
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1978 سعدیة حسین قسمة جاسم  علي حوسة 2 1969 فلیحة  كریم محمد حمزة وریور حوسة 19960 1

1 1965 منى لفتة حمیدة جبر نعمة البو نصر هللا 16078 2

1986 نزیلة كاظم صالح حسون ناجي الغزالي 2 1960 بخیتة جاسم حسون ناجي صغیر الغزالي 19645 3

1972 وحیده جابر سمیرة عبد الحسین وحید الصكر 2 1965 شنھ جابر عبد الیمھ محسن جاسم الحمادي 20200 4

1968 فوزیھ حسن فارس احمد عبد علي شمس 2 1966 امیره حسن انوار شاكر شریف شریف 3296 5

1969 خدیجة أحمد أسعد عباس محسن المعمار 2 1974 رجاء حمید نادیة كریم عبود الزوبعي 26117 6

1 1964 وجیھھ حسون معین عبید ابراھیم الفتلي 26627 7

1 1966 صدیقھ حسین فاطمھ كاظم مطلك الخالدي 141232 8

1957 بیبي عبد الجلیل رسمیھ عبد الجلیل خلف الجبوري 2 1961 زھره درویش احسان طھ محمد الزغیر التمیمي 33995 9

1966 ھدیھ عبد هللا فاطمھ مسلم حسین حكرات 2 1962 بدریھ عبد محمد مذھان عبود حكرات 34329 10

1 1960 ایھ حسین رباب وحید حسن البدیري 30408 11

1 1969 نعیمھ عباس علي اموري فرج الرماحي 33775 12

1 1971 نزیره تایھ عاطارد محسن محمد الخفاجي 32693 13

1978 ایھ حسن عواطف  رسول جابر جدي 2 1973 زھره عباس سالم عبدالرضا حسن جدي 57123 14

1963 نجیھ محمد نضال عبد عباس حمیداوي 2 1963 كریمھ محمد ناجح حسن جاسم الظالمي 51213 15

1985 فطیمھ كریم عادل عبدالمھدي عبدنور توبي 2 1977 فطیمھ كریم سعاد عبدالمھدي عبدنور توبي 45244 16

1 1968 حیاة صالح رزیقھ مھدي صالح العلوي 613802 17

1 1957 بدریة صاحب بلقیس  عبدهللا وبل بالل 65831 18

1972 فخریة كاظم امل كاظم عبد بال 2 1969 صحینھ علي حسین عطیھ عبد بال 62810 19

1 1982 طلبة نزال رعد حمید داخل الغزالي 61174 20

1962 حضیھ محمدعلي بشرى مھدي عبدهللا العكراوي 2 1967 فطمھ عبود رحیم كاظم بندر العكراوي 63061 21
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1 1957 نظیمھ ھادي حكمھ علي عیسى المحناوي 443597 22

1966 أمل احمد بشرى علي باقر الجاسم 1990 بشرى علي ساره قاسم جبار المقرم 3 1963 سعوده جابر قاسم جبار كاظم المقرم 79473 23

1 1957 كمیلھ عمار حسن عمران موسى السعداوي 86076 24

1 1964 عطیھ كاظم مكیھ ماجد محمد سالمات 94829 25

1982 ذكاء جعفر رشا حسین مجید األسدي 2 1977 سلیمھ رضا عامر عبدهللا مجید األسدي 78916 26

1971 فاطمة عزیز ایمان محمد طھ الطولقاني 2 1964 نعیمة باجي سمیر شھید ولید الطولقاني 109388 27

1965 صبیحھ قاسم ساھره صادق جبار الشمرتي 2 1960 میریھ جیاد رشید سعید جبار الشمرتي 110938 28

1978 شكریھ محمد نور سلیم محمد الحبوبي 2 1978 صفیھ محمد احمد   محمد رشاد كاظم الحبوبي  110187 29

