي ناصر حسین عویز البدیري 668239 225

1 1964 سعدیھ عبد الرضا ایمان مندیل عبد الحسین الفتالوي  675264 226

1960 حلیمھ محمد تقي بشرى محمد  جعفر الخلیلي 1989 بشرى محمد محمد جعفر  ضیاء محمد محمد 3 1992 بشرى محمد جعفر زینب ضیاء محمد محمد 694808 227

1967 زھره ھادي ریاض عبد علي النعماني 2 1964 زھره ھادي فطم عبد علي النعماني 691331 228

1 1968 شریفھ جاسم مصدق علي جعفر البو مرعب 520710 229
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