
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1954 صفیھ ھادي عباس جوده عبدعلي العذاري 16181 1

1 1954 زكیھ تالي شنھ عباس عیسى الكعبي 13729 2

1956 شھیھ عباس ملكھ ضھد ضمد النصري 2 1959 زھره زغیر نعمان ظاھر لفتھ النصري 12725 3

1 1955 بنیھ حسین شریفھ عالوي شنین الشدودي 13171 4

1951 فخریھ علیوي بتول ابراھیم محمد شعبان 2 1946 مالك نجم كاظم عبدالكریم جواد شعبان 6748 5

1 1951 جومھ عبد عابر جبار عبود عبود 11371 6

1 1952 جسومھ محمد سھام عباس سلطان العصیبي 19748 7

1 1930 سكینھ حسن كاظم جبر عباس العوادي 26644 8

1940 موجھ امانھ 2   لیلى جواد كاظم 1971 لیلى جواد فردوس اسماعیل حمزه فتالوي 13741 9

1 1951 شوجھ  أبو شخیره 32847 شریده أبو الھور  سلطان الطوالي 10

1964 منى ناصر حسین الشمرتي صبریھ عبد هللا 2 1953 حسن صالح حسین الشمرتي قسمھ عبد هللا 14314 11

1943 سكینة عباس صدیقة علي راشد الحجار 2 1955 صبریة مھدي زھیر حمادي صالح زھیرة 17805 12

1951 عنیده راشد مدلولھ رحیم شكر ال كریط 2 1955 صبریھ حمید كریم سلمان شكر الحمداني 14581 13

1 1948 صنتھ  حمد 29714 علي كرم  حمد البعاج 14

1 1953 عنتیكھ عبدالحسین شكریھ ساھي جاسم الجنابي 8686 15

1952 فلحة راضي صفیة موسى داوود العتیجاوي 2 1954 شذرة مزعل فضیلة ھاني داوود الخفاجي 19459 16

1956 ملیحھ مھدي فریال تقي محمد علي الخزرجي 2 1958 مریم عبدعلي سلمى تقي محمد علي الخزرجي 34743 17

1 1950 ونھ حنیت سوادي زایر كاظم السالمي 5314 18

1971 سلیمھ عبدالكریم منى مجید حمید سلمان 2 1956 شھیھ حسن حسین ناجي مشكور العكاشي 14308 19

1 1955 فطیمھ ھادي حمیده نیاز سبتي سبتي 3860 20

1956 رحمھ محمدحسن حسنھ مطر خلف الفاضلي 2 1949 بسنھ جبر حامد احمد شریف الفاضلي 9985 21
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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 1945 زھره  حسین موسى صادق علي الجراخ 506953 22

1 1956 شكریھ عبد رزیقھ فیصل كریم القسام 17527 23

1958 ملوك عبد الرضا ساجدة  مھدي ھادي راضي 1997 ساجدة مھدي زھراء نعمة حسین الكفائي 3 1941 نجیبة جواد نعمة حسین ھاشم الكفائي 61011 24

1 1951 نعیمة عبدهللا فاضل رحیم شباط الرماحي 55104 25

1975 ھیلھ مھدي ناعس سلمان كاظم البھادلي 2 1954 نھایھ جاسم ركبان جواد كاظم صبي 52893 26

1 1950 صبیحھ محمد رضیة عبد الحسین غضبان الخالصي 53018 27

1950 حسنھ راضي جواده عبد وحید الجبوري 2 1953 نھایھ علي یونس علي جاسم البویھي 42849 28

1960 حضیھ سعد فوزیھ عبد الكاظم محمد العامري 2 1955 مریم مھدي باسم محمد راضي الحداد 54070 29

1950 جبریھ خضیر سلیمھ عبید زامل صیمري 2 1945 سلیمھ عبید شوقي عبد الجبار عبد الزھره المسافر 48199 30

1965 حمیدة جواد التفات جابر عبود الدالل 2 1955 برقیة كاظم ابراھیم فاھم راضي العامري 59520 31

1949 شكریة غازي فوزیھ حسین علي العنكوشي 1977 فوزیة حسین عامر حمید اجواد العنكوشي 3 1944 حسنھ عالوي حمید جواد محمد العنكوشي 56981 32

1 1950 تمامھ سلمان شكریھ علي موسى فتالوي 37483 33

1 1945 رزیقھ جعفر حاتم كریم عباس خویلدي 60736 34

1951 فخریھ عباس 2 میره صبر ناصر 1954 نزیلھ عبدهللا عبدالحسین جبر ناصر السیالوي 55303 35

1 1956 نجاة مھدي سعاد محمد جعفر السنبلي 47141 36

1 1955 نجیھ سعدون ساجده جواد عبید البو نصیري 46822 37

1 1955 فطیمھ حسن نجیھ حسین علي شبر 157558 38

1949 خیریھ محمد فائزه عبد الحسین سعید شعبان 1984 فائزه عبد الحسین مصطفى رزاق حسین ویسین 3 1950 صفیھ محمد رزاق حسین علي ویسین 68442 39