1 1982 سمیره عبد حسن فلیح حسن اللھیبي 110249 30

1974 وداد حسن سعدیھ سلمان عباس الحصیني 2 1960 نعیمھ عباس فاضل جاسم حسین الحسیني 113101 31

1963 بدریة كاظم زھرة محمود داخل الرواي 2 1962 زھرة بندر عبد علي كاطع حسیج مالكي 115144 32

1 1976 116142 صالح  لطیف  علي  العباسي بلقیس  سلمان 33

1 1959 زكیھ ماضي فاطمھ نعمھ جعفر العوادي 115357 34

1 1960 سعدیھ حسین سھام حضیر جار هللا التمیمي 113758 35

1 1971 ضویھ محسن مریم شاكر كاظم جنابي 126884 36

1 1960 زھوري مرتضى امیره جاسم صالح البكاء 125298 37

1967 ملیحھ عبداالمیر امل محمد امین علوان الجحیشي 2 1964 نوریة شمخي زكي محمد حسین علوان الجحیشي 138304 38

1 1964 حسنھ عبود مائده عبد العباس عیسى الخریفاوي 128945 39

1 1961 عیده خنجر علیھ جالب عبود الدعمي 128863 40

1 1960 سعیدة شویع كریم جدوع طحباش الفرطوسي 129801 41

1 1962 امیره عزیز عقیل حسین علي المسلماوي 152006 42
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1 1991 انتصار محسن كرار والي علي الزجراوي 143941 43

1 1965 شیخھ جباري سلیمھ عباس مھدي الھاكول 155009 44

1960 لمیعھ عبود اقبال جواد عباس البو الدین 2 1957 علیھ عبد هللا ثامر عیدان محمد غیاض 146779 45

1 1983 149403 أسعد  عبد الحسن  حسون  البو صیبع حمیده علي 46

1 1963 حیاه سعد ایمان ناجي خضیر دروش 151786 47

1 1968 كمیلھ فرھود امیره مشكور علیوي الصافي 162786 48

1963 منصوره جعفر انتھاء عبد الزھره محمد امین توكلي 2 1961 بتول طاھر فاضل رضا عباس امیني 158630 49

1975 زینب جاسم ازھار عبد الشھید محمد السعید 2 1962 خاتونھ بایش كریم حمید احمد حوسھ 165866 50

1971 فظیلھ كریم زینب جواد كاظم شكرجي 2 1967 بدریھ عباس احمد عزیز حسین الحسناوي 164242 51

1980 ھناء مھدي عباس عبدهللا عباس البوصیبع 2 1978 بسنھ بعنون سھاد صالح مھدي الخالدي 177679 52

1973 وحیده رشید احمد عبدالیمھ حسین كرماشھ 2 1976 حیاة كاظم زینب كامل حسین كرماشھ 181923 53

1976 كاظمیھ عبد سھیلھ طالب حافض العامري 2 1976 بسعاد عباس رجاء عبد االمیر محسن الفیداوي 173720 54

1 1961 عفیفھ مجید امنھ محمد حمید حیدر 274371 55

1 1958 حلیمھ نجم فالح حماده كاظم اھزیم 197042 56

1 1962 عطیھ عبد رزیقھ صالح مھدي النعماني 193075 57

1969 بدریھ ریاح امیره ھادي محمد كاظم 2 1968 زھره ریاح عامر عبد الحسین محمد كاظم 187771 58

1968 مكیھ عبید فضیلھ اسود حسین كشكول 2 1962 شھیھ حسن محمد عباس حسین كشكول 183845 59

1 1965 سعدیھ مسیر ایمان عبدالزھره صالح شكر 347334 60

1 1966 بسعاد عباس صفاء عبد االمیر محسن الفیداوي 206663 61

1 1969 فطیمھ صبار ماجده حمید عواد الزرفي 207063 62

1 1968 ركیة كاظم حامد عبد الحس الجبوري 205619 63
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1978 غنیھ  عبد المحسن عالء عائد ھلول ھلول 2 1984 غنیھ عبد المحسن منال عائد ھلول ھلول 207614 64

1 1962 رحمة موسى فاتن عدنان حبیب االعرجي 202613 65

1 1962 طلیعھ كحیط عبد القادر فرحان عبود الحبیب 563142 66

1 1960 فطیمة عبد ھدى  رضا محمد علي معلھ 221016 67

1969 سعدیھ ھاشم انتصار صباح عبد الكریم الشمري 2 1959 فاطمھ محمد كاظم عبد الزھره یاسین جلو 214113 68

1957 عبیده جبر عبدالحر عبداالمیر محمد الفتالوي 2 1959 بھیھ جواد اقبال ھادي عبدعلي الظالمي 215159 69

1 1964 نجاه عبداالمیر بشرى فاضل علي الجعفري 210194 70

1 1965 ملكھ سعد ضیاء محمد كاظم الحمداني 257619 71

1965 خرخوشة كاظم وفاء شاكر محمد علي ابو جزره 2 1957 نعیمھ مكي حسن حسین مرزوك الرماحي 230081 72

1 1964 فھیمھ ناصر فاطمة حاكم حسن الحسناوي 227031 73

1 1969 زوینھ عاكول سعدیھ رحیم جلیوي العمران 235842 74

1977 نارسیھ جالي فاطمھ محمد تقي سعدون البعاج 1968 ماجده جالي رجاء كامل ناصر البعاج 3 1966 ماجده جالي ریاض كامل ناصر البعاج 239624 75

1 1961 كنطاره عبد علي سكینھ ساجت مرزوك الجبوري 241609 76

1 1966 بدریھ مھدي امنھ عبد الصاحب عباس الرماحي 243453 77

1 1957 سكینھ رداد حسینھ فرحان عبد الزجراوي 251791 78

1965 رتوبھ صاحب صدیقھ علي عبد الحساوي 2 1964 بھیھ حسون ناصر حمزه احمد الحساوي 242664 79

1978 مكیھ رباط زھره تركي حنویت العبودي 2 1976 حلیمھ جاسم زیاد عبد االمیر عبد الزھره العبودي 244083 80

1 1970 عزیزه ھاشم ابتسام جلیل جھاد المھلھل 264078 81

1978 نھیطھ مجید اغصان عبدالزھره كاظم یاسي 2 1977 سوریھ شاكر محمد حسن نعمھ الجبوري 258182 82

1 1990 فاطمھ محمود علي محمد جاسم التمیمي 257529 83

1970 جمیلة عبد النبي كاظم علوان كاظم الموسوي 2 1963 أمانة مھدي مائدة  عبد الحسین محمد حسن األطرش 266588 84
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1 1959 جایھ بنیان حسن علوان حمزه معیبر 509491 85

1 1965 ادیبھ علوان لؤي حاتم راضي البوراضي 275390 86

1 1979 حیاة محسن زمان عامر ھادي ھادي 268488 87

1 1969 لیلى ماجد فردوس عباس حمودي الحمامي 275700 88

1 1967 نیمونھ عبد سلوى محمود محمد البوجاسم 278973 89

1971 اسیا جعفر ضیاء حمید عبد الزھره قرقجي 1981 فلیحھ ابراھیم حنان علي رحیم الجعباوي 3 1967 اسیا جعفر جنان حمید عبد الزھره قرقجي 280786 90

1962 دلة مطرود صبیحھ حسین جباري الحسناوي 2 1964 ویطھ عبد جبار دخیل عطیھ الغزالي 299603 91

1963 فطیمھ محمد امیره حیاوي عبد ابوطبره 2 1964 فھیمھ عبدالزھره عبود طارش عواد بني طرف 294824 92

1 1966 عقیده ناصر محمد جابر عبید الجبوري 297616 93

1 1965 فخریھ ابو السود عدنان كاظم حساني الرماحي 299434 94

1 1967 عجیلھ كریم باسمھ عبد مسلم صادق اللبان 523393 95

1 1987 كمیلھ كریم نبیل عباس كاظم الفیداوي 301544 96

1982 تركیھ مصطفى حنان عباس محمد العبره  2 1973 فوزیھ  محمدحسن حیدر عبدالجبار  جلوب  الجنابي 308820 97

1 1986 زكیھ مرزه داود سلمان محمدحسن الحسني 309328 98

1 1981 امل عبد العال محمد رسول وحید الغزالي 303212 99

1970 مائدة عبد الحسین مھدي علي محمد الشالمي 2 1982 كمیلة حمید شیماء ھالل مھاوش البو عرض 302819 100

1 1968 نھیھ مطرود جاسم ھاشم كریم جالبات 324167 101

1 1964 صدیقھ شالل ایاد محمد حسن علوان علوان 318325 102

1987 ھیفاء حسین عال حامد حسن البو علوش 2 1975 حلیمھ محمد محمد عبد الحمید كریم الشمري 326941 103

1979 كمیلھ عبید شیماء مالك كاظم ال فتلھ 2 1969 فوزیھ جفات حلیم عباس عبید ال فتلھ 325607 104

1 1957 وفیھ شاكر امیره حاتم اسماعیل المحماني 325954 105
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1 1960 صبریھ ھاشم ناظم حمید مجید سلمان 331263 106

1991 غیداء نعمھ سیف عباس علیوي جالبي 2 1980 نعیمھ جاسم بشرى علیوي عبد جالبي 339684 107

1 1979 صبریة حمید حیدر ھادي مجید ناجي 329351 108

1 1990 زھره عطشان احمد حامد ناجي البدیري 333018 109

1 1968 ھدزه احمد عالیھ خضیر  عباس شریف 327466 110

1 1966 علیھ یاسین كریم منعم عبد الحسین العبدلي 386914 111

1 1957 غنیھ حبیب سھام عبد الكریم محمد حسن القریشي 349691 112

1957 جسم غالب عباس محمد سالم الساعدي 2 1957 زھره غازي عفاف جاسم محمد الحارس 349157 113

1 1963 فطیمھ حسون عماد محمد حسن عبد الحسین محبوبھ 348313 114

1 1965 حسنھ زغیر قابل حبس سلمان بني مسلم 341230 115

1 1957 فخریھ خلف منى  منعم  حسین الفرطوسي 349805 116

1 1982 تركیھ عطیھ جاسم صاحب كاظم اللھیبي 343616 117

1 1969 تقیھ عبد عبدالعالي اسماعیل خلیل تري 354807 118

1 1971 شكریھ حسین علي جواد كاظم العتیجاوي 361202 119

1971 لمیعھ جعفر اشواق سامي ھاشم الحبوبي 2 1964 لمیعھ جعفر انعام سامي ھاشم الحبوبي 364440 120

1 1965 روطھ بجاي سلیمھ مسلم حبیب البو عامر 361609 121

1965 مدینھ ناجي ھدى علي حسین علوش 2 1958 رسمیھ فرھود عبدالكریم مھدي موسى النجم 364285 122

1 1979 سلمھ عبود رفل محمد علي جابر الكریدي 375952 123

1966 كمیلھ محمد سعاد حبیب حطیحط الغالبي 2 1960 نعیمھ عكموش وفاء عبد هللا محمد شخیر 378720 124

1 1972 ھدیھ جبوري نھاد حسوني جبر العبودي 382458 125

1973 سعدیھ اسماعیل علي جلیل محمدعلي االطرش 2 1979 علیھ ابراھیم ھدى ھادي رؤوف الجیالوي 384062 126
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1 1968 شریفة  حمید عاتكة محمد عبد الحسین الرضوي 377228 127

1983 حمیده سالم ابتھال محمد كاظم الحدراوي 2 1980 سلیمھ كاظم حسین نجم عبید التمیمي 386261 128

1974 زھره كاظم عدي شاكر راضي زیني 2 1978 سامیھ عبود غسق جاسم وھیل (خالطي ( العامري 387506 129

1972 سعدیھ فرحان ھدى كاظم جاید الساعدي 2 1974 نوعیھ مطر علي سرحان حاتم الساعدي 392267 130

1 1978 صبریھ عبدالحسین صالح طالب صالح جعفر 333523 131

1985 رحیمھ حسین یاسمین صاحب فلیح ابو غربان 2 1978 زینب حسین مھند ھاشم عبد الجلیل ابو غربان 409262 132

1 1963 طاھرة محمود ازھار محمد رضا احمد الحكیم 415255 133

1 1962 فخریھ علوان عباس عبدالحسین زبالھ الجبالوي 415137 134

1975 رباب جمال صفاء جبار عباس الجبوري 2 1973 شكریة جھاد حسین حمید مسلم الساعدي 406681 135

1 1961 صبریھ جالي احالم طالب ابراھیم المیالي 53724 136

1 1974 امینھ ابراھیم عمار ھادي علوان ناصر 416428 137

1980 رحاب حسین رنا عبد الغفور لطیف ابو صبیع 2 1976 نازكھ عبد الباقي عدي جلیل جواد الدجیلي 419601 138

1 1978 زینب رشید محمد عدنان عبد الغني الطیار 416195 139

1 1960 جواھر عبد االمیر فاھم حمزه عبد الكاظم الحدراوي 427738 140

1964 فاطمة جاسم نجالء قحطان  مالك المعمار 2 1960 فضیلھ عباس عالء محمود عبد الرماحي 426522 141

1964 رباب كاظم حیدر حمید حسین الحمداني 2 1976 سكینھ محمد رشا عبد الحسین ابراھیم ھرندي 434498 142

1962 بدور عبد الكاظم بشرى نعیم شاكر عنكوشي 2 1962 شھیھ حسن علي كریم شاكر عنكوشي 435410 143

1975 فضیلة عباس محمد سلوى عبد الزھرة نجم الطاھر 2 1972 زھرة عباس محمد عالء  عبد الزھرة محمود الدباغ 438470 144

1 1966 فاطمھ محسن محسن ضیاء حسن الخلخالي 439217 145

1988 نبیھھ عبد منار حسون جاسم السالمي 2 1983 نبیلھ عبداالمیر ضرغام قاسم شھید بربوق 458453 146

1 1968 ركن تقي احالم صالح محسن المالكي 455667 147
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1 1966 امریكھ موسى ایمان مھدي طعمھ الخزعلي 454276 148

1 1962 وسیلھ خلف مكي  صاحب محمد كنزوع 457063 149

1 1970 خطیھ قاسم ھیفاء عبدالحسین جابر الكریدي 460163 150

1 1980 جمیلھ نعمھ احسان فالح عبد الحسن االبراھیمي 456213 151

1 1996 سھامھ جبار حسن علي عباس الخفاجي 466202 152

1 1969 شمسھ جعفر كوثر رزاق كریم الطالقاني 469532 153

1 1983 فطیمھ صالل حسن علي محمد الزرفات 471842 154

1980 ھندیھ حیدر منتھى شاكر جاعد الناشي 2 1976 تسواھن كاظم طالب علي فیصل النواشف 466163 155

1 1968 فخریھ راضي عباس طاھر علیوي الجبوري 243341 156

1 1962 امانھ محمد قبیلھ جباء فرھود القبیح 454823 157

1 1962 نعیمھ مھدي وداد شاكر مغیض راضي 482104 158

1964 سعدیھ حسن رسول عبد الحسین موسى المجتومي 2 1977 وحیده كاظم بسمھ سلیمان سعید سعید 490364 159

1 1957 ھدیھ عبد احالم طالب علي االعرجي 491371 160

1964 نجیحھ باقر ھناء فاضل مھدي وھب 2 1964 موشنة عبود أمیرة باقر ناجي شیر علي 485396 161

1 1968 فاطمة عبد حمد یحیى عیسى الربیعي 130932 162

1 1964 منتھى محمد خلود فجري علوان شیر علي 501692 163

1984 صدیقھ احمد منار عبد علي قربان اكرم بھره 2 1981 ملوك جواد فرقان عبد المالك عبد علي الحلو 494623 164

1 1965 لمیعھ مجید نھلھ كاظم محمد النجار 497346 165

1963 زھره محمد میسون جاسم محمد القرملي 2 1966 نزیھھ محمود علي عبد العزیز حسین الجابري 497238 166

1 1963 فاطمھ عبد نوریھ عبداالمیر محمد ال جمیل 507251 167

1 1966 ربیعھ سعید سحر ھادي عبد الزھرة األبراھیمي 513370 168

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 811

 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

2018 - %40النجف االشرف



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1971 لمیعة حسن احالم نوري عباس سلمان 514748 169

1978 كمیلة مھدي بتول كاظم جعفر الخویلد 2 1963 كمیلة مھدي جواد كاظم جعفر الخویلد 513920 170

1 1970 بدریھ حبیب حیدر جواد محمود البو سعیده 508449 171

1986 فاتن محمد حسین جنھ صالح محمد حسن الفحام 2 1974 خیریھ صادق حیدر سالم نعوم السلطان 520898 172

1972 ھضیمة حالوب إكتفاء حمید حاكم الشبلي 2 1966 شنجاره عبد الرضا عزیز مزید مدفون الشبلي 531197 173

1 1970 نجوى جبر امیرة جفات عراك عراك 534300 174

1957 قدیمة وداعة امل موسى زبالة العزیباوي 2 1960 رجاجة عكلة ناجح شمران محسن العزیباوي 532751 175

1962 ملوك حسن مناف شبر موسى شبر 2 1998 خلود كاظم فرح عبدهللا شبر شبر 534568 176

1 1970 حسیبھ راضي علي عبد فوزي الخزعلي 550403 177

1 1960 رباب  محمد     سكینھ  عباس كاظم الصفوي 546997 178

1 1979 لیلوه جبار علي ریسان صیھود الراشد 550366 179

1 1978 كریمھ سلمان محمد ناجي عبد الكریم الساعدي 537425 180

1 1970 زھره فارس بشرى یوسف سلمان سلمان 542388 181

1 1962 برتقالھ مجھول بتول نویص بتور الحجامي 551703 182

1 1969 فخریة عبد یاسر صابر ھمیم جاسم الحلو 341988 183

1 1994 حنان فوزي علي حسین كاظم الحكیم 558905 184

1986 نوریھ صیھود فاطمھ عبد زید حساني الفتالوي 2 1968 شكریھ عبد العظیم زمان صاحب عبد الحسین ابو سره 553827 185

1 1968 حظیھ مھدي عباس مھدي بعیوي البالھ 566503 186

1 1965 رجیحھ زایر اقبال جبیر حسین عالوي 563215 187

1 1971 كطمھ جیاد عامر حسن حسون الشبالوي 557707 188

1 1987 نشیھ حسن حیدر شدھان جابر عوادي 610946 189

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 911

 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

2018 - %40النجف االشرف



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1970 غنیھ عیدان حسین كاظم داود داود 578677 190

1 1986 سفیره مرداس عباس عبدهللا مجباس عبدالالوي 576067 191

1 1961 كاظمیة حسن تركیة سعید درویش الموسوي 582996 192

1 1961 كمیلھ راضي حلیمھ حسین علي الصعبراوي 570512 193

1 1966 وفیھ محمد باسم ناجي حمود الكرعاوي 581298 194

1 1972 لیلى موسى فضاء  محمد عبد الصاحب دیبس 576479 195

1 1961 بطیخھ مطر زھره عبد جیاد الفتالوي 569954 196

1 1970 حمیده عباس ظاھر محیسن حسین زرفي 584445 197

1971 كاظمیھ مشكور سناء جبر عوده العساوي 2 1971 سلیمة عنون علي شراد عواد العساوي 593437 198

1970 رضیھ عباس میسون عبد الرزاق جعفر رجیب 2 1959 بدریھ محمود ضیاء مجید كربول البراجع 589278 199

1970 شكریھ عبد الحسن فوزیھ ابراھیم طیفور العبودي 2 1970 حیاة جعفر محمد نعمھ طیفور العبودي 584448 200

1 1962 صبریھ خضیر 616077 ایمان حسین مردان 201

1992 2 نور  منیر  مھدي  الحامدي سناء  مھدي 1986 611396 مصطفى  عبد الرسول  مھدي  الحامدي روز  شاكر 202

1 1987 ھدى عبد الحسین حسن فالح محسن فخر الدین 614952 203

1962 رزیقھ احمد فرات نجاح مرتضى الموسوي 2 1964 موفقھ صادق بشرى مجید عبد الكریم الرماح 614546 204

1 1971 رابحھ عوید . بیداء شاكر عنبر 608903 205

1965 2 موسى  جعفر  باقر  الكمكجي تقیھ  صادق 1969 628462 سوسن  محمد علي  حسون  الدبوني انیسھ  كاظم 206

1 1962 ناھده رزاق منیر حمید عبد الحسین االنصاري 631709 207

1960 شنھ علوان حمیده دحام جاسم جاسم 2 1957 كواكھ سعار جبار عبید علوان علوان 629166 208

1977 حمیده كاظم زینب    ناھي    جاسم    الشافعي    2 1972 منسیھ   جاسم عبد الزھره   علیوي   كاظم   عنجاوي   628567 209

1 1967 حصینھ فنجان حلیمھ ناصر حسین خفاجھ 647105 210
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1967 نجاه علوان فاطمھ یعقوب ھادي النیار 2 1968 رضیھ  علوان عالء كاظم عبد هللا المعمار 646144 211

1 1978 سھیلھ عبد حیدر عبد مسلم عبید علیاوي 636566 212

1 1968 نجیھ حسین فضیلھ شریف علي ابوسعیدة 636374 213

1968 سالمھ صادق انعام سھام محمد شبر 2 1962 برقي مشجل جبل عبد االمیر جبار ال علي 647647 214

1959 قبیلھ شھید یسرى حسن خرمان العابدي 2 1957 حسنھ سلبوح حساب كریم ھادي اللھیباوي 650523 215

1988 علیھ عبد 1986 دعاء فالح  عبود  سلمان 3 محمد  فالح عبود سلمان علیھ عبد 1989 انفال رضا نصیف  الشمرتي فاطمھ عبد 661835 216

1961 بتول عباس ایمان كاظم محمد ھاشم المقیم 2 1958 فاطمھ ھاشم عبد الكریم كاظم حمزه المنكوشي 329299 217

1 1964 كمیلھ محمد عبد المھدي عباس فرحان الكصار 669888 218

1983 سعدیھ ناصر رشا علي محمدحسین مرزه 2 1978 رتبھ محمدحسین حسین علي حسن مرزه 667784 219

1998 بتول جبار زید محمد عبد الحسین زھیره 2 1992 بتول جبار بنین محمد عبد الحسین زھیره 681612 220

1980 طلبة كاظم مثال مدلول جالب البدیري 2 1976 نوریة عبد علي ریاض طالب محمد حسن شكر 677442 221

1 1961 رباب عبد علي محمد حمزه حسین صبي 685727 222

1965 ھنوه كاظم  محمد  كران سلیمھ  جاسم 2 1958 685665 علي   عبدالزھره  محمدعلي  النجفي رزیقھ  جاسم 223

1966 مكیھ كریم فاھم سعید كاطع الحیاوي 2 1976 ایمان درسون نداء ھاتف جدعان الغانمي 683002 224

1984 بدریھ كریم محسد نزار جواد البزاز 2 1982 بدریھ كریم سجى نزار جواد البزاز 691787 225
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