
2020/11/15ذي قاربدريه نارصرعد كاظم عباس10002932898

2020/11/15ذي قارقسمه لفتلمالك حسن عزيز10002159062

ب10003870608 2020/11/15ذي قارحمديه فنديوداد نايف دهير

2020/11/15ذي قارحميده عويدمحسن غنوم لهمود10002610275

ييوسف سعدون عويد10002317117 2020/11/15ذي قارقاسميه لعيب 

ن عتوي10002461873 2020/11/15ذي قارنهله حبيبعلي حسير

2020/11/15ذي قاروعد جوالناياد نعيم محسن10003864831

2020/11/15ذي قارفاطمه عكارمحمد عبدالكريم جوده10003672842

2020/11/15ذي قاركليثم غليمعلي سلمان برع10003413614

2020/11/15ذي قارحبينه جميلفاضل عايز محمد10003863328

ي تركي عبيد10003870984 2020/11/15ذي قارزهره دغماثناج 

2020/11/15ذي قارجميله داخلعزيز حسون فرحان10002586434

ي10003539930
2020/11/15ذي قاراقبال عاصفاحمد كامل منات 

2020/11/15ذي قارمبن كاظمحسام احمد تفاح10003869479

2020/11/15ذي قارحنان عطشانعلي جاسم محمد10002517662

يش10002344803 2020/11/15ذي قارغريبه عبدهللاامان جويد شر

2020/11/15ذي قارعويزه عليويعبود كاظم محمد10003594889

2020/11/15ذي قارشكريه وحيدرائد جبار عويجل10003868827

2020/11/15ذي قاركاظميه محمدمحمد عبد االمير سلطان10003861993

2020/11/15ذي قارعزيزه جوادمهند خضير عمران10002285288

ي10003761932
ى حسناباذر عماد راضن 2020/11/15ذي قاربشر

2020/11/15ذي قارعجيله موتانساجت عكله عجمي10002709558

2020/11/15ذي قارحمديه نارصباسم محمد علي10002380861

هللاضياء سلمان نرصهللا10003867321 2020/11/15ذي قارفاطمه خير

2020/11/15ذي قارعزيزه عبدهللاحسن فليح حسن10002543042

ي غالمسعد عزيز دريول10003303163
ن
2020/11/15ذي قاركاف

2020/11/15ذي قارطليبه حويلستار جبار كاظم10003366970

2020/11/15ذي قارقبيله جليدمروان خالد خيون10003865589

ن حميد حمدان10002196878 2020/11/15ذي قاركميله مزيودحسير

2020/11/15ذي قارحنتاوه زاهيغانم لفته جي 10003565468

هان10003010206 2020/11/15ذي قارراجحه كاظمعبدهللا كريم شر

ي مطشر10003871282
2020/11/15ذي قارسليمه كشيشرياض غبن

ي10002380320
ن ماضن 2020/11/15ذي قارهديه حميدجميل حسير

2020/11/15ذي قارفاطمه شهدمنتظر عدنان محمد10003597606

2020/11/15ذي قارحبسه رفاكعميد تركي جي 10003861491

ن عكلو10003870781 2020/11/15ذي قارشهد عبد الهاديماجد حسير

2020/11/15ذي قارفهيده طعيمهسالم جرداغ سلمان10002958294

2020/11/15ذي قاررشاكه حبيبحمد عبد مذود10002568605

2020/11/15ذي قاررسميه جبارفاضل مزيعل عويز10002433065

2020/11/15ذي قارحبيبه عبدخالد حميد ضهاب10002282772

2020/11/15ذي قارسليمه كاطعرعد يونس عبيد10003874765

يه غيدانموحان داود جي 10002514927 2020/11/15ذي قارصي 

2020/11/15ذي قارمديحه كاظمانمار عبدالحسن سلمان10002261368

 علي10003867756
ن 2020/11/15ذي قارقبيله عجيلعالء حسير

2020/11/15ذي قارفاطمه عبدالصاحبعلي عقيل لغيوي10003058114

2020/11/15ذي قاركاظميه مجباسصالح عبدالحسن ساجت10002764255

2020/11/15ذي قارفرحه شحانطعمه محيسن عايد10003461247



2020/11/15ذي قارتاجيه فالحعمار لهمود حنظل10003863203

2020/11/15ذي قاررازقيه عودهاحمد مظلموم محسن10002466067

2020/11/15ذي قارخديجه داودمصطفن سعيد بالل10003001843

2020/11/15ذي قارعزيزه حامدكاظم ديوان نارص10003874088

2020/11/15ذي قارطيوبه يوسفسمير شلواح بداي10003872079

2020/11/15ذي قارربعيه مهوسعلي سامي عبد10003862582

2020/11/15ذي قاركاظميه حاجميوسف صادق روي    ح10003861923

2020/11/15ذي قاركليثم كريممشتاق جميل زغير10003873942

ي جبار10002819057
2020/11/15ذي قاركامله حنونمحمد متاتن

ن10003105342 2020/11/15ذي قارفضليه طعيمهمحمد شهاب عبدالحسير

2020/11/15ذي قارحمديه كايممحمد حياوي كبيص10003870004

ه ياشحيدر ساهي ياش10002894041 2020/11/15ذي قارسمير

2020/11/15ذي قارقسمه عبد الرزاقباسم صبار ضايف10002318250

ن خلف10002491345 2020/11/15ذي قارسنيه ثجيلكريم حسير

ن جمعه فهد10002284942 2020/11/15ذي قارسمير جخيتحسير

2020/11/15ذي قارالفيه عجميعبدعلي محمد ثامر10003148410

ه حريزحيدر جبار وحيد10003862644 2020/11/15ذي قارسمير

2020/11/15ذي قارقنديله لفتهابراهيم غازي جاسم10003355549

2020/11/15ذي قارحسنه فياضعلي كاظم داود10003864079

2020/11/15ذي قاركميه كاملضياء علي لفلوف10003864850

2020/11/15ذي قارحسنه جي علي صالح سماري10003865674

ن موىس10002380351 2020/11/15ذي قارحميده واليقاسم حسير

2020/11/15ذي قارغنيه حسنحيدر عبدالكريم علي10003039334

ي محمد10002818962
يف راضن نشر 2020/11/15ذي قارمنسيه حسير

2020/11/15ذي قاركاظميه نعمهمحمد صكروك دخيل10003873076

2020/11/15ذي قاررباب هادياخالص خضير جي 10002174371

ن طالب خلف10003874053 2020/11/15ذي قارجهيده خميسحسير

ن عبدالزهره ضيدان10003871478 2020/11/16ذي قارصبحه نزالياسير

يف عبدهللا10003862058 يرشيد شر
2020/11/16ذي قارغنيه شاتن

2020/11/16ذي قاربتول كعاررائد عباس صيوان10002159343

2020/11/16ذي قارسليمه جبارارشد محمد هندي10002264611

2020/11/16ذي قارسليمه صبحكاظم عاضي شناوه10003541130

يحيدر منصور جمعان10003874655
2020/11/16ذي قارساهره كباىسر

ي10002568212 علي محمود هوت 
2020/11/16ذي قارذيبه مصطفن

2020/11/16ذي قاركتبه ضميدمحسن ورد عبد10003868950

2020/11/16ذي قارتركيه عليجملكه خلف فضل10003865581

2020/11/16ذي قارنرصه دخينهعلوان جابر عبداالمير10003873138

2020/11/16ذي قارشيماء خلفعباس جاسم ياش10002983322

2020/11/16ذي قارغصون نارصمحمد قاسم سعدون10003863007

2020/11/16ذي قارفائقه عليعلي غانم ثامر10003311298

2020/11/16ذي قارغيده حميدرائد رسول مطشر10003871862

2020/11/16ذي قاررسميه جابرفالح حسن هاشم10002709799

2020/11/16ذي قاربيجيه منصورسعيد حبيب والي10002183585

2020/11/16ذي قارهيله فليحمالك جاسم وهيب10002367168

ن شناوه10003861536 2020/11/16ذي قارماجده نعمهباسم عبدالحسير

2020/11/16ذي قارحياه فرحانجبار ستار جي 10002399627

2020/11/16ذي قارابتهال كاظمفراس وهاب سلمان10002303600



2020/11/16ذي قارسالمه شناوهمصطفن زاهي بدري10003865593

2020/11/16ذي قارهديه نجمحسام مجيد شحان10003872957

2020/11/16ذي قارجميله عبدالحسنباسم محمد مجيد10003464314

ياحمد عبدالكريم جي 10002321599 2020/11/16ذي قارندوه اظهير

ي10002028651 2020/11/16ذي قاروسن فضلعلي رياض راج 

يايمن حمدان صفوك10002285387
ن
2020/11/16ذي قارنجاه صاف

ن ضاري محمد10003872179 2020/11/16ذي قارنهله رحيمحسير

2020/11/16ذي قارجماله كاظماحمد رب  ح خطار10003861582

2020/11/16ذي قارمبن عبدمحمد شاكر ري10003861636

2020/11/16ذي قارزهره خطارعباس جواد كاظم10003870345

2020/11/16ذي قارحنونه سلمانعباس سالم مرداس10003870905

 علي10003866866
ن 2020/11/16ذي قاركوثر عباسعالء حسير

2020/11/16ذي قارمجيده عليعباس عبدالستار سالم10003220458

2020/11/16ذي قارشدهه عليويرشيد هاشم عبيد10002197308

2020/11/16ذي قاررجوحه عباسمصطفن فوزي عباس10003598571

2020/11/16ذي قارغزاله جبارعالء بنوان جوده10003874056

2020/11/16ذي قاررجيبه حنيحنبالل علوان حنظل10003873289

2020/11/16ذي قارفوزيه عبدالسادهحسن علي محمد10003867357

2020/11/16ذي قارمريم حمودسلمان مهدي تبينه10002984618

2020/11/16ذي قارصبيحه شمالهادي محيسن خضير10003870812

2020/11/16ذي قاررهيفه هاشماحمد مهدي صالح10003867640

ن عكار حاشوش10003281183 2020/11/16ذي قارحسيبه مصيخعبدالحسير

2020/11/16ذي قارركن مشايعلي هاشم عبيد10003869418

ن كوير سكر10002222396 2020/11/16ذي قارخبله عبيدحسير

2020/11/16ذي قارحسنه عليعقيل عيىس نور10002514559

2020/11/16ذي قارحنظوله فنخيرلزام رحم حميد10003868611

ه فرهودحسن هادي فالح10002406016 2020/11/16ذي قاربشير

2020/11/16ذي قاروفيه حسنايهاب صالح شبيب10002907058

2020/11/16ذي قارفضيله طعيمهاحمد حميد جخيور10003871659

2020/11/16ذي قارزكيه عبدهللاعلي عبدالوهاب عبدالرزاق10002321624

2020/11/16ذي قارنهاد فخريعقيل طالب ثامر10002716948

2020/11/16ذي قارحسنه عليبشير كزار عبد10003868702

2020/11/16ذي قارهديه جبيركريم جوده فلفل10003656891

ن مظلوم عبدالحسن10003866432 2020/11/16ذي قارمجيده ونانمعير

2020/11/16ذي قارشلتاغه طعيمهكاطع محسن صايل10002663655

ن عبدالرضا10003862497 2020/11/16ذي قارشوله مهاجررياض حسير

2020/11/16ذي قارلميعه كاظمعلي مجيد حزام10003464104

هان10002635515 هان علي شر
2020/11/16ذي قارنزيله نوريشر

2020/11/16ذي قارزهور شالكهاسامه ابراهيم سداوي10003870574

2020/11/16ذي قارحسنه عليواثق اسماعيل نعيم10003058939