1 1952 بیبي محمد نصره محمد سلمان البراكي 85022 40

1946 صفیھ احمد نزھة عبود قاسم غراوي 2 1942 خدیجة عبد الحسین جعفر كاظم جعفر االبراھیمي 95404 41

1956 جاسمیھ محمد علي عبد مكصر الحدراوي 2 1982 طلبھ وحید فقدان حسین عبد الحدراوي 88489 42
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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
1958 كافي مصطفى انتصار  باقر حسین الصراف 2 1946 فضیلھ مجید عبد المطلب مھدي حمود الحكیم 72059 43

1 1945 زكیھ محمد عبد الكریم یحیى عبد الحسین الیاسري 97457 44

1964 لطیفھ غافل لیلى كاظم راضي الكعبي 2 1953 دولھ غافل نجم عبدهللا علي ال رحیم 73947 45

1955 تلحاكھ فلیح یسره جبر جوده السعیدي 2 1947 كاظمیھ موسى عیدان محمد شناوه المغري 82386 46

1958 منسیھ طویرش احالم جاسم محمد الظالمي 2 1955 نعیمھ طویرش عبد الحسن  محمد احمد الظالمي 100089 47

1 1954 علیھ بایش زھره سلطان صكر العباسي 87395 48

1959 جواھر عبد المنعم فضیلة  عباس عبد الھرة المظفر 2 1945 فاطمة عبد الكریم عبد الصاحب ماضي حبیب المظفر 87952 49

1966 جواھر  حسین جواد كاظم عباس التمیمي 1976 غنیھ ھادي كظیمھ حاكم صاحب التمیمي 3 1937 جلثومھ برھان جواھر حسین جبر التمیمي 100411 50

1 1933 كنطارة عمران علیة  حمزة نومان الخزرجي 84100 51

1 1951 بیبي محمد ثمینھ عبد حمیدان قسام 149216 52

1 1956 حظیة محسن زھرة نعمان عطشان الفتلي 123017 53

1 1951 شاھھ ناصر محمد جبار طاھر الشمري 131968 54

1945 حیاة شاكر نجیحة حسن مجید البغدادي 2 1978 نجیحة حسن حیدر عبد الرسول محمد  محمد 121128 55

1961 بھیھ عكلھ ملیحھ غانم عباس البو حداري 2 1955 فخریھ یوسف محمد علي طالب علي حدراوي 121302 56

1962 صبریھ زغیر انتظار جباري خضیر الخمیس 1950 كمیلھ حبیب وفیھ حمد عبد الحسین اسدي 3 1946 نجیھ حبیب فاضل عباس عبدالحسین اسدي 129223 57

1950 حكمھ عطیھ نسیمھ حسین علي الحدراوي 2 1952 كریمھ  عطشان عدنان جاسم رطان الحدراوي 105140 58

1968 سعاد جبر ھدى مھدي  علي  الفرطوسي 2 1954 حیاة سالم محمد احمد حسن  الطریحي 119679 59

1 1955 فاطمھ موسى زھیر عبدالزھره عبدالرضا ال نجم 129582 60

1 1950 حمزیة  عبدهللا عبد العزیز  عبد الزھرة كاظم الحچیمي 119329 61

1 1948 منتویھ جابر عبدالحسین عطاهللا عبدالرضا البدیري 124419 62

1957 زھره كطن صبیحھ عبدالحسین ابوجواد العبودي 2 1950 حظیھ حجیل جمیل عباس ذرب العبودي 132049 63
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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
1959 صدیقھ عبدهللا صبیحھ عبد جعفر الحلي 2 1950 عجیلھ صالح عبدالمجید احمد حسین العبودي 112985 64

1 1941 فتنھ كاظم نجیح خضیر عباس المیالي 110744 65

1 1949 عطیھ حسین شھید احمد عطلوش حوسھ 116907 66

1 1944 كلثومة محمد عبدالمھدي محمدعلي محسن الشامي 136880 67

1 1955 فطیمھ درویش امیره حسون علوان النیار 130637 68

1 1955 صبیحة بعیر صاحب جاسم راشد حمادة 132636 69

1 1943 جمالھ  حمید 162103 كظیمھ  عبید  ابراھیم  السالمي 70

1 1954 صبیحھ كریم جمیل سعد مرزوك السعید 145240 71

1 1953 رحمھ عباس ضویھ جدوع خضیر العبادي 161326 72

1 1943 شریفة جعفر یوسف حاتم علي السنیسي 138609 73

1 1950 شعاع سلمان عبداالمیر ھادي محمد علي الرحباوي 165571 74

1955 علیة محسن ماجدة محمد حسن عكاشي 2 1955 رومیة شمران جواد ناجي جاسم عكاشي 156528 75

1975 مھدیھ موسى صالح كاظم عبود یونس 1963 قبیلھ كریم انتصار سامي عبد الحمزه عنوز 3 1956 تقیھ فقیر سالم حمزه حمود عنوز 161669 76

1957 فرحھ عبادي باسمھ محمد سلمان المیالي 2 1952 فطیمھ حسن حیدر عبد الكاظم داود المیالي 148089 77

1 1953 بدریة عبد الزھرة عداي كاظم موسى الدجیلي 145320 78

1 1950 شمرة محمد دھیرب غثیث نعیس الزیادي 147454 79

1979 رحمھ عبود ضرغام  محمد رضا محسن البو عبید 2 1950 كونھ عبود رحمھ عبود عباس البو عبید 141087 80

1930 بس كل  حسن كل رضاداد خداداد المھداوي 2 1938 سكینھ علي اسحاق محمدحسین غالم حسین المداوي 163096 81

1 1949 حنتاوة عطیة سویحة جفات غیالن الغزالي 162223 82

1965 بھجھ تومان كوكھ حاتم كاظم الجالل 2 1945 سعیده محمد راھب شنان عطیھ النفاخ 146416 83

1 1949 بیبي مسلم عبداالمیر عبدالزھره عباس خویر 164625 84
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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 1934 147596 ھادي محمد محمود  مواش خدیجة  جاسم 85

1956 فخریھ موسى 2  مناھل محمد جعفر صادق 1944 ھونھ حسین 143326  عبد الكاظم عبد الصاحب محمد 86

1 1949 مریم عمران عبد العباس توفیق عبد الكریم الربیعي 200403 87

1960 نوره تایھ حسنھ عبد مسلم حساني جزار 2 1954 فاطمھ محسن ناصر عبدالحسین عباس جزار 200363 88

1954 عطیھ حسن منى عبدالمطلب صالح جریو 1977 منى  عبدالمطلب ندى عبدعلي حسین جریو 3 1940 نجیھ حسن عبدعلي حسین مھدي جریو 199871 89

1 1951 ھاللھ برھان سعد حسن علوان الدعمي 199320 90

1 1956 صدیقھ علي محسن عبد عباس الرماحي 172601 91

1965 رزیقة  جعفر رضیة سعید ھادي خویلدي 2 1956 خیریة جعفر نعمة عبد ھادي خویلدي 185258 92

1988 ملیحة سعید منار محمد كامل البوالجیر 1975 كتیبة حسین منیر محمد كامل البوجیر 3 1953 نوریة محمد 191551 ملیحة سعید عبدالحسین 93

1 1948 رجیحھ  كاظم  ابو لوخھ  الحاتمي دربھ صكبان 174236 94

1 1956 مشخص خلف زھره درویش غلوم الراشد 201758 95

1 1955 بلوره كاظم بسھیھ ھیلي محمد عبادي 175576 96

1971 قسمة راضي بشرى علوان حنتوت المواشي 2 1948 بسھي غزیل نعیم شعیل حمید المواشي 184985 97

1978 ملكھ كاظم زید محمد عبیس العكایشي 2 1947 رزیقھ نصیف محمد عبیس حسن العكایشي 202550 98

1 1945 فرحھ حمزة فلیح حسن خشان الكردي 200516 99

1980 حمیده حمید زینا عبد زید محمد ابو السود 1979 حمیده حمید زینب عبد زید محمد ابو السود 3 1946 رتبھ كاظم عبد زید محمد ابراھیم ابو السود 202776 100

1 1955 حمزیھ حسین جمیل علیوي جواد الخفاجي 200904 101

1992 نجیھ محمدعلي سالم عبد عباس الحمیداوي 2 1949 زھرة زغیر نجیھ محمدعلي عوده الزیني 229070 102

1 1953 شریعھ قاسم محسن عزیز صالح الحجیمي 205041 103

1965 ریمھ عبدعلي سمیجھ كردي تیفوخ الغزالي 1980 ھبھ  وادي حمیده عظیم محمد الغزالي 3 1945 وسامھ كاظم عظیم محمد زنجیر الغزالي 217944 104

1 1932 علیھ ازغیر مزھر طالل فیصل ال شدود 235947 105
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1963 نعیمھ یاسر فاطمھ مسلم علوان السالمي 2 1954 حبیبھ محمد عمار دھش علوان السالمي 214556 106

1954 حسنھ علوان فاطمھ جاسم محمد العباسي 2 1954 فرحھ مخیف سلیم حسن علي العباسي 222113 107

1 1946 فطیمھ لفتھ طالب حمزه ناصر جنابي 235667 108

1 1949 لطیفھ نعیم حمزیھ اشویط یاسر المیال 236116 109

1949 شھیة خاجي فالح حمزة  موسى حسین البو صیبع 2 1949 نجیة  اسماعیل حیاة محمد یاسین عبد الحسن الشمري 230078 110

1967 زھیره جعفر سامیھ ھادي جواد عابدي 2 1945 شعیلھ رباط زھیره جعفر جبر عابدي 214094 111

1 1953 رتبة رسول كامل رحیم فرج مدحج 232394 112

1965 نھایھ مراد ناھده ابراھیم حسن الشبالوي 1956 شكریھ علي عمران موسى سلمان النعماني 3 1964 شكریھ علي سعید موسى سلمان النعماني 207860 113

1 1956 وسیلھ نعمھ بتول غني مزعل عبدین 227140 114

1 1956 ملكھ عبد المحمد رئیفھ  عبد الواحد محمد الشحماني 225114 115

1 1955 339813 رجیحھ  حنشي  عبود  ال ضرس فضیلھ  عطار 116

1 1955 ملھوده راھي 84899  نعیمھ عبدالحسین ودعان 117

1 1951 ترفھ  جعفر رزاق عباس رضا البو سلطان 262100 118

1957 خیریھ عباس بدریھ علي اسد الوتار 1981 بدریھ علي رونق علي حمید المشھدي 3 1951 زھره صادق علي حمید جعفر المشھدي 238286 119

1960 مغیضھ مظلوم فضیلھ نعمھ كاظم العرباوي 2 1954 نجمھ خلیل مع هللا حسین كاظم العرباوي 239432 120

1 1946 مدلولھ صاحب بلقیس عبد االمیر علي الشریفي 256160 121

1973 امیازھن لیلو امجد جبار كاظم الفتالوي 2 1942 حسنھ كعجل امیازھن لیلو حزین الحمیداوي 260394 122

1 1944 شكریھ  مھدي عبدالمھدي جواد عبدالمھدي حكاك 242843 123

1949 صدیقھ عبد االمیر لمیعھ نجف عبد الحسین الجالبي 2 1957 نزیھھ عبد محمد لقمان حسون الخواجھ 260012 124

1957 ربیعة كاظع نظیمھ جلیل ناصر العبودي 1955 فضیلھ جالب جلیلھ عبیس حسن الطوالي 3 1957 فضیلھ جالب طالب عبیس حسن الطوالي 239979 125

1 1954 فریحھ خضیر صبیحھ عبود محمد الشریس 247995 126
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1965 نجاة امین شذى یحیى كاظم المال 2 1953 زھره امین احمد محمدصالح محمدحسن االطرش 247099 127

1 1948 حلوه عمران احمید مذبوب سلمان ال عباس 249432 128

1962 نعیمھ ناجي حمید عاشور عبد المھدي 
الحدراوي

1962 قدوه راجي التفات منعم محسن النعماني 3 1947 نمره جابر نعیمھ ناجي سنید الحدراوي 249875 129

1 1950 نجیھ كزار رفیقھ منسي كاطع الخیون 248267 130

1956 سامیھ عبد االمیر علي عبود محمد حسین شبر 2 1967 شریفھ عبود زینب محمد باقر مجبل الشریفي 244458 131

1953 بیزي مھدي لیلى مصطفى مجید زیني 2 1951 ھشومة مجید صادق علي طعان الجبوري 275843 132

1953 زھره محمد نجاة ناجي حبیب اسود 2 1948 حضیھ محمد جبار عبد االمیر غریب اسود 297624 133

1973 فاطمة  احمد قاسم حسین ابراھیم الصریفي 1970 خانھ عبود حنان عبد موسى عبد نور الصریفي 3 1947 زھره حسون حسین ابراھیم  عبد نور الصریفي 297093 134

1 1949 ملكھ جدوع كظیمھ كحط محمد ال علي 269978 135

1 1952 كتبھ كاظم لیلى حسین عبود سلمان 302028 136

1972 سھام عزیز حامد دخیل هللا حبیب رجیب 1969 سھام عزیز ذكرى دخیل هللا حبیب رجیب 3 1949 وجیھھ مجید سھام عزیز حمید الطلقاني 290208 137

1953 نبیھھ عبد الرزاق ھدى رشاد مھدي شمسھ 2 1943 صدیقھ عباس سامي محمد سعید عبد الرزاق شمسھ 302066 138

1 1955 رتبھ سعید دجلھ كاظم جابر جدي 300696 139

1 1953 كلثومھ محمد حمیده رضا عباس الشریس 269015 140

1954 بلوه ابراھیم كظیمھ حسن عبود الفتالوي 2 1950 بھیھ عبود كاظم ھراطھ ابراھیم فتالوي 284831 141

1967 مدیره زبالھ عدنان جبیر حسوني العبودي 2 1943 تسعھ راھي جبیر حسوني دبن العبودي 286508 142

1 1947 بھره اعور عبد العظیم حمود حسون الزرفي 282996 143

1965 منیره عباس باسمھ عباس عزیز جعفر 2 1944 زكیھ عبد علي منیره عباس حسن العذاري 302120 144

1 1951 عطیھ  حسین 291504 كریمھ عبد علي حسین 145

1 1956 رقیھ سعید رعد كاظم جابر جدي 494435 146
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1 1949 فھیمھ نجم عبد زید كریم صفوك العیفاري 308540 147

1951 بدریھ عبد الرضا زھره عبد الساده موسى النجم 2 1942 فخریھ موسى عمار یاسر عبد الرضا النجم 306391 148

1 1949 بنیھ ھجار ھادي محمد ستار المیالي 322329 149

1949 بھره ھاشم بدریھ عبد الزھره عبد الحسین 
الغنیماوي

2 1958 بھره ھاشم ھدیھ عبد الزھره عبد الحسین الغنیماوي 330096 150

1 1954 عنیده ھذال حمزیھ عبد عوده الحجیمي 303598 151

1962 زھره كاظم فریده ھادي حسن الزرفي 2 1951 رحمھ كاظم عبدالزھره عباس حسون الزرفي 325847 152

1 1956 فھیمھ حسین كمیلھ عیسى كاظم الكالبي 335770 153

1957 كریمھ غزیل حسنھ ھادي وطیان الجابر 2 1953 نجیھ وطیان عبد الحمید ناصر عبودي العلي 331220 154

1930 ذیبھ مسلم زھره عباس داود الحدراوي 2 1967 زھره عباس ھدیب دحام علوان الحدراوي 308267 155

1 1950 حظیھ سبتي مدوحھ عبد الحسین كاظم حصموتي 311235 156

1 1933 غازیھ عواد فتنھ محمد رحوم الظالمي 330109 157

1949 ملكیھ ناجي ماجده حسن  علوان ال نجم 2 1940 فضیلھ علي شاكر عباس علوان التمیمي 328277 158

1 1953 فخریھ مطلوب حلیمھ كاظم ناصر عیساوي 321425 159

1 1950 حوریھ عبد لمیعھ كاظم حسین ظوالم 318484 160

1 1950 فاطمھ یوسف علي خضیر عباس شعبان 334020 161

1 1934 ھویشھ زغیر تومان ناصر حسین العابدي 317567 162

1965 طلبھ یوسف صباء مھدي ھادي النفاخ 2 1949 فتینھ حمیدي كریم محمد عبد علي الزرفي 328417 163

1 1956 زكیھ حیاوي سمیره كاظم ردام الزرفي 264780 164

1960 حبیبھ احمد نجاة ھاشم محمد المیالي 2 1956 ھاشمیھ جعفر سلیم مالح حسون العرداوي 370332 165

1959 طلیعھ بشیر احالم كاظم بكر كاظم 2 1955 قدوه مصطفى راھي عبد الرزاق محمد النجار 361891 166
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1 1937 كظیمھ عبود ملیحھ محمد ناجي جعفر 349237 167

1980 سلیمھ نعیم حسین عبد الرضا علي الحسن 1980 خمیسھ ضالل سعدیھ سالم ھاشم ال شمیس 3 1954 فھیمھ حسن سلیمھ نعیم عبد الحسین المحمد 368889 168

1 1952 سھیلھ جبر قبیلھ  مدلول  خلیل  جبري 361573 169

1 1953 بدریة محمود سھیلة مجید كربول البراجع 346768 170

1964 فطیمھ یحیى احالم كاظم عبود اصعبر 2 1956 فطیمھ یحیى طشاره كاظم عبود اصعبر 370977 171

1 1947 بھره نجم حسین طارش كشوش الشروكي 360543 172

1 1948 خوفھ ھدھود محسن جوده كاظم الفتلي 347178 173

1964 خزعلیھ عجمي كاظمیھ كریم كریدي كریدي 2 1956 بدریھ فرحان جبار كریف جارهللا جارهللا 353951 174

1 1937 سكونھ عبد الحسین زھره ھادي عبود ابو نواص 347876 175

1 1953 رفیعھ عباس سلمى محمد جواد مجید مال هللا 345646 176

1949 ماصار حسن جابر مھدي سلمان الجبوري 1984 لمیعھ صاحب اسماء جابر مھدي الجبوري 3 1954 نسیمھ عباس لمیعھ صاحب صالح الحیدري 371449 177

1971 صبیحھ جاسم محمد عباس عبد خیكاني 2 1950 حلوه راضي صبیحھ جاسم حسان الخاقاني 359776 178

1961 بھره عباس حدھن حسن عبدالجواد الكعبي 2 1956 زھیھ عبید عبدالعال جدوع مضلوم الغزالفي 348634 179

1982 رزیقھ عزیز صباح حسن علي عنوز 2 1947 صفیھ عبدالزھره حسن علي عوده عنوز 385899 180

1956 وصف مھنا فھیمھ محمد سوادي ال عنین 2 1948 بھیھ عباس محمد عبد فنطل النعماني 411210 181

1951 لمیعھ حسن حیدر محمدحسین مجید العطیھ 2 1962 شاھیھ عبدعلي آزھار مھدي حساني العطیھ 393770 182

1 1952 حبابھ عبیس حسون عبدالیمھ جاسم الفتالوي 381900 183

1971 یزي كاظم ماجد حمود حمزه الجبوري 1972 رحمھ ردیف صفاء كاظم حمزه حمزه 3 1941 علیھ خشان یزي كاظم عداي ال فتلھ 391467 184

1952 ھدیھ وادي كعوه عباس حسن ظویھر 2 1941 ھدیھ وادي داخل فاضل مغیر الرحیمي 409072 185

1 1945 نبیھ موسى عزیزه ایوب محمد االسدي 411842 186

1 1953 غازیھ مطیوي صباح فجر عطیھ الغزالي 413462 187
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1967 سعدیة جابر زھیر شاكر خضیر خضیر 1975 حمیدة عبدزید خلود علي جابر جابر 3 1941 شكریة عبد شاكر خضیر عباس عباس 404787 188

1967 ھجنة عباس اسمھان كوان عبد الساده الخفاجي 2 1956 منسیھ ابو حسنھ احسان غیاض عبد السادة الخفاجي 404694 189

1942 بدریھ حسین ملیحھ محمد حسین عبد الرضا دوش 2 1965 ملیحھ محمد حسین نادیھ محمد نعمھ الحداد 380732 190

1962 مكیھ جواد مدیحھ ضیدان جعفر بني اسد 2 1954 فاطمھ عسكر عباس عطشان محمد بني اسد 387922 191

1950 بسھي جواد نھایھ عبدالواحد احمد جنكانھ 2 1950 زھره علي حسن رزاق علي الحداد 401360 192

1953 فاطمھ محمد لوعھ محمد خلیفھ الربیعي 2 1954 خاتونھ طارش ناصر عبد النبي محمد الربیعي 431961 193

1 1947 جبرة علوان سكینة عبد الھادي عباس الدلیمي 421635 194

1 1945 ھدیھ عبار زھره شخیر كطوف كطوف 435065 195

1953 شلتاغھ سدخان ناھده سلمان بداي االسدي 2 1957 امانھ محمد علي جبار الجاسم عتاب 435160 196

1 1950 صبریھ عباس سھیلھ عباس جعفر البھبھاني 426059 197

1988 ھند الیاس احمد جلوالء شنین الجنابي 2 1946 شتات سلیم ھند الیاس خضر الحدیثي 423756 198

1964 كتبھ عبد الحسن رضیھ ھاشم عزوز عزوز 2 1956 زنوبھ رحیل شنان جوده مرواح مرواح 414519 199

1 1945 شھیھ محمد التفات محسن حسن العجامي 444541 200

1 1948 دولھ كریم فوزیھ محسن حمید ابو درب 422006 201

1 1955 حنونھ حیدر نعیمھ متعب ولید الواید 445022 202

1960 فاطمھ علي نجالء عبد الزھرة عبد الصاحب 
الفضلي

1982 نجالء عبد الزھرة كرار ریاض حاتم مجي 3 1951 رزیقھ مزعل ریاض حاتم عبد  مجي 437941 203

1957 سعده ابراھیم عامر طھ محمد السعد 2 1955 تقیھ  قنبر سھام محمد حسین علي الشاعر 418779 204

1 1954 بدریة مجید مھا عبد الحسین خلیل الفضل 440846 205

1 1956 مایھن صالل علیھ صالح مركب الحلفي 427848 206

1962 رشیده غالي تركي فلیح عبد الحسین عبد 
الحسین

1961 رشیده غالي سعیده فلیح عبد الحسین عبد الحسین 3 1956 حضیھ محمد حلیمھ حسین وحید المشھدي 438411 207
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1 1950 بدریھ ناصر فضیلھ ناصر حسین البدراوي 552114 208

1 1952 كافي  عباس 455763 حسن  كاظم  صالح  البدیري 209

1 1951 مكیة عبد الرضا عبد السادة عبد سعید الجبوري 472726 210

1 1937 مثلھ خنجر خیریھ حبیب عبود ال عباس 465660 211

1957 2 سكینھ  كریم  خنجر  المیالي زكیھ  عبد 1952 457953 عباس  رحیم  خنجر  المیالي زھره  شریف 212

1 1950 عكشھ حسون محمد جالب جاسم العیساوي 457307 213

1961 فائزه جعفر 2 امال عبودي عبد الواحد صبي 1951 زھیر  جابر  جعفر الشمري شاھزاده عبد الغني 485242 214

1960 خنسة سحیب دوخة عبود محیل العابدي 2 1954 لھیده زغیر غانم عبدالحسن عباس المرشدي 456082 215

1976 بدور عبود علي محمد كاظم المحنة 2 1952 شھیة  علي بدور عبود ھاشم المحنة 480752 216

1978 صبیحة أحمد حیدر حسین علیوي العكایشي 2 1952 بدریة غریب صبیحة أحمد جاسم العكایشي 461954 217

1952 صبیحھ سعد لیلئ حسین علي جریو 2 1955 فضیلھ حاوي طارق نوماس عبد جریو 457601 218

1960 بدریھ جواد منطق نوري حمید شمسھ 1956 بدریھ جواد امل نوري حمید شمسھ 3 1969 بدریھ جواد عبد الحمید نوري حمید شمسھ 488301 219

1963 ملوك حمود ازھار صالح موسى العطار 1984 ازھار صالح رفد ماجد راضي البصراوي 3 1948 نجمة عبد هللا ماجد  راضي حمود البصراوي 487818 220

1 1952 ملكیة عبد 469536  قیسة كاظم عیدان 221

1975 فطوم عبد اسود ھیثم عبیس حمادي الجبوري 2 1940 سومھ مھدي فطوم عبد اسود سعد الجبوري 460681 222

1945 شكریة جعفر سعدیة معتوق عراك الشمرتي 2 1971 سعدیھ معتوق فائز فالح حسن الشمرتي 496845 223

1 1943 شاھیھ عبود عبد الھادي علي عبود السبح 491728 224

1 1945 نوریھ عبد الھادي عطیھ  الروازك صفیھ  ایوب 525983 225

1968 سمیعھ محمد جواد محمد مرتضى محمد علي مظفر 2 1945 صدیقھ صادق سمیعھ محمد جواد موجھ الشیخلي 515294 226

1 1942 كمره معجز ھیلھ عبد الكریم زباري البوعوض 529322 227

1 1953 بھیھ عباس فاكھھ عبد علي عبد الرسول دعیبل 522007 228
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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 1922 شنونھ ذھب 514000 محمد  جاسم  مھدي  الزاملي 229

1 1943 مدلولھ رجب علي یوسف سلمان العنكوشي 507325 230

1953 ھاللھ حسین شكریھ زغیر عبدالعباس 
الغزالي

1982 شكریھ زغیر احمد ابوشلیمھ سوادي الغزالي 3 1951 شمسھ عبدالساده ابوشلیمھ سوادي عزیز الغزالي 496927 231

1 1949 علیھ تایھ كنھ حربي كیطان السالمي 492886 232

1 1952 غریجھ ھالل سامیھ عبد حمزه الجالبي 528461 233

1 1949 صفیھ عوده حمیده حسین جوده العبودي 494424 234

1954 دلھ مھدي نرجز عبد المحمد حسون الشكري 2 1946 دلھ مھدي نبیھھ عبد المحمد حسون الشكري 522191 235

1984 غالیة جبر محمد وذاح حسن الكریطي 1989 خیریھ ھدھود رحاب كامل حمید الغزالي 3 1947 حسنھ جبر غالیھ جبر عبد الغزالي 510183 236

1 1942 قسمھ حسین عادل عباس محمد صالح الحمامي 499211 237

1964 جھاده عباس ھیفاء عبد الحسین موسى المشھدي 2 1952 طلیعھ مھدي علی عبد اللطیف عطیھ باقر 503360 238

1 1942 فطیمھ شنور علیھ حسین باقر الشریس 521884 239

1953 فزه علي حفظیھ مجید حافظ حافظ 2 1950 سعیده منصور كامل فاضل حسین الذبحاوي 533225 240

1965 بھیة عباس كوثر زیدان حسان الجمیل 2 1954 زھرة رشید فاضل ھادي علي الفحام 547970 241

1965 فخریھ محسن امیره ھادي شمران العكایشي 2 1952 ماصارت حلیحل كریم سلمان حمادي العكایشي 556990 242

1973 ملكیة كاظم وائل مھدي بریج البدیري 2 1943 نسیمة راشد ملكیة كاظم حسین  البدیري 556917 243

1966 حیاة عزیز دالل حسین وداعھ النفاخ 2 1955 كظیمھ علوان خلیل ابراھیم شوبان الناصري 566601 244

1973 حسنھ محمد ازھار عبد الھادي مراد العارضي 2 1956 شنة  حسین نجاح حنون موسى الفتالوي 560471 245

1976 رباب عبد الصاحب عبد الناصر طالب حمود العوادي 2 1947 صدیقة صادق رباب عبد الصاحب عبد المال 545716 246

1957 فیھن كاظم رضیھ عبد العباس حسن العارضي 2 1956 ورده خشان عبد الحسین عزیز كزار العارضي 547047 247

1 1952 فطیمھ علي جوحھ كریم حسون الجمیالوي 542762 248
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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
1963 حظیھ مھدي قیسھ عبدهللا حسون الكرعاوي 2 1955 جمره سعدون سمیر جلیل عبدالحمزه الزبیدي 532946 249

1978 2 زید  جبار  راضي  الدھیماوي ھا شمیھ  جوده 1945 538539 ھاشمیھ  جوده  حمزه  الحاتمي صبریھ  یعكوب 250

1 1954 خیریھ صاحب فیحاء كامل خضیر شربھ 549483 251

1 1949 فاطمة فضل عبد الكاظم عبد المھدي نور الیاسري 571269 252

1987 مكیھ عباس حیدر عبد علي باقر الشرقي 2 1952 حوري باقر مكیھ عباس صالح شعبان 565261 253

1 1955 زھرة عبود اللیھ خضیر عباس عباس 609613 254

1 1937 خمشھ شوني بدریھ كاظم بان عابدي 606404 255

1977 سامیھ عبود ازھر محمد علي رضا رضا 2 1944 طاھرة محمد حسن محمدعلي رضا محمد جعفر محمد جعفر 592378 256

1 1937 ھیلھ حسناوي 573019 نظیمھ محمد  جاسم  جاسم 257

1 1942 سودة محسن ربیعة  نظیف  كاظم الفتالوي 603900 258

1 1948 قبیلھ شریف امیره محسن نجیب العنكوشي 610889 259

1969 كظیمھ اسود فلیح مدلول ھدمول البدیري 2 1932 حنونھ مھدي مدلول ھدمول شكاك البدیري 584211 260

1953 وصف مجھول بسعاد زغیر شمیخي الخالدي 2 1952 جبره سلمان رزیقھ عباد عبد خویلدي 609831 261

1 1954 خیریة مھدي فاطمة مجید جابر الزاملي 617202 262

1972 فضیلھ محمد علي حسین ابراھیم احمد الحدراوي 2 1922 عبده علوان ابراھیم احمد حسین الحدراوي 579662 263

1983 رسمیة علوان حسن جندي موسى ال عباس 2 1953 فاطمھ عبد رسمیھ علوان محمد ال فخرالدین 606468 264

1972 شعاع حمید أبتسام حمدي عباس عریعر 2 1956 فخریة عبد النبي حسن عبد السادة متعب المواشي 585589 265

1954 صوغھ كسار رجیحھ ناصر حسین الخلف 2 1948 زنوبھ سكر علي حسین علي الفرطوسي 584454 266

1953 بدریھ عطیھ امل محسن اسماعیل المحنھ 2 1950 شكریھ جوده ناجح عتیق عطیھ المحنھ 581517 267

1 1946 نزیلھ محمد عطارد عزیز عبدهللا العذاري 618014 268

1 1950 كتبھ محمد سكونھ كاظم مردان ال رحیم 573875 269
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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 1941 زھره ستار كریدي عبد الحسین محسن محمد 327915 270

1962 رشیده حمید سمیره صادق كاظم الرماحي 2 1952 ریمة علي عباس صالح مھدي البدیري 658261 271

1 1952 صیتھ نزال فرحان زغیر ساجت البدیري 630229 272

1 1942 باشھ حسون جاسم حمادي مھدي جبوري 653177 273

1 1945 نعیمھ حسون صفیھ عبدالكاظم عبود ال كیم 635781 274

1 1941 رباب حسن ھاشمیھ مھدي حسن حسن 652461 275

1967 فخریة ھالل 2  جواد كاظم جري 1956 نونة جري 642077  صبریة حسن تایة 276

1 1955 زھره عفان حسنھ علي زیدان خفاجھ 629812 277

1996 ھیفاء شاكر رافد عباس حسین العبدلي 2 1937 عمشھ عبیس زكیھ       خادم حسین ال اسماعیل 629025 278

1961 نعیمھ رحیم حلیمھ ناصر محمد الطیف 2 1956 زھره عبد الحسن صباح عبد السادة رحیم العكایشي 634951 279

1 1951 نجاة جبر لوتي الجالبي فاطمھ  شریده 626416 280

1 1945 نعیمھ جوید فوزیھ كریم عبدعلي الشریس 642300 281

1 1950 صدیقة احمد بثینھ عباس مرتضی البكاء 645986 282

1 1954 انھیھ جبار فضیلھ اعبید صبیح العارضي 631662 283

1 1943 فاطمھ سلطان بھیھ محمد عبدالرضا البو الجاموس 658380 284

1 1951 جوري طالل فوزیھ كریم علي الذبحاوي 626443 285

1951 فطوم محیل فضیلھ محمد خنیفس الشرماني 2 1949 حالوه لھمود محسن عبد عطیھ الشرماني 626574 286

1 1941 فطیمھ عطیھ عباس الجالبي نجیبھ حسین 626200 287

1957 شكریھ طاھر سلمى جبوري حسن حمید 2 1951 ھدیھ جعفر سعدي نعمھ حسن حمید 637841 288

1 1945 غازیھ صالح نعیمھ محسن نصیف نصیف 630635 289

1 1931 ربابھ رضا خدیجة محمد علي صادق الحالوي 681337 290
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1968 امینھ عبدالرضا زینب محسن كاظم معیلو 2 1941 سكینھ ابراھیم امینھ عبدالرضا جابر معیلو 689637 291

1962 شكریھ عبد ابتھاج عبد حسین جوھر 2 1936 زینب حسین شكریھ عبد رجب حكیم 685306 292

1955 الفیھ مھدي سمیره عبد محسن مراد 2 1960 حنینھ محسن بھاء عبد الھادي حسن النفاخ 681685 293

1962 حظیھ حمزه ایمان ابراھیم علي الیباوي 2 1956 حظیھ حمزه حمیده ابراھیم علي اللیباوي 673695 294

1 1949 حنتوشھ محمد كاظمیھ عبد الحمید مبارك االماره 680938 295

1 1955 سعیده محمد سلیمة حمید كزار العابدي 677105 296

1943 كطیفھ صبیح زكیھ محمد علوان الدعمي 1930 ضویھ محمد ضامد حسن علوان الدعمي 3 1945 كطیفھ صبیح ضویھ محمد علوان الدعمي 694368 297

1 1949 غیبھ ناجي احمد علو عباس االعنزي 683386 298

1 1949 نعیمھ نجم عزاوي محسن صفوك العیفاري 677131 299

1 1941 فرحة لفتھ عبد الكاظم ناجي راضي اللھیبي 665210 300

1 1949 عزیزه داود زھره محمود خمیس الخلف 677220 301

1 1932 فرھوده عباس بنیھ بزون شكر الشبالوي 668026 302

1950 2 صبار  حسین  كاظم  الزاملي بھیھ موسى 1951 682083 شدھھ شران  موسى  الشرماني مكنھ  مطر 303

1950 فرحھ كحط رحیمھ جمعھ محسن المحنھ 2 1941 حضوه عبداشي بسعاد علوان عمران العبودي 691125 304

1984 نجیھ كاظم كرار طالب خضیر البو حمره 2 1949 نھایھ حسین نجیھ كاظم علي المال 428932 305
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