نبشير حميد عثمان10003872068 2020/11/16ذي قارزكيه حسير

2020/11/16ذي قارحكيمه لفتهمصطفن ظيغم ناهي10003872677

2020/11/16ذي قاردله عجيلمنير عبد ساجت10003873143

2020/11/16ذي قارفاطمه نعيماحمد علي محمد10002842350

2020/11/16ذي قارايمان كاظمعلي قاسم خلف10003010138

ي10003460535
ي كاظماحمد عواد رويضن

ن
2020/11/16ذي قاركاف

ن محسن10003871777 2020/11/16ذي قاررحيمه عبدالحسنغيث حسير



2020/11/16ذي قارامل جوادوسام بالسم عبيد10003105810

نمجيد عامر شنوير10002635896 2020/11/16ذي قارنرصه حسير

2020/11/16ذي قارعطيه طالبيعقوب مهلهل رهيف10003544459

2020/11/16ذي قاررسميه كاظماحمد خلف فاخر10003079537

ابراهيم علي نعيثل10003865223
ن 2020/11/16ذي قارازهار عبدالحسير

2020/11/16ذي قارعوفه كاطعنعيم حميد شالكه10003863933

2020/11/16ذي قارقبيله نعيثلستار جبار عسل10003862463

2020/11/16ذي قارفاطمه رزاقاحمد سوادي جابر10003864842

ن نزالستار جبار هظم10003868207 2020/11/17ذي قارسبعير

ي10003865927
2020/11/17ذي قارجميله منصورقاسم عزيز راضن

2020/11/17ذي قارشكريه صيهودذوالفقار طمعه فرهود10003863813

2020/11/17ذي قارصفيه عباسرافد عبدالحسن عبدهللا10002264240

2020/11/17ذي قارامل منشدعالء ريسان جاسم10003868228

2020/11/17ذي قارامل منشدصفاء ريسان جاسم10003873636

ن عبدالكريم عطا10003865363 2020/11/17ذي قاراحالم صالححسير

2020/11/17ذي قارقنده خشانهياد نوري مشعل10002518826

2020/11/17ذي قارخشينه مطرباسم رشيد لطيف10003862002

ن شعيبث عجيل10002264861 2020/11/17ذي قارعطيه كاملامير

2020/11/17ذي قارزكيه موازيفالح حسن هادي10002222762

2020/11/17ذي قارفطيم جثيرعبد حافظ لفته10003866196

2020/11/17ذي قاركميله مطلكهادي شدود خزعل10002174430

ن العيوس10003869985 2020/11/17ذي قارعطيه ضاريعباس حسير

2020/11/17ذي قاربسهي جدوعمجيد فليح مخيلف10002795358

2020/11/17ذي قارحنونه فرهودعدنان صالح كريدي10003870434

2020/11/17ذي قارطليعه جابرعدنان خليل حمد10002197246

2020/11/17ذي قارجنان صي عصام حميد عبد10002197117

ه صامدماهر محمود عوده10003871365 2020/11/17ذي قارسمير

2020/11/17ذي قاركاظميه شناوهبرزان حميد كشيش10003868152

2020/11/17ذي قارشالله محيبسمالك ابراهيم جاسم10003873288

2020/11/17ذي قارنوريه بطوشعبدالرضا كشيش عوده10003867258

2020/11/17ذي قاررسميه فاخرمحمد ناهي علي10003311142

2020/11/17ذي قارنوره عطيهعلي عبد علوان10003872245

نصاحب عاضي عزيز10002842446 2020/11/17ذي قارتركيه حسير

2020/11/17ذي قارجميله جابرمحمد جواد كاطع10003872217

2020/11/17ذي قارزينب جعيولاحمد صباح فليفل10003867071

2020/11/17ذي قاروسيله عطيهفراس مزهر عبد10002316279

ن حميد جازع10003078953 2020/11/17ذي قارضويه عطيهحسير

2020/11/17ذي قاروزره عبدهللاحميد وهيب عبيد10002773265

2020/11/17ذي قارصديقه حميداحمد رحيم جحيل10003874208

2020/11/17ذي قارمنوه ظفيرصادق عبود طاهر10003863925

2020/11/17ذي قارربيعه جوهرراسم جبار فزع10002317376

2020/11/17ذي قاركريمه راشدقاسم محمد عجيل10003669772

يف10003772980 2020/11/17ذي قارنهضه ياشعلي انور شر

2020/11/17ذي قارفضه ساجتعلوان عبد غازي10003861952

عبدالحليم لجلي لفته10002282414
يفه ماشر 2020/11/17ذي قارشر

2020/11/17ذي قارملكه محمدمرتضن اسماعيل خليل10003871320

2020/11/17ذي قارحياه صي سيف خلف خزعل10003059736



2020/11/17ذي قارفاطمه تعبانجبار لفته بجاي10003253617

2020/11/17ذي قارغزال جبارصباح دنيف راهي10002567643

علي غالب مزهر10003871759
ن 2020/11/17ذي قارفوزيه حسير

ن عايد10002459447 ه خويركاظم حسير 2020/11/17ذي قارمسير

2020/11/17ذي قارحريمه دهاممهند جبل حمادي10003862364

ن نجيب رزاق10003010432 نحسير 2020/11/17ذي قارصبيحه حسير

2020/11/17ذي قارتركيه كرماشنتيش فالح لهمود10003863942

2020/11/17ذي قارطويره ثجيلصالح ضياء عاجل10003871004

2020/11/17ذي قارقسمه عبدالخرصنثائر حاكم عيىس10003485832

2020/11/17ذي قارهاشميه محمدعبد زياد مطشر10003862318

2020/11/17ذي قارشكريه مطيرعلي ياش شاكر10003873028

2020/11/17ذي قارسعيده محسنعلي رحيل حسان10003865819

ن10003872311 ن شهيد حسير 2020/11/17ذي قارهديه حامدحسير

ن10003870498 ي حسير
2020/11/17ذي قارهاشميه رحممحمد راضن

2020/11/17ذي قارحمديه عزيزصالح علي سفاح10003869020

2020/11/17ذي قارجرداغه جاسمستار سلمان نجم10003867139

2020/11/17ذي قاررغد عزيزمحمد قاسم عبدالهادي10003759971

2020/11/17ذي قارفخريه راشدمحسن علي حسن10003059814

2020/11/17ذي قارحميده يابرحسن علي فرحان10003010240

2020/11/17ذي قارمنتوبه محيسنمحمد شالل صالح10002542538

يه نارصصالح مطر محيسن10003873872 2020/11/17ذي قارصي 

2020/11/17ذي قارفخريه محسناحسان منصور نعثول10002460088

2020/11/17ذي قارواجده سلمانحيدر عزيز هالل10003869019

2020/11/17ذي قارفاطمه محمدصالح مزعل احميد10002241883

2020/11/17ذي قاركريمه عبدالعزيزرافد جبار غضبان10002663501

ن لفته10003009901 2020/11/17ذي قاركريمه ياشفاضل حسير

ن راهي معله10003463427 2020/11/17ذي قارحسنه مطيرحسير

 علي تبينه10003623790
ن 2020/11/17ذي قارزعيله روميحسير

2020/11/17ذي قارقدوره هاشمبشار خلف حسن10003544262

نوسام عبدالهادي مرشد10002318255 2020/11/17ذي قارنجيه حسير

نقاسم زغير ازيرج10003869196 2020/11/17ذي قارحدهن حسير

2020/11/17ذي قارفطيمه عزيزمحسن بعيوي عزيز10003873839

2020/11/17ذي قاركميله فرهودمصطفن رهيف عبد10003871670

2020/11/17ذي قارجاسميه سعدونعبد مهدي سلمان10002211652

ي خطار10003226344
2020/11/17ذي قارعنيجه فاضلرزاق شمخن

فاحمد شاطي خرصن10003009977 2020/11/17ذي قاروفيه مشر

يفواثق نجم نعيم10003863388 2020/11/18ذي قارحليمه شر

2020/11/18ذي قارسليمه علوانمالك جبار حمزه10002689004

2020/11/18ذي قارنوره صبارفاضل حمادي جايد10002376405

2020/11/18ذي قارجاسميه كاظمعالء نجم عبدهللا10003873743

2020/11/18ذي قارصيته كاظماحمد عبدهللا نعمه10003058357

ي مسلم مجيد10003172050
2020/11/18ذي قارتركيه خرصنمحمدتف 

2020/11/18ذي قارحبابه عطيهفرحان راهي والي10003865238

2020/11/18ذي قارشكريه طاهرعلي حمود حمد10002320650

2020/11/18ذي قارشحفه رسماحمد فاخر شذر10003861591

2020/11/18ذي قارسعدونه عبد عليكرار شنيدخ جدوع10003866615

2020/11/18ذي قارنجيه حسنكاظم كريم سعدون10003865469



2020/11/18ذي قارجميله مشاوشنارص جمعه عبدهللا10003868158

2020/11/18ذي قارسليمه عبدالسادهحسام سعد عاجل10003871689

2020/11/18ذي قارنوشه خرصناحمد مالك غازي10002316704

2020/11/18ذي قارحياه عبدالحسنباسم كريم كاظم10002843097

2020/11/18ذي قارشماله يوسفمفلح زبن سمير10002375698

2020/11/18ذي قارحسيبه خلفرزاق مبارك فالح10003869940

2020/11/18ذي قارنوريه ذيابعلي جبار سعود10003873973

ن كحيط10003861162 2020/11/18ذي قارمنعوته حنيفمحمد حسير

2020/11/18ذي قارزالزل جمعهحيدر ابراهيم فاخر10002433916

2020/11/18ذي قارفطيمه عطيهعلي جحيل عويد10003874343

2020/11/18ذي قارزينب جودهعلي كاظم طعيمه10002514853

2020/11/18ذي قارسعديه مطلكعبدالحسن عبد كاظم10003862944

2020/11/18ذي قاراقبال توفيقمحمد عبد الهادي عزيز10003863921

2020/11/18ذي قارجاسميه محمدسامي محسن علي10002605399

ي حميدي سويف10003863664
ن
2020/11/18ذي قارحميده صالحالف

2020/11/18ذي قاررسميه ابري    جعمار ياش كعيم10003463882

كاظم علي كويظم10003595074
ن يت شنير 2020/11/18ذي قارجي 

2020/11/18ذي قاررجيبه وياوشعيدان شكاجي ضويف10003439007

2020/11/18ذي قاروفاء عنادمحمد عيىس جالب10003759943

2020/11/18ذي قاربدريه اموازيصباح حسن موازي10002689697

يفه شهيبرائد جبار رائد10003539337 2020/11/18ذي قارشر

يمنتظر مهدي كامل10002183747
2020/11/18ذي قارليل تف 

2020/11/18ذي قارهاشميه حميديقاسم لفته مزبان10002932906

2020/11/18ذي قارمطره جبارازهر عوده هاشم10002297291

2020/11/18ذي قارفاطمه محمدمحمد هاشم موىس10002659305

2020/11/18ذي قارنجيه كاطعحسن نارص علي10003862508

نرائد ثجيل بجاي10003868671 2020/11/18ذي قاروحيده شاهير

2020/11/18ذي قارجباره نارصسعد مجهول ساجت10002842442

2020/11/18ذي قارنجاه عزارهاحمد رزاق عجيل10003868828

ن جميل جبار10003865604 2020/11/18ذي قاربتيه سلطانحسير

2020/11/18ذي قارفوزيه كحاميعباس عواد شالكه10003761684

2020/11/18ذي قارمرصيه نوناحمد رحيم حمود10003539356

2020/11/18ذي قارزهره دغماثنعيم تركي عبيد10003871217

2020/11/18ذي قارفنديه شنيورضياء هادي حسن10003862719

يف جابر10002240543 2020/11/18ذي قارغديره حاتمعمار شر

2020/11/18ذي قارفضيله كاظمفرقد عبدجليل حميدي10003866374

ن صبار10003874307 2020/11/18ذي قارنداء عبدعالء حسير

ن10003871074 2020/11/18ذي قاررضيه مهديمحمد شباط ياسير

يمحمد خيون صدام10003414274
2020/11/18ذي قارصبيحه دوجن

2020/11/18ذي قارزنوبه وشاحزعيم صياح سفاح10002380288

2020/11/18ذي قارقبيله سفيحمصطفن موحان داود10002297104

ن10002264569 2020/11/18ذي قارشكيه فجرعلي فليح عبدالحسير

2020/11/18ذي قارانزيله عبدبشار حامد خضير10003435378

2020/11/18ذي قارلطيفه نعيثلابراهيم مهوس نايف10002931308

ن رزن10003170093 2020/11/18ذي قاررسميه كريممحمد حسير

2020/11/18ذي قارليل حبيبعبدالجبار جبار شي    ح10003861554

ي10003772260 2020/11/18ذي قارسلوى ضاجيمحمود مجدي زج 



2020/11/18ذي قارسليمه عبدالكريمرجاءالحسن مزار شحان10003587923

2020/11/18ذي قارشقه عبدزهير محسن جخير10003461066

2020/11/18ذي قارونسه عسكرهادي مالك زويد10002197465

2020/11/18ذي قارزهره فليحطارق محمد فنيخر10002344883

2020/11/18ذي قارهنوه مكطوفعزيز جويد رباط10003868431

ي جي 10003645353 2020/11/18ذي قاركاظميه نجمحمد زاج 

2020/11/18ذي قارهاشميه ثامرجابر مهدي خلف10003871500

2020/11/18ذي قارعزيزه حامدباسم ديوان نارص10003864088

ن عطيه طلب10003867719 2020/11/18ذي قاركاظميه نشبحسير

2020/11/18ذي قارزهره عقيدبراك عبدالحسن حسون10002567862

2020/11/18ذي قارجماله عبودرائد شاكر حسن10002097270

2020/11/18ذي قارراجحه فرحاناحسان ريسان حيال10002717439

ن10003863797 2020/11/18ذي قارالهام طعمهعالء سعدون حسير

2020/11/18ذي قارجاسميه ثامرعزيز صالح سماري10003862494

ن نعيمه10003866270 نفؤاد حسير 2020/11/18ذي قارمدلوله حسير

ي10003230368 2020/11/18ذي قارسلوى ضاجيسعيد مجدي زج 

2020/11/18ذي قارشنه محمدعيد حواله جوين10003868109

2020/11/18ذي قارغنيه جفاتسعد زيد حنون10003281374

2020/11/19ذي قارابخيته بدررحمن اصخيل جابر10003565501

2020/11/19ذي قارجاسميه صبخهكرار رحيم مالح10003870554

2020/11/19ذي قاربطه بهلولحيدر ردام فرهود10002958774

2020/11/19ذي قاركريمه كاصدوطن ناظم دايخ10002297841

ي10003863187
2020/11/19ذي قارشمسه جباركامل عبد راضن

2020/11/19ذي قاربسيهي عجيلسالم جاسم مطير10003650948

2020/11/19ذي قارعطيه موىسغسان كاظم جخيور10003760418

2020/11/19ذي قارغنيه طعيمهعقيل ثجيل فليح10002739104

ي10002321046
2020/11/19ذي قارلطيفه مطلككريم دواش حسوتن

2020/11/19ذي قاراشواق نعمهعلي رياض مطشر10002339091

2020/11/19ذي قارشكريه عبدالزهرهرشيد جبار خلف10003009797

2020/11/19ذي قارسالمه حسناحمد مسير نارص10003862683

2020/11/19ذي قارعليه سميرجاسم محمد جاسم10003869142

2020/11/19ذي قاررسميه عاللاياد رزاق هداد10003624469

2020/11/19ذي قارسناء محمدسجاد ضياء نعيم10003310519

2020/11/19ذي قارعزيزه داخلمؤيد حسن فاخر10003200877

2020/11/19ذي قاراحالم جويداحمد نضال عبد الواحد10003871633

ي زغير10003865086
2020/11/19ذي قارغاليه جبيرفالح حسوتن

ي عوده10003869678
ن
2020/11/19ذي قاررسميه عبدهللااحمد عوف

2020/11/19ذي قارنجيه عطيهحسن محمد زغير10003873617

2020/11/19ذي قاركاظميه عطشانسليم جبار حنيحن10003865273

2020/11/19ذي قارزهره رضيويحبيب كاظم كريم10003174238

يه جابرحميد محيسن دحام10003865978 2020/11/19ذي قارصي 

2020/11/19ذي قارامل محمدعباس كريم خزار10002661559

2020/11/19ذي قاررسميه مهوسنجم عبد هليل10003870936

نعبدهللا مهدي صالح10003355299 2020/11/19ذي قارزهره حسير

ن طعمه جالب10003516561 2020/11/19ذي قارحليمه صبيحتحسير

2020/11/19ذي قارعطشه هاشممحمود قاسم جاسم10003647102

ن10003651957 ن مؤيد حسير 2020/11/19ذي قارحنان حميدحسير



2020/11/19ذي قاروحيده حسنمهند عبدالعالي جابر10003867057

ي صالح10003434784 2020/11/19ذي قارعطيه كاطماحمد خير

2020/11/19ذي قارحسيبه شوايسالم مكطوف عبدهللا10002211902

2020/11/19ذي قارليل هريبدحسن ضياء عوده10003059384

ن10002868780  علي حسير
ن 2020/11/19ذي قارسكينه حمزهحسير

يمحمد حاشوش ثجيل10003625300
2020/11/19ذي قارامل كوتن

2020/11/19ذي قارذكرى شويلمصطفن عبدالرحمن منشد10003057902

2020/11/19ذي قارهديه مشفجراح مسعد جاسم10002903951

2020/11/19ذي قارفهيمه فرهودميثاق طالب ماهود10002890988

2020/11/19ذي قارسليمه حمودعباس زغير مزعل10003872539

2020/11/19ذي قارغزيله زغيرمجيد شنيدخ عبدهللا10003864128

2020/11/19ذي قارعزيزه حامدكامل ديوان نارص10003870120

ن10003247611 2020/11/19ذي قارسمره جبارعلي نارص حسير

2020/11/19ذي قارزهره كاظمحسب عيدان لطيف10003565373

2020/11/19ذي قارنوريه حسنمحمد حسن كاظم10002659799

2020/11/19ذي قاركريمه قدريرائد مياح عبدهللا10002339520

2020/11/19ذي قارفاطمه معنرافد عطي ناهي10003866064

ن عباس مطرود10003870140 ه طلبحسير ن 2020/11/19ذي قارباهير

2020/11/19ذي قارنعيمه بسهوخالد سميع جاسم10003867283

نهاشم ظاهر جميل10003874539 2020/11/19ذي قارعيده حسير

2020/11/19ذي قارفهيمه عبد الخرصنهيثم كاصد ثامر10003867116

2020/11/19ذي قارفطيمه عبدالخرصنسليم كاصد ثامر10003869569

2020/11/19ذي قاروفيه حاتمجعفر مجتب  محمد10002433002

2020/11/19ذي قارقنده جميلحاتم كريم حامض10002907226

2020/11/19ذي قارحجيه حيالعبدهللا قاسم خنجر10003868272

ن كريم10002514791 2020/11/19ذي قارسلوه جبارعلي حسير

ن رحيم فنطيل10003435330 2020/11/19ذي قارنهايه محسنحسير

2020/11/19ذي قارزويره جريعلي زيدان خلف10002567743

ن جاسم10003866463 2020/11/19ذي قاررحيمه مطشرعماد حسير

ي10002367055
2020/11/19ذي قارنجاه كاظمضياء فاخر راضن

2020/11/19ذي قارنعيمه عليويسالم ثجيل عداي10003865696

2020/11/19ذي قارحمديه خضيرعالء جبار حامد10003873186

ن10003874749 2020/11/19ذي قارشكريه عبدعالء كامل عبد الحسير

نقاسم محمد زغير10003874500 2020/11/19ذي قارنوال حسير

2020/11/19ذي قارزبانه شابفرحان رسن راهي10003871277

يماجد ايدام زغير10003862959
2020/11/19ذي قارخميس راضن

ن جاسم محمد10003541355 2020/11/19ذي قارحمديه شاكرحسير

2020/11/19ذي قارفضيله فيصلمحمد سلمان عجيمي10003565479

2020/11/19ذي قاربهيه داودمحمد عبداالمير جبار10002452262

2020/11/19ذي قارحليمه حنوناحمد سماعيل طلب10002320671

2020/11/19ذي قارسهام معنعلي عواد خضير10002612280

2020/11/19ذي قارفاطمه حسنصباح صخيل جري10003389056

اس عبدالحسن فيصل10003512366 ن نارصني  2020/11/19ذي قارايفلير

2020/11/19ذي قارحسنه صاجيطاهر مجيد خريوع10003873640

امجد علي كريم10003870923
ن 2020/11/19ذي قارفوزيه عبد الحسير

2020/11/19ذي قارنسيمه ثامربشار شناوه طارش10003863558

2020/11/19ذي قارتركيه دحامكاظم مرداس بجاي10002738530



2020/11/22ذي قارناجحه هاديرعد عبدالوضي طارش10003569749

ن10003863984 2020/11/22ذي قارنمنومه حذيهمحمد حميد حسير

2020/11/22ذي قارهاشميه محمدامجد كامل شكر10003080148

2020/11/22ذي قارمذبوبه محمدحيدر فاضل جهاد10002774196

نقاسم لطيف علوي10003871949 2020/11/22ذي قارحمده حسير

2020/11/22ذي قارلطيفه محسنصالح حسن فاضل10003662664

2020/11/22ذي قارمطره ثجيلشهيد كامل ثجيل10003868890

ن10003872016 ن مجيد حسير 2020/11/22ذي قاررازقيه محسنحسير

2020/11/22ذي قارمعصومه منصورجواد طاهر هاشم10003870533

2020/11/22ذي قارفوزيه كاظمعلي جبار محسن10002958989

2020/11/22ذي قارفهيمه جي لطيف سندال عدوه10003192213

يه مريعلي هاشم لفته10003862838 2020/11/22ذي قارصي 

2020/11/22ذي قارحليمه شخيرعمار سالم عبد10003866575

نرافد محمد كاظم10003861207 2020/11/22ذي قارفوزيه حسير

2020/11/22ذي قاركامله غانمعصام حسن جليل10003874261

ن موازي جوده10003128491 2020/11/22ذي قارسعديه حمودحسير

2020/11/22ذي قاربسعاد جودهصباح بحيلش جوده10002515419

2020/11/22ذي قارشنونه عبدفاخر عذاب بريه10003871915

2020/11/22ذي قارعليه شمالرحمن عليوي دهش10003865835

2020/11/22ذي قارزهره جابراحسان علي عبد10003862972

2020/11/22ذي قاربتول شميلهشام محمد علوان10003864391

2020/11/22ذي قارماليه رمليصباح مطر شبكان10002893447

يده10003873660 2020/11/22ذي قارحسنه جاسمباسم جياد شر

2020/11/22ذي قارنجيه كطيفاحسان جليل جدوع10003867222

2020/11/22ذي قارزهره فارسعماد زوري علي10003862421

2020/11/22ذي قارحياه جوارعبد عطيه جابر10003866610

ن كاظم جخير10003864877 2020/11/22ذي قارزينب فاضلحسير

2020/11/22ذي قارزهره عبدالرضامنترص جبار خليل10003868811

2020/11/22ذي قارحيته راهيعطوان غانم خضير10003871321

2020/11/22ذي قارقسمه نارصسعد جاسم عرج10002843458

2020/11/22ذي قارهديه عودهجاسم محمد عناد10002982923

يف10003355088 2020/11/22ذي قاركلثوم فنجانرياض عبداالمير شر

2020/11/22ذي قاركوثر جواداحمد عبد الكاظم يش10003103724

2020/11/22ذي قاررسميه جخيورجواد كاظم صوالغ10003873904

علي عباس خضير10003009962
ن 2020/11/22ذي قاررسميه حسير

2020/11/22ذي قاربيان شناوهانور جليل عبد10002212623

2020/11/22ذي قارنجيه صالحجواد كاظم معارك10003873482

ن خضير10002586282 2020/11/22ذي قارسهيله عاضيمحمد عبدالحسير

2020/11/22ذي قارايمان عبد العباسمشتاق ذياب عايد10003871691

2020/11/22ذي قارزهره زعيلسعد هادي يفيل10002452258

2020/11/22ذي قارفاطمه جاسمنبيل صالح حسن10002843272

ن10003864286 ي خلفسمير حامد شنير
ن
2020/11/22ذي قاركاف

2020/11/22ذي قارجميله جباررياض حسن حميدان10003868315

شاب10002586177 2020/11/22ذي قاركمره طهرحيم ياش شر

2020/11/22ذي قاروفيه منشدبشير سعيد كاظم10003871362

2020/11/22ذي قارعابره لفتهعلي رمان كرين10003105222

نازهر فاضل عيىس10003761812 2020/11/22ذي قارفضيله حسير



2020/11/22ذي قارفضيله عبدعلي كريم وحيد10003862045

2020/11/22ذي قاركميله رويعياحمد مسير كسار10003865990

2020/11/22ذي قارحياه كريمعمار كاظم خرصن10002262741

2020/11/22ذي قارورده شلبهمحمد طعمه حمود10003225810

2020/11/22ذي قارحمديه محمداحمد حميد موىس10002887418

2020/11/22ذي قارغنيه حامدحيدر عامر خزاع10002222968

2020/11/22ذي قارامنه خليليقضان عبدالكاظم طالب10003438463

2020/11/22ذي قارحمده دفي صادق موحان سكر10002244458

2020/11/22ذي قارحمديه مجليوليد صالح جاسم10003863274

2020/11/22ذي قارنرصه مدلولمازن شالكه كاظم10003861564

ن عبد10002610023 علي حسير
ن 2020/11/22ذي قاركريمه حنير

ن سمير10002340577 2020/11/22ذي قارجويده كاظمضياء حسير

2020/11/22ذي قاررياسه لفتهرسول مطر سلطان10003438585

ن مهدي ضيدان10002633001 2020/11/22ذي قارنبيهه سدخانحسير

2020/11/22ذي قارصبيحه سالممحمد ضياء غالب10002405873

2020/11/22ذي قاربحريه حاشوشنعيم حسب جوده10002285636

2020/11/22ذي قارسليمه حسنعباس فاضل عبد10002451609

2020/11/22ذي قارفوزيه حريجهاياد ذياب عكاب10003874145

2020/11/22ذي قارسعاد كاظمحيدر سالم مايع10003874522

2020/11/22ذي قارمكيه تركيشاكر مشكل جهيد10002244611

2020/11/22ذي قارانتصار شاكرسلوان رشيد محمد10003867199

2020/11/22ذي قارناهده الزمعلي اسعد جاسم10002354152

2020/11/22ذي قارساعديه عبدالهاديحيدر خفيف طعيمه10002608002

2020/11/22ذي قارحليمه عبدكرار جواد جبار10003870455

2020/11/22ذي قارهديه حسنوسام قاسم محمد10002433775

2020/11/22ذي قارشهله روي    حكرار فهد كاظم10003867367

ن10003626152 2020/11/22ذي قاركريمه عبدثائر عليوي حسير

2020/11/23ذي قارحياه ساجتعباس محسن ابراهيم10003865485

ن10003861389 2020/11/23ذي قارنرصه خليفراغب منصور حسير

2020/11/23ذي قارفتنه فجررياض علي خوير10003868257

2020/11/23ذي قاررشينه كريممحمود فالح رفيش10003862844

2020/11/23ذي قارعليه كاطعنجم عبدهللا عوي10003594517

2020/11/23ذي قارزهره طاهراحسان هاشم زغير10003870690

2020/11/23ذي قارعزيزه عالويسعدون كاظم نعيس10003867128

2020/11/23ذي قارشيتاله ساجتامير معيضد سفيح10002983909

ي10003872018
2020/11/23ذي قارابتسام كصادهزاع ايمن راضن

2020/11/23ذي قارناليه وشاحعلي كريم جراد10002717274

2020/11/23ذي قارجمهوريه نارصحسام محسن غياض10003866467

2020/11/23ذي قارشمامه مهاوشسامي مانع عبدهللا10003760584

2020/11/23ذي قارفاطمه حبيبزينالعابدين علي محمد10002907065

2020/11/23ذي قاررجيه نعمهمجبل بشير عبد10003874414

2020/11/23ذي قارنجيه ثجيلمحسن خضير طعيمه10003865657

ى مجيدظافر رياض ثامر10002568852 2020/11/23ذي قاربشر

2020/11/23ذي قارسوسن جوادباسم علي جبار10002764216

2020/11/23ذي قارهاشميه موازيطعمه جمري فايز10002492131

2020/11/23ذي قارنرصه فلفلسعد جوداد خريوع10003863107

2020/11/23ذي قارحسنه مناديحسان عنتيك منشد10003619877



2020/11/23ذي قارعهاد خلفمصطفن حيدر عذاب10003079700

ي حسن10003871638
2020/11/23ذي قاركاظميه جبارجاسم ناىسر

2020/11/23ذي قارعليه سميرمهدي محمد جاسم10003867937

2020/11/23ذي قارفاخر هيفاءايهاب عبدالرزاق حمود10003874159

2020/11/23ذي قاراحالم كاظمقيرص محمد حسن10003598833

2020/11/23ذي قارسهام طامياحمد حسن صالح10002240565

2020/11/23ذي قاربدريه جدعانطويد عاجل غزاي10003868155

2020/11/23ذي قارنعيمه فزعسعد عبدالحليم حليحل10003220156

2020/11/23ذي قارمديرس دهشعماد حميد عبدالرضا10003873623

2020/11/23ذي قارسنيه عبدالجبارحيدر جاسم مطير10002321393

2020/11/23ذي قارشهيه عبيدمجيد عطيوي شكر10003336152

2020/11/23ذي قارحميده نعيمهاكرم محمد هاشم10003863741

2020/11/23ذي قاررسميه حسنعالء كاظم عبدالحسن10003103951

ي10003300320
ن
يف عوف يعلي عبدالشر

2020/11/23ذي قاروفيه راضن

2020/11/23ذي قارجاسميه طاهرذياب صياح عبدهللا10003871053

2020/11/23ذي قاررياسه عودهاحمد نعيم محمد10002380312

ي اسماعيل عامر10002894108
2020/11/23ذي قارسعيده دوارغبن

2020/11/23ذي قارزهره كريديعلي حميدي جي 10003873650

2020/11/23ذي قارجاسميه محمدوسام جمعه مظلوم10003861173

2020/11/23ذي قارحميده حماديحيدر عوده يوسف10002470812

ن10003327128 ه عبدهللاعمار عبدالزهره حسير 2020/11/23ذي قارنظير

2020/11/23ذي قارهاشميه طبشسعد خالطي متعب10002633438

ي10003861990
2020/11/23ذي قارحريه عباسحيدر جبار راضن

2020/11/23ذي قارشكريه عباسكاظم عمار عذيب10003865723

2020/11/23ذي قارصديقه حمدكاظم سمير شلواح10003867326

2020/11/23ذي قارجاسميه محيسنعقيل عبد عون10003871021

2020/11/23ذي قارحسنه عبداحمد حمود شناوه10003868599

2020/11/23ذي قارتركيه عبدالسيدهموفق عويد جليد10003868256

2020/11/23ذي قارسلم حميديوسف عكاب يوسف10003128555

ن جبي 10003869451 يفاضل حسير 2020/11/23ذي قارجاسميه باج 

2020/11/23ذي قارقسمه عبدهللعلي خالد غنيم10003759671

2020/11/23ذي قارعليه جي صادق عباس مطرود10002709322

2020/11/23ذي قارحمديه عليعلي صبار ياش10003867708

2020/11/23ذي قاربديعه خرصناياد كاظم سالم10003867363

2020/11/23ذي قارهاشميه عنادبندر نارص جبار10002541968

2020/11/23ذي قاروحيده بواكميثم شبيب حسن10003870547

2020/11/23ذي قاربيجيه طعمهجواد كاظم علي10003865482

2020/11/23ذي قارعزيزه زغيرفاروق جاسم خضير10003281402

2020/11/23ذي قارنسمه عليكاظم ثامر جابر10003327947

2020/11/23ذي قارقسمه خليفناهي عوده ثجيل10003869489

2020/11/23ذي قارليل عبدعليسعد هاشم نارص10003149170

ن10003866642 ن لطيف جعير 2020/11/23ذي قارهاشميه مسيرحسير

2020/11/23ذي قارشكريه عبد الرضاوليد حميد عبد الرضا10003861423

ي عاجل10003861494
2020/11/23ذي قارجاسميه ظاهرحكيم راضن

2020/11/23ذي قارعطيه ضيدانعايد بنوان جابر10002211740

2020/11/23ذي قاروضحه شدادعطا هللا مرزوك دحام10003873195

ب10003516604 ي دهير 2020/11/23ذي قارزهره فازعمحمود عريب 



يعلي محسن عبد الرضا10003873211
2020/11/23ذي قارعجيله غبن

2020/11/23ذي قارصفيه عطيهمحمود ريسان عيال10002709130

2020/11/23ذي قاررشيده حسنمرتضن جاسم محمد10003868235

2020/11/23ذي قارعميشه سعدونمسلم شنان جالب10003439117

2020/11/23ذي قارمنسيه سعيدحمادي سامي شنان10003869004

2020/11/23ذي قارحسنه جويدرحيم جاسم محمد10002159009

ي جبار10003873025
2020/11/23ذي قارغيمه خالويعبود شمخن

2020/11/23ذي قارزهره عبدجليل اصعيب عبودي10002294831

ي عاجل خلف10002685215
2020/11/23ذي قارجاسميه دوشانهاتن

2020/11/24ذي قارسفاهه كشاشماهر ماجد موىس10003861672

نصباح طمعه كوين10002636069 2020/11/24ذي قارزوريه حسير

ن هاشم10003865247 2020/11/24ذي قارامل حرجانعالء حسير

2020/11/24ذي قارمديحه عبدهللاياش جاسم حسن10002663987

2020/11/24ذي قارميهن خويرخالد ياش راشد10002877143

2020/11/24ذي قارحمده ماجدرياض طارش موىسي10003410975

2020/11/24ذي قاركله كمازريسان وحيد مبارك10003866576

2020/11/24ذي قارفخريه ياشرحمن عبيد جابر10002288413

2020/11/24ذي قارنعيمه جي عمار ياش كوكز10003540601

نمحمد جبار خلف10003874914 ى عبدالحسير 2020/11/24ذي قاربشر

2020/11/24ذي قارماجده هاشممهند جاسم جالب10003873748

2020/11/24ذي قارطاهره نارصضياء عبد خليف10003103327

2020/11/24ذي قارورده مسيرمحمد كاظم ظاهر10003871287

2020/11/24ذي قاربتول نارصمصطفن منذر جودي10002294501

ن بياد10003383946 2020/11/24ذي قارحياه خميسعمار عبدالحسير

2020/11/24ذي قارهيله داخلرحيم خضير عباس10003870555

يسحاب عبادي ضهيد10003871908
2020/11/24ذي قارصديقه منخن

2020/11/24ذي قاروسيله عطا هللاحسن كاظم دخيل10003872737

ي زويد10002931278
2020/11/24ذي قاررضيه علوانجميل راضن

2020/11/24ذي قارحسنه شيالعمار محسن نجم10003869626

2020/11/24ذي قارانتصار صبارامير محمد عبد االمير10003872292

2020/11/24ذي قارجميله دشرمهند زغير نارص10002813556

2020/11/24ذي قارخالده حسناركان عطيه حلو10002709432

2020/11/24ذي قارهظيمه بسهورحيم دريول بدر10003864013

ن مطير خضير10002184157 2020/11/24ذي قارهيله تركيحسير

ى جاسمعالء حبيب عويد10003871755 2020/11/24ذي قاربشر

2020/11/24ذي قارشهيده خليفاحسان كاصد جي 10002684887

2020/11/24ذي قاركتبه علياحمد سالم لفته10003873164

2020/11/24ذي قارحليمه ذيابعلي رزاق عبدالرضا10003651848

2020/11/24ذي قارعذبه سلطانالزم راهي حسن10003869564

2020/11/24ذي قارتركيه طريخممسلم عبدالكاظم طراد10003653950

يمحمد سمير جياد10003868410
2020/11/24ذي قارنجيه راضن

2020/11/24ذي قارفاطمه شالكهقحطان ظاهر كاظم10003863725

ن10003059265 2020/11/24ذي قاراصويله اوهيبحسن محمد حسير

هان مزي  هر10003872764 2020/11/24ذي قاركاظميه عبيدقاسم شر

2020/11/24ذي قارسليمه ابراهيماحمد رافد كريم10003871209

ي كاظم عطيه10002607647
2020/11/24ذي قارسهام مسيرراضن

2020/11/24ذي قاربخيته اطعيمهعدنان دشر لفته10003413553



2020/11/24ذي قارامل عبدالكاظمعباس احمد محسن10003873462

ن10003514171 علي عيىس حسير
ن 2020/11/24ذي قارزهره حسير

2020/11/24ذي قارنجيه كطيفعادل جليل جدوع10003864389

2020/11/24ذي قاربذيه حيولجواد كاظم رحيم10003863688

2020/11/24ذي قارسهاد عبدهللاعالء محمد رحيم10003868621

2020/11/24ذي قارفاطمه عليخالص شاكر عزيز10003863796

2020/11/24ذي قارعزيزه عبدماجد عبد داخل10002174610

2020/11/24ذي قارجاسميه دحامخلف محمد خزعل10003869053

2020/11/24ذي قارفله جي حيدر مسير حرب10003576126

2020/11/24ذي قارغنيه لفتهجالل جبار حمد10003105380

ن نعمه كسار10003865837 2020/11/24ذي قارصبيحه شنوحسير

ي10002659416
2020/11/24ذي قارطويره عبدجواد كاظم شمخن

2020/11/24ذي قارقبيله رحمحيدر صادق محسن10003871037

2020/11/24ذي قارنزيله خلفمحمد حسن علي10003863608

2020/11/24ذي قارحياه محمدكرار سميع كنش10003871686

ن10003169823 ن نعمه حسير 2020/11/24ذي قارفاطمه هاشمتحسير

2020/11/24ذي قارعربيه مرداسبرزان اشياع سيف10003435027

2020/11/24ذي قارمديحه عطيهعلي عمار ياش10003864084

ن عبد علوان10003872804 2020/11/24ذي قارنوره عطيهحسير

2020/11/24ذي قاربدريه خشانمراد نارص فجر10003311345

ي10002212171
2020/11/24ذي قارشكريه طاهرتعبان عبدعون عات 

نانور فليح حسن10003863302 2020/11/24ذي قارنرصه حسير

2020/11/24ذي قارسحابه محمديونس جاسم رسن10003864333

2020/11/24ذي قارنضال عمرانمهند جواد كاظم10003868063

2020/11/24ذي قارهاشميه حسنصادق طربوش عبد هللا10003868732

2020/11/24ذي قارتحفه منشداحمد جبار خضير10003868188

ن محارب خصاف10002868760 2020/11/24ذي قارسليمه جليلحسير

2020/11/24ذي قارهضيمه خلففواز جرك مسير10003864940

ي10003413784
2020/11/24ذي قارفاطمه حنونوليد حمد ناىسر

ه كاظماحمد مشكور سحيول10003865949 2020/11/24ذي قاربشير

ي10003009772
2020/11/24ذي قارحياه بندرعبدهللا كادم راضن

2020/11/24ذي قارشالله محيبسمهدي ابراهيم جاسم10003870423

2020/11/24ذي قاررجيه عمرسعد صالح سمير10003865420

2020/11/24ذي قارثجيله نعيمهعوده حسن زغير10003865269

2020/11/24ذي قاردوله يوسفعقيل زغير منور10003281639

ي صياح نارص10002906427 2020/11/24ذي قارزهره حشانعبدالنب 

2020/11/24ذي قارنوريه جهادحسن كاظم عكيلي10003868100

2020/11/25ذي قارمرصيه راشدحسن طري جوالن10003130120

2020/11/25ذي قارهديه بنيهمحمد كريم ياسم10003411072

ناحسان نزار مروح10002312011 2020/11/25ذي قارحياه حسير

2020/11/25ذي قاربسن ربيععباس جبار محمد10003570123

2020/11/25ذي قارعطيه محسنمهدي عبدالحسن عليوي10003012669

2020/11/25ذي قارنوريه لطيفمحمد عادل نعيمه10003861999

2020/11/25ذي قاررسميه جابرراغب فاضل حاكم10003568113

ي جي 10003867701
2020/11/25ذي قارامصيبه اكنيدححامد منفن

2020/11/25ذي قارليل عبدهللامسلم كريم عبدالرزاق10003152508

ه عطواناحمد داخل علي10003363177 2020/11/25ذي قارمير



ي جابر10003864857
نمحسن راضن 2020/11/25ذي قارعطيه حسير

ن ذهب10002518710 2020/11/25ذي قارلذيذه عبدالرضاعباس حسير

ي علي10003872901
2020/11/25ذي قارختام زرزورفالح امجيفن

2020/11/25ذي قارشاميه جابرسامي مهاوش جايد10002471487

2020/11/25ذي قارهنديه ثامرنعيم عبيد عامر10003863070

2020/11/25ذي قارحبيبه عبدالوهابباسم نعيم عبدهللا10002635953

2020/11/25ذي قاردنيه جارهللامحمد سلمان حمدهللا10003874259

ن10003874460 2020/11/25ذي قارهاشميه محمدعباس طالب حسير

2020/11/25ذي قاربدريه واليمحسن اركوس بسيله10003249148

2020/11/25ذي قاررجاء كاظمرياض كاظم حلمد10003645775

ي10003871930
2020/11/25ذي قارغلوه نارصخماط ياش راضن

2020/11/25ذي قارفضيله جعفرمحمد جعفر ثامر10003864550

2020/11/25ذي قاررسميه خلفعلي عبدالمحسن كريم10002452386

2020/11/25ذي قارهديه جاسممحمد قاسم نوري10002375583

ن غافل10003384301 2020/11/25ذي قارسجوده شناوهحيدر حسير

2020/11/25ذي قاررباب عيىساحمد رزاق قاسم10003870622

ن10002843213 2020/11/25ذي قارجميله كشيشخالد محمد حسير

2020/11/25ذي قاردجاجه نعيمهحسن عبدهللا حمضه10003873001

2020/11/25ذي قارجايه نارصعبدالرضا حيال زامل10003862595

2020/11/25ذي قارانتصار ريحانقيرص كاظم حنون10003864505

يمحمد جبار ذياب10002868123
 
2020/11/25ذي قارعجيله رزوف

ي سالم نارص10003866732
2020/11/25ذي قارنوفه فكعانمنخن

يكريم الزم كريم10003873257 2020/11/25ذي قارتدباره ناج 

2020/11/25ذي قارغاليه مصحبماجد صيوان لفته10003413998

2020/11/25ذي قارجويده عطيهفرج ياش جالي10003864411

 علي احمد10003872253
ن يفه عامرحسير 2020/11/25ذي قارشر

 فاضل علي10003148451
ن 2020/11/25ذي قارمشهد كاظمحسير

2020/11/25ذي قارنظيمه عبدعلي حميد عكلو10002222264

2020/11/25ذي قاررباب كريمجواد كريم مجير10002743182

2020/11/25ذي قارماليه جبارعثمان حمود حسن10002211793

2020/11/25ذي قارفظيله عبيدعامر نارص سلطان10003625449

ي10002197589
ن
2020/11/25ذي قارناجيه سعدونكريم عذب كاف

2020/11/25ذي قارعطوه جي كاظم عبد زاهي10003870281

2020/11/25ذي قاركميله سالمفالح حسن محمد10002303128

2020/11/25ذي قاربرتقاله لعيوسسلمان كريم مكطوف10003874467

2020/11/25ذي قارجويده كريماحمد صاحب جبار10002586929

2020/11/25ذي قاردله عكابسامي نهير بعرور10003869305

ن لواف فنطل10002240682 2020/11/25ذي قارنعيمه غضبانحسير

يه محيبسماتمن عبد جابر10002903804 2020/11/25ذي قارصي 

2020/11/25ذي قارفاطمه احمدمحمد عبد الرضا شبيل10003868231

يهاشم شديد وادي10003169973
2020/11/25ذي قارهالله ثويبن

هللاعبداالمير حسيب فدعم10003862526 2020/11/25ذي قارملكيه خير

ن10003174038 ه نعيمعلي جابر حسير 2020/11/25ذي قارسمير

2020/11/25ذي قاروداد شهابجمال نارص جسب10002608114

2020/11/25ذي قاروداد خنجرصادق جواد كاظم10002868790

2020/11/25ذي قارفلحه خيونعدنان جابر عباس10002317408

2020/11/25ذي قارغنيه مزيدعلي عبدالكريم شيحان10003200372



2020/11/25ذي قاربدريه قاسمعادل كاظم شبل10003866637

2020/11/25ذي قاربذاهه جاسمفالح حسن فهد10002492274

2020/11/25ذي قارسوريه رسنحيدر بدر كامل10002514756

2020/11/25ذي قاراحالم حاتمعمران صالح فليح10002538432

2020/11/25ذي قارصفيه جخيرمحمد علي نعيم10003129027

2020/11/25ذي قارعطيه نارصخلف جواد نعمه10003863718

2020/11/25ذي قارحسنه عليويعلي عرد محمد10003863125

ن10003653825 2020/11/25ذي قارسعيده ثجيلحسن نارص حسير

2020/11/25ذي قارزينب احيالحيدر ذياب خليل10003192365

ن سالم رخيص10003564852 2020/11/25ذي قارنديمه خلفحسير

2020/11/25ذي قاروفيه عبدعالوي محسن جهلول10002868378

2020/11/25ذي قارورده حنضلخليل جراد موالن10002868983

نزين العابدين قاسم محمدرضا10002663919 2020/11/25ذي قاررباب حسير

2020/11/25ذي قارصبيحه داخلعبدالعباس خالد نوري10002365346

نامجد نعيم حسن10003873065 2020/11/25ذي قارحميده حسير

2020/11/25ذي قارغزيله جالبخلف هلوم جبار10003873171

2020/11/25ذي قاررحيمه منشدرياض سوادي دشيش10003868250

2020/11/25ذي قارمدينه رايشرحمن جبار داخل10003871999

ي نارص10003872736
2020/11/26ذي قارشاهينه جي اصوين شمخن

2020/11/26ذي قارشدهه جاسمعلوان مزهر نارص10003861584

ه رميضاحمد عبدهللا نوعان10002261761 2020/11/26ذي قارسمير

ن10002341086 يه جي احمد اعمير حسير 2020/11/26ذي قارصي 

2020/11/26ذي قارصبيحه مهديعقيل طاهر هاشم10003862286

2020/11/26ذي قارفضيله حولعلي حرمس ظفير10003869283

2020/11/26ذي قارفيده منهلعاضي طامي ساحل10003864614

2020/11/26ذي قارشويله حسنعقيل عبود عوده10003653183

ي10003868713 2020/11/26ذي قارعبيده جي حيدر كريم عريب 

 علي ذياب10003863058
ن 2020/11/26ذي قارسمره خضيرحسير

2020/11/26ذي قارتمامه رملمحمد كريم نارص10003873770

2020/11/26ذي قارزهره مكطوفعالء كاظم عطيه10003865029

2020/11/26ذي قارسميه بجايعلي مطر عداي10003327454

2020/11/26ذي قارازويده حمودصباح كاظم ظاهر10003870653

2020/11/26ذي قارندوه كريمعلي ابراهيم محمد10003869723

2020/11/26ذي قارسعديه مجيدمحمد فاضل صيهود10002214665

2020/11/26ذي قارتركيه شليبانكريم حنون خليف10003872173

2020/11/26ذي قاركاظميه جاسمصعيوج كاظم نارص10003653528

ن حمزه سعد10002297642 2020/11/26ذي قارمديره ردادحسير

2020/11/26ذي قاركاظميه عاضيخضير عباس كعباز10003872925

2020/11/26ذي قارخالديه فليحماجد طالل دحام10003863502

شاب10003870504 2020/11/26ذي قارسعاد حسناحمد عسل شر

2020/11/26ذي قاربهيه نارصعلي تايه فزاع10003869369

2020/11/26ذي قارشنونه محمدخرصن هويدي شنته10002689670

ن هاشم10002487983 2020/11/26ذي قارزينب خليلعلي حسير

ن رحيم طعيمه10003871496 2020/11/26ذي قارثجيله عطيهحسير

يمرتضن مطرود عطيه10002196989
يه باتن 2020/11/26ذي قارصي 

2020/11/26ذي قاروفيه حسنمرتضن هاشم يوسف10003760996

ييه صكبانصباح حسن عليعل10003872165 2020/11/26ذي قارخير



2020/11/26ذي قارتاجيه عليعدنان ضايف غريب10003863175

نخرصن وحيد فهد10002393646 2020/11/26ذي قارعليه حسير

2020/11/26ذي قاركاظميه مرزوكعالج هندي سفاح10003871234

2020/11/26ذي قارجميله جبارمهند حسن حميدان10003868136

ي10003058124 2020/11/26ذي قارربيعه كليصغسان ياش حريخ 

ن10003871355 2020/11/26ذي قاراخالص صبارليث علي عبدالحسير

يه ردادجبار حامد مسير10003862725 2020/11/26ذي قارصي 

2020/11/26ذي قارغنديله نارصثائر عبدهللا مسعد10003464044

ن علوان10003866359 2020/11/26ذي قاركمره جوايفرحان عبدالحسير

2020/11/26ذي قارعليه نعمهسعددي علي سلمان10002487661

2020/11/26ذي قارغنيه فجرمدين فالح حسن10003221030

2020/11/26ذي قارزهره صخرنزيه علي برغوث10003874216

2020/11/26ذي قارتمامه مواتعوده ثجيل فرحان10003873356

2020/11/26ذي قاربدريه هاديحسن رشيد مجيد10002222616

2020/11/26ذي قارشدهه حسنحيدر علي محمد10003866411

2020/11/26ذي قارنجيه شناوهعلي جاسم محمد10003871840

2020/11/26ذي قارجميله ثجيلجميل سميان خليف10003863883

2020/11/26ذي قارعزيزه منشدنارص صبار شحان10002842736

ن10003863655 2020/11/26ذي قاررمليه عجيلنواف ريسان حسير

ه رجافارس جبار وطن10003864074 2020/11/26ذي قارامير

 علي جمعه10003864337
ن نحسير 2020/11/26ذي قارحياه حسير

2020/11/26ذي قارفري  هه جبارعلي طعيمه خير  هللا10003862139

2020/11/26ذي قارسعاد صكبانحسن كاظم عزيز10003871189

2020/11/26ذي قارعاليه وهيبضياء هادي عبد الساده10003866484

2020/11/26ذي قارليل خشانعلي عبدالزهره مسعد10003873910

2020/11/26ذي قارسوريه محسنعواد كاظم سمير10003872095

ي10003868191
 علي غبن

ن 2020/11/26ذي قارافراح فاخرحسير

2020/11/26ذي قارغنيه زعيلحميد كامل عواد10003355201

2020/11/26ذي قارحسيبه عبدجاسب نارص جاسم10003874061

ن يعقوب يوسف10002877126 2020/11/26ذي قارهديه كوارحسير

2020/11/26ذي قاركوثر كاظمزيد عبدالباري احمد10003567316

2020/11/26ذي قارحنان محمدمثبن احمد جي 10003286690

2020/11/26ذي قارفاطمه وحيداحمد برزان محمد10003869521

ن10003865330 2020/11/26ذي قارليل كاظموليد عبدالحسن حسير

2020/11/26ذي قارحياه جلودحبيب ثجيل عالوي10002212588

ن فرهود10003864186 2020/11/26ذي قارزهره شكيانمحمد حسير

ن عطيه10002795100 2020/11/26ذي قارماليه داخلفاضل عبدالحسير

ن جاسم محمد10002906995 2020/11/26ذي قارغنيه عبدهللاحسير

2020/11/26ذي قارصيله ضيدانحيدر جاسب شنته10003870795

2020/11/26ذي قارفوزيه حمودشعالن حمود طعيمه10003864396

ن جمعه شناوه10003248299 نحسير 2020/11/26ذي قاربهيه حسير

2020/11/26ذي قارنوفه صالحصباح سعد صكبان10003169982

2020/11/26ذي قارعزيزه حمدعبيد ياش كاطع10003336370

ن10003539165 2020/11/26ذي قاركطموره عريمشعلي حنش حسير

2020/11/26ذي قاركاظميه مكطوفاحمد كاظم خضير10003355838

ي10003863943
2020/11/26ذي قارشفيقه حسنعلي صكبان شمخن

2020/11/29ذي قارنزيله جاسماثير كريم عبدهللا10003464260



ن كاظم10003873466 2020/11/29ذي قارعذبه عنيدعدنان ياسير

يعلي ابوالشون مهدي10003870356
2020/11/29ذي قارزويده باتن

2020/11/29ذي قارصبيحه عبدالزهرهحيدر هادود علي10003863575

2020/11/29ذي قاركميله نجممحمد عطا مكي10002321030

2020/11/29ذي قارزهره جاسمحسن خرصن ثامر10002321617

2020/11/29ذي قارملكيه هدامعالء جواد كاظم10003863966

2020/11/29ذي قارحمديه حرجانجواد كاظم عبد10003438570

2020/11/29ذي قارعظيمه درويشصالح جمعه هندي10002983659

ي10003867292
يامجد عجيل ناىسر

2020/11/29ذي قارحسنيه نحيفن

2020/11/29ذي قارسفره مبادرعلي عدنان شامي10003873676

2020/11/29ذي قارمحنه اعطيهجواد كاظم اعطيه10002230167

2020/11/29ذي قارسعديه لطيفمحمد صادق خشيب10002984322

ي10003870511 نجعفر موىس غرت  2020/11/29ذي قاربثينه عبد الحسير

2020/11/29ذي قاروريده عبيدهبثم جاسب مهدي10002635252

2020/11/29ذي قارهديه حسنجاسم قاسم محمد10002426171

2020/11/29ذي قارريمه ريكانحبيب شهد شخير10003862161

ه كاملسالوي محيبس فري    ح10002376357 2020/11/29ذي قارسمير

2020/11/29ذي قاربدريه ملهودعويد عطب بايش10003863733

2020/11/29ذي قارحسنه رهيفرائد ظاهر كريم10003867788

2020/11/29ذي قارساهره محسنحسام عبدالرسول جبار10002461884

2020/11/29ذي قارحبتوره كاظممالح شخير لطيف10003863262

2020/11/29ذي قارقنده حمودعلي كريص غريب10003872880

2020/11/29ذي قارزنوبه صاللعلي عبداالمير عزيز10003871400

2020/11/29ذي قاركميله لفتهجبار خليل عبدالهادي10003248160

2020/11/29ذي قارسويره مايدسامي ثامر سعدون10002868237

يف عكاب10003870449 ن شر 2020/11/29ذي قارنوال عثمانحسير

2020/11/29ذي قاركاظميه حميديوسف مطر سعود10003661794

2020/11/29ذي قارعذبه رجيجعلي عبد الهادي سلطان10003866442

2020/11/29ذي قارحبشه حطوطعلي عبد حطوط10003078471

علي عبدالكريم حسن10003861364
ن 2020/11/29ذي قارجميله حسير

2020/11/29ذي قاروبريه عباسعذاب محمد عليخ10002684939

ن10003869484 2020/11/29ذي قارحكيمه سالماحمد كاطع عبد الحسير

ن10002317611 2020/11/29ذي قارزوره حرمسماجد ياش حسير

ن مكطوف10003864375 2020/11/29ذي قارسهيله محمدمحمد عبدالحسير

ن كركر عبدهللا10002159546 2020/11/29ذي قاررسيله اليذحسير

2020/11/29ذي قارحسنه عباسحسن غانم عجه10003363506

2020/11/29ذي قارلطيفه حسنعجيل عوده راشد10002984039

نحيدر محمد زغير10003865326 2020/11/29ذي قارنوال حسير

يعبدالهادي صالح مهدي10003861262
2020/11/29ذي قارسعيده راضن

2020/11/29ذي قاردله ظفيرحيدر ظاهر لفته10003864492

2020/11/29ذي قاربرتقاله لعيوسصادق كريم مكطوف10003864872

2020/11/29ذي قارنظيمه مزهرعصام شبيب جلود10003874419

2020/11/29ذي قاررباب محسنعلي فيصل فياض10003438610

2020/11/29ذي قارنظيمه جبارعبدالعظيم حميد عزال10003570488

ه زايدرياض اصبيح هادي10003873853 2020/11/29ذي قارامير

2020/11/29ذي قارخميسه عليحسن جابر علي10003863068

نصالح لطيف علوي10003866768 2020/11/29ذي قارحمده حسير



نقاسم عبد حمود10003864541 2020/11/29ذي قارنوفه حسير

ن10002906639 2020/11/29ذي قارزهور مزهراحمد علي حسير

2020/11/29ذي قاروفاء عباساحمد فائق عبدعلي10002293990

ن10002451534 2020/11/29ذي قارحسيبه جليدرائد فنغش حسير

ن رحيم موحان10003597444 2020/11/29ذي قارسعديه عودهحسير

يف10002183675 2020/11/29ذي قارهاشميه رهناحمد الطيف شر

2020/11/29ذي قاردله بطوشجمال كريم حمد10003862200

ه كاظمرياض جاسم شكاره10003868706 2020/11/29ذي قارنمير

2020/11/29ذي قارحليمه جريبفضاء جميل قاسم10002244713

ن ريحان نارص10003869483 2020/11/29ذي قاربتول كاطعمعي 

2020/11/29ذي قاركريمه حميدزهير مبارك فارس10002794932

يناطق محمد فرحان10003874074
2020/11/29ذي قارقديمه شمخن

2020/11/29ذي قارثجيله جبارنعيم محمد جالب10003865594

2020/11/29ذي قارفهيمه حمودجاسم محمد نارص10003866446

ر10003203251 ن 2020/11/29ذي قارزهره كواكفراس جواد مير

2020/11/29ذي قارفاطمه عذيبعقيل رياض عبد10003867794

2020/11/29ذي قارزينب خضيرعلي جمال جليل10003874175

2020/11/29ذي قاروسيله بداينفيل عبد علي10003059336

ن عبد10003868837 2020/11/29ذي قارحسنه جابرمحمد حسير

2020/11/29ذي قارثجيله جالبعبوده مايع ذباح10002380339

2020/11/29ذي قارجالبه سلمانعلي مشحيف سمير10003435557

2020/11/29ذي قارراهيه عليويصادق عماره جارهللا10002890590

2020/11/29ذي قاروحيده هنديحيدر حسون دخن10003278303

2020/11/29ذي قارصفيه عودهصادق عناد جي 10002842964

2020/11/29ذي قارنعيمه عامرعبدالساده محيل فياض10003861428

2020/11/29ذي قاررباب جابرعبدالرزاق نارص عبدالرزاق10002183628

2020/11/29ذي قارزهراء جميلاسعد كريم خضير10003129219

2020/11/30ذي قارعتباره محمداحمد كاطع علي10003863217

2020/11/30ذي قارزهيه كاظمعلي حسن خيون10003864833

2020/11/30ذي قارنجيه كطيفاديب جليل جدوع10003868259

ن عبد10002959053 2020/11/30ذي قارجنسيه عاضيحسون حنير

2020/11/30ذي قاررسميه ثامراحمد عبدالحسن بديوي10003867426

2020/11/30ذي قارنديمه خلفاحمد سالم رخيص10003867454

خان حسون10003863814 2020/11/30ذي قارفطيمه موىسطالب مير

ون10003869570 2020/11/30ذي قارنجيه داودغالب عبدالرضا زغير

2020/11/30ذي قارقبيله جخمحيدر مظلوم حسن10003867471

نجبار جاسب عاكول10002717339 2020/11/30ذي قارصدامه حسير

2020/11/30ذي قاروحيده هاشمعباس محمد رحيم10002184029

2020/11/30ذي قارختام انعيمهعباس عويد فضل10003873343

2020/11/30ذي قاراقبال خرصنامير وحيد فرج10003540987

ه حسننعمان صكبان بجاي10003539546 2020/11/30ذي قارجي 

2020/11/30ذي قارجادره كيطانانور رحيم كاظم10003864394

ن عنيد10003872004 2020/11/30ذي قاروسيله سويدطالب عبدالحسير

ن عباس منشد10003872019 2020/11/30ذي قارنعيمه طخاخحسير

2020/11/30ذي قارحسيبه صكباناحمد عبدالحسن حبيب10003030706

2020/11/30ذي قارحليمه حسنكرار جبار لطيف10003410223

2020/11/30ذي قارشهيده ريهرزاق فوران عليوي10002876959



2020/11/30ذي قاركاظميه خليفنصار عكار عزيز10003152148

ن شذر10003873937 2020/11/30ذي قاركتيبه فرحانسعد عبدالحسير

ي10003281823  علي لعيب 
ن 2020/11/30ذي قارليل فرهودحسير

شاب10002353963 2020/11/30ذي قارثالثه شحانعبود مناحر شر

2020/11/30ذي قارحسن خلفحسن علي كاظم10002213943

2020/11/30ذي قاراقبال كاظمعالء ستار جبار10003669448

2020/11/30ذي قاروسيله حسنمحمد محسن شياع10003871111

 علي10002542038
ن 2020/11/30ذي قارسكينه سويديحبر عبدالحسير

2020/11/30ذي قارعليه رتيبكاظم عبد خريبط10003869202

2020/11/30ذي قارراجحه رسولسجاد صادق عناد10003568069

ي عبيدعباس علي داود10003148597
2020/11/30ذي قاراماتن

2020/11/30ذي قارحسنه مهديسعد زغير صكر10002659094

2020/11/30ذي قارغالبيه عبد عليكامل نعمه فرهود10003873174

2020/11/30ذي قارفضيله حمدصالح مهدي سمي10003870098

2020/11/30ذي قارنداء حسنمحمد محسن ابراهيم10003653884

نحسن سلمان عبد10003868744 2020/11/30ذي قارخالده حسير

ناحمد معيوف موازي10003863035 2020/11/30ذي قارشكريه عبد الحسير

2020/11/30ذي قارتركيه فرهودوارد صكر منذور10003869131

2020/11/30ذي قاررجاء كاظمسلمان عمران صالل10003872749

2020/11/30ذي قارمليحه عبيدمحمد حسن بدري10002931592

2020/11/30ذي قارشيشه نجمعالء كاظم خضير10003129456

2020/11/30ذي قارلوله ملكطفليح جويد عنيد10002709419

2020/11/30ذي قارسليمه كاظمنبيل حاتم فارس10002893675

2020/11/30ذي قارعزيزه حمدفالح ياش كاطع10002492045

ن نتيش10003870899 2020/11/30ذي قارعفره مطلكنارص حسير

ي شدود10003225877 2020/11/30ذي قارفاطمه جابرفراس عرت 

ي10003738002
2020/11/30ذي قارذهن حمزهشاكر دنان هويبن

2020/11/30ذي قارهوسه جبارهعاي مزعل رجه10003012025

ن فرحان خيون10003874060 نحسير 2020/11/30ذي قارسنيه حسير

2020/11/30ذي قارليل كريماحمد علي حيال10002285253

2020/11/30ذي قاركاظميه زويرعدنان حسن حبيب10002958873

2020/11/30ذي قارحمديه حريجهمؤيد نارص عبد10003866557

2020/11/30ذي قارقبيله جليدوليد خالد خيون10003866227

2020/11/30ذي قارعزيزه فرجمحمد مزهر ياش10002983952

يه طارشاحمد علي عطيه10003865769 2020/11/30ذي قارصي 

ن10002405399 ي طاهر عبدالحسير
2020/11/30ذي قاربهيه كطنغبن

2020/11/30ذي قارحسنه مطيرحيدر ناهي حزام10003871336

2020/11/30ذي قارنسيمه غافلعلي كشيش كاظم10003624388

 علي عوده10002517750
ن 2020/11/30ذي قارامل عبارحسير

2020/11/30ذي قارحريه هاللزمان نارص حسون10003622959

ن10002280269 2020/11/30ذي قاروفاء محمدعباس طالب حسير

2020/11/30ذي قارعهاد خلفمهيمن حيدر عذاب10002285491

2020/11/30ذي قارمجيده جيجانعالء الدين حميد هادي10003862857

2020/11/30ذي قارقبيله عبدعلياحمد رحمن كاظم10003303596

يعامر معدن زعل10003362718 2020/11/30ذي قارعذابه شر

2020/11/30ذي قارعيده وهيبطاهر عدنان كاظم10002214102

2020/11/30ذي قارمذبوبه فارسكاظم ماجد سلمان10002239767



2020/11/30ذي قارعنيرصه بعنونمالح عباس عليخ10003872585

ن عبدالرضا10002814004 2020/11/30ذي قارزهره سلمانشاكر حسير

2020/11/30ذي قارجالبه بنيانفاضل خفيف طعيمه10002773954

2020/11/30ذي قارعذابه غضبسعيد جي  فرحان10003870195

2020/11/30ذي قارمليحه بندرحيدر عبد الكاظم رحيم10003867592

2020/11/30ذي قارزيده خلفحيدر غافل كزار10003872635

2020/11/30ذي قارجويده خلفعلي احمد محسن10003862750

2020/11/30ذي قارصديقه حمدعلي سمير شلواح10003873165

2020/12/01ذي قارعزاره سفاحصالح حاكم حميد10003864667

2020/12/01ذي قاررمانه علوانحسن جالب نعيثل10002906704

2020/12/01ذي قارجميله مطشرعباس راشد حران10002542177

2020/12/01ذي قارعليه عباسرزاق برزان فارس10003874427

2020/12/01ذي قاركميه فهدعدنان عوده كريم10003863531

2020/12/01ذي قارعطيه منشدسجاد كريم هادي10003867435

2020/12/01ذي قاركامله سعدونخلف كريم عبيد10002839920

2020/12/01ذي قارزكيه صوالغنزار جميل خزعل10003869062

2020/12/01ذي قارشهله روي    حعالء فهد كاظم10003861838

2020/12/01ذي قارفطيمه خليفستار عطوان ياش10003861241

هان مطلوب10002380579 2020/12/01ذي قارهندازه زوزوعلي شر

2020/12/01ذي قارحسنه مطرسالم عنون نعمه10003411282

ن بته10003656996 2020/12/01ذي قارسومه اطعيمهحمزه حسير

يعلي شاكر ماهود10002818953
2020/12/01ذي قارجاسميه شمخن

2020/12/01ذي قارعجيله مخيساجت ياش خليوي10003868305

ن عطيه10003435677 يه محمدسعد عبدالحسير 2020/12/01ذي قارصي 

ن عبيد جابر10003863584 2020/12/01ذي قارعانه حمدحسير

ه نارصاحمد خشان مطر10003866661 2020/12/01ذي قارماسير

2020/12/01ذي قاروجدانع عبدمشتاق طالب علي10003336091

ن صالح10003010119 2020/12/01ذي قاردهروبه عجرشاحمد حسير

2020/12/01ذي قارحياه شاللعلي كاظم سعود10003874058

2020/12/01ذي قارمريم عبدالعزيزابد شمد فيصل10002459323

2020/12/01ذي قارجليله عبدصالح كاطع حيوان10003864952

2020/12/01ذي قارشنينه عميرنارص عذاب خضير10002366565

2020/12/01ذي قارصفيه عبدسيف خضير عبدالمنعم10003435291

2020/12/01ذي قاررحيمه كاظموليد لفته داود10003868844

2020/12/01ذي قارجميله جباررائد حسن حميدان10003867568

ن عليوي10003541030 2020/12/01ذي قارحسنيه حبيبعلي حسير

2020/12/01ذي قارعليه حبيي محسن فاضل كاظم10003871172

ن مسير خضير10003103074 2020/12/01ذي قاركطيفه عبدعبدالحسير

2020/12/01ذي قارفليحه دخيلحيدر نعيم عويد10003413682

يف عبد الحسن10003862278 نيونس شر 2020/12/01ذي قاركريديه حسير

2020/12/01ذي قاررسميه نعمهحيدر ظاهر هاشم10002354823

 امير كاظم10002541319
نمصطفن 2020/12/01ذي قارزينب حسيي 

2020/12/01ذي قارحسنه نعيمهعلي خليف خطار10003861749

ن10003310805 2020/12/01ذي قارامينه حميداحمد ياش حسير

ن حسن كاظم10003870761 2020/12/01ذي قارهاجر حسنحسير

ه سعدونمحمد باقر خلف10003657939 2020/12/01ذي قارامير

2020/12/01ذي قارفوزيه كاظممنذر مانع مطرود10003864999



2020/12/01ذي قارسلوى مزعلمحمد صالح جبار10002376139

2020/12/01ذي قارجاسم عزيزعبدالرحيم حميد كلف10003569432

2020/12/01ذي قارقديره ثامرحسن كريم نعيمه10002260941

2020/12/01ذي قارفطيم صي جميل حافظ لفته10003873879

2020/12/01ذي قاردخيله خليفمحمد كاظم ثامر10003303353

ن جمعه ساجت10003414355 2020/12/01ذي قارسعديه ارزي    جحسير

2020/12/01ذي قارسعاد مطرميتاب حافظ مهاوش10003872692

ن جواد عجيل10003115463 2020/12/01ذي قارفليحه كريمحسير

2020/12/01ذي قارجاسميه محمدضياء جاسب ثوين10003200387

2020/12/01ذي قارمنال عليعلي جاسم محمد10003873449

2020/12/01ذي قارجويده جبارغالب حميد غياض10003874233

2020/12/01ذي قارليل عودهعلي زكي شيال10003866632

ن غضيب10002663246 2020/12/01ذي قارعليه بادياحمد امير

2020/12/01ذي قارحسنيه عاجلعلي مبارك عجيل10003870246

2020/12/01ذي قارضهيفه مساعدلفته ورود سعد10003864132

2020/12/01ذي قارسكينه غنيمعبدهللا مطير بالك10002184054

2020/12/01ذي قارتمامه جي حسن لفته حزام10003873562

2020/12/01ذي قارنديمه عبيدوليد محمد فرعون10003871818

2020/12/01ذي قارسهام عفرميثاق عزيز جربول10003865391

2020/12/01ذي قارربيحه مكطوفحمزه سالم شاكر10003869907

ن عذيب كاطع10003863227 2020/12/01ذي قارعطيه بدرحسير

2020/12/01ذي قاركطعه دويررعد لغيوي كوري10003869684

2020/12/01ذي قارصباره جبارعدي جالب حنيحن10002790479

ي طاهر10003625899
2020/12/01ذي قارابتسام عبداالميروائل وصفن

2020/12/01ذي قاروسيله سعودواثق عزيز جبار10002839822

ن رحيم فجر10003873436 2020/12/01ذي قارفوزيه محمدحسير

2020/12/01ذي قارصبيحه دروبشعباس ذياب مفتاح10002813971

2020/12/01ذي قارنكوه جاسممظفر جاري مسعد10003861229

2020/12/01ذي قاراقبال كاملعلي كريم مالح10003872447

ه عبيدماطر جوهر كريم10003869601 2020/12/01ذي قاربي 

ن10003866663 2020/12/01ذي قاروفيه عنونارشد حمزه حسير

ي رهيف10002687333
2020/12/01ذي قارنضال بنيانمحمد راضن

ن فرحان مسعد10003870965 2020/12/01ذي قاروعيده حسنحسير

 غالي10002541819
2020/12/01ذي قارنهضه حيدرحيدر عبدالخرصن

ناحمد جبار نعيمه10003865304 2020/12/01ذي قارجاسميه حسير

2020/12/01ذي قارغنيه جبارعباس عطشان وهيب10002470568

2020/12/02ذي قارنسيمه ثامرمحيسن شناوه طارش10003871885

ن فليح لفته10003874024 2020/12/02ذي قارلطيفه طهحسير

2020/12/02ذي قارزكيه جويدوسام قيرص جياد10003128369

2020/12/02ذي قارماليه ابراهيمعلي لفته فضاله10003868107

2020/12/02ذي قارزهره هاشمايمن علي مطر10003336251

 علوان عبد العالي10003862444
2020/12/02ذي قارديناره جايدمصطفن

2020/12/02ذي قارنجوى كريمماجد كريم دواش10003772484

ي لفته10003863763 2020/12/02ذي قارفوزيه خلفمهند خير

2020/12/02ذي قاركريمه كاملوائل رحيم محسن10003570240

2020/12/02ذي قارساعديه عبدالهاديعمار خفيف طعيمه10003662444

ن جي 10003861304 يه عبودحسن حسير 2020/12/02ذي قارصي 



احمد كاظم عبدعلي10003864470
ن 2020/12/02ذي قارهبه حسير

2020/12/02ذي قارفهيده طعيمهاحمد جرداغ سلمان10003514209

2020/12/02ذي قارهيام غضبانسجاد خالد كامل10003766192

ي10003861486
ي راضن 2020/12/02ذي قارنجيحه جودهرياض ناج 

ن زعيم صباح10002689558 يحسير
2020/12/02ذي قاربتول راضن

2020/12/02ذي قارصبيحه جعازعلي جخيور ثامر10002294866

2020/12/02ذي قارنسيمه عبدهللاعلي هادي جواد10003866687

ي10002876893
ن راضن ي حسير

2020/12/02ذي قارنسوم لفتهراضن

يفه شبيبعبد الزهره ضيدان راشد10003867370 2020/12/02ذي قارشر

2020/12/02ذي قارشفجه مايددوجي عزران راشد10003539556

2020/12/02ذي قاربنيه ضهدعلي عبدالستار يعكوب10003152350

2020/12/02ذي قارزكيه كيطانحامد غازي عباس10003862026

2020/12/02ذي قارفطيم جثيرناهي حافظ لفته10003861349

ي10003866194 ي جبل زعيب 
2020/12/02ذي قارحسنه عبيدثويبن

ن نعيم يوسف10002262321 2020/12/02ذي قاررضيه رزاقحسير

علي حمود مرزوك10002568190
ن 2020/12/02ذي قاردرفيله عبدالحسير

يد عبدعلي10003862635 خالد مطير
ن 2020/12/02ذي قارسليمه حسير

2020/12/02ذي قارسعاد وحيدعلي بهلول صاحب10002610127

2020/12/02ذي قارصبيحه زيدعلي مطر رداد10003867013

2020/12/02ذي قاررضيه كاظماسعد اسماعيل حسن10003759362

2020/12/02ذي قارخديجه هاديجبار كريم عبدالرزاق10002380963

ن10003861350 ن شاهير 2020/12/02ذي قارعزيزه طوي    حكاظم حسير

2020/12/02ذي قارفاطمه عباسسالم عطيه كشكول10003169402

ن مهدي وداي10003865598 2020/12/02ذي قارزومه نارصعبدالحسير

2020/12/02ذي قاررحيله هيثمعواد كريم خريبط10003872496

ن خضير غافل10003866050 يحسير 2020/12/02ذي قاركميله خضير

2020/12/02ذي قارمطره عليضياء جابر هاشم10003861583

2020/12/02ذي قارحميده كريمعلي نغيمه وادي10002689780

2020/12/02ذي قارماجده سلمانعالء عادل فنجان10003871183

2020/12/02ذي قاررسميه حنونعباس فاضل حسن10003868459

2020/12/02ذي قاروزيه عبدزياد راشد حمود10003865445

2020/12/02ذي قاركميله شاكرسعد كاظم شبيب10003867318

2020/12/02ذي قارغريبه كريمسلمان جليل فهد10003867575

ي كريم10003863594
2020/12/02ذي قارعفته هاللسالم ماضن

ي10003869993
2020/12/02ذي قارزينب كريمفراس غضبان هويبن

ه محمداحمد جاسم محمد10002543019 2020/12/02ذي قارجي 

2020/12/02ذي قارملوك كاظمحسام ستار جبار10003866102

2020/12/02ذي قارحربيه عليمراد عبدالكاظم لفته10003567949

2020/12/02ذي قارجميله محمدعمار تركي رزاق10003874766

2020/12/02ذي قاربنيه عبدالزهرهحاتم طالب غريب10003864719

2020/12/02ذي قارحتيمه بدرعلي سالم فارس10002262897

هللا10002262901 2020/12/02ذي قاروضيحه عويشعامر قدوري خير

2020/12/02ذي قارهديه رجهفارس لفته راشد10002284604

يرعد عزيز بردان10003874071
2020/12/02ذي قارزهره راضن

ي نعيمه10003414493
ن شمخن 2020/12/02ذي قارصبيحه حماديحسير

2020/12/02ذي قاروحيده نعمهحسن عبدالقادر يوسف10003863726

2020/12/02ذي قارحبوبه داغرطاهر طالب بنيان10003539646



ن عبدالواحد10003759703 2020/12/02ذي قارفليحه عبدالرضاعالء حسير

ي عباس جي 10003869680 2020/12/02ذي قارضويه جبارهصي 

2020/12/02ذي قارخشنه واويشهاب عبدالحسن محمد10002174602

2020/12/02ذي قاركاظميه وحيدمنتظر ظاهر ثجيل10003869123

2020/12/02ذي قاراطليعه ادهمرياض سالم ضميد10003661844

ي10003873940
2020/12/02ذي قارقسمه محمدمحمد سالم شنات 

ي عاجل10003597778 2020/12/02ذي قارزهره عاشوررحمن صي 

2020/12/02ذي قارجمعه عبيدصبار هاشم عواد10003486006

2020/12/02ذي قارسوريه عبدمحمد مجيد شواي10003861242

2020/12/02ذي قارنوفه سايرمحمد فضيح حثير10003300263

2020/12/02ذي قارنوال حي هيمان محمد جعفر10003281087

نمسلم زغير كيالن10003869977 2020/12/02ذي قارزهيه حسير

2020/12/02ذي قارحمده ماجدشاكر طارش موىس10002865297

2020/12/02ذي قارحميده راشدعلي جبار لطيف10003759942

2020/12/02ذي قارقنديل جي شذر عساف ذرب10003864971

2020/12/02ذي قارفطومه جلودكريم جبار كاظم10003863001

2020/12/02ذي قارسليمه بنايمرتضن محسن جابر10003861552

 علي10003867765
ن 2020/12/02ذي قارحميديه جابرياش حسير

يه عبدالحسنعلي وداعه جي 10002380390 2020/12/03ذي قارصي 

2020/12/03ذي قاركفاح زويرحيدر صادق ياش10003486003

2020/12/03ذي قاركشه محمدجبار خيون سعال10003872072

2020/12/03ذي قارفله حاشوشغيث عزيز جوده10003871576

2020/12/03ذي قاربطاقه مخيمحمد هليل شحان10003861840

2020/12/03ذي قارابتسام كاظماحمد جبار محمد10003862601

ن10002262243 ن كاظم حسير 2020/12/03ذي قارخالديه علكحسير

2020/12/03ذي قاركامله غانموسام حسن جليل10003866043

2020/12/03ذي قاروصيفه زغيرعبيد لبيع بري10003226031

يفه مزعلمحمد لفته غافل10002894065 2020/12/03ذي قارشر

2020/12/03ذي قارزهره عزيزعلي عبدالجبار لعيوس10003200550

2020/12/03ذي قارنعيمه دنيفرحيم عوده صبيح10003872107

2020/12/03ذي قارجاسميه محمدهاشم ناهي عبيد10003544415

يه فارسمسلم هادي كاطع10002433627 2020/12/03ذي قارصي 

2020/12/03ذي قاربليوه ديانقاسم عداوي كاطو10002586414

يصابر ثجيل علي10002738862 2020/12/03ذي قاررضيه خاج 

2020/12/03ذي قارملكه رحيمسيف لطيف ذياب10003278342

2020/12/03ذي قارصفيه عجيميمحمد عمار كاظم10003872834

2020/12/03ذي قارحلوه حافظمسلم حنيف مذبوب10003872177

2020/12/03ذي قارتاجيه عالويحسن هيالن تيله10003864061

2020/12/03ذي قاربتول محمدعباس هاشم جي 10003220322

 عبدعلي10003435357
ن 2020/12/03ذي قارانتصار خميساحمد حسير

2020/12/03ذي قارنعيمه لفتهقيرص رياض طاهر10003594197

2020/12/03ذي قارعتباره محمدرضا كاطع علي10003868696

2020/12/03ذي قارعيده جبارفليح عبد نايف10003861520

2020/12/03ذي قارجلثومه ضاجيرحمن علي حميدي10003868239

ن سمير عفريت10003869297 ه هنيديحسير 2020/12/03ذي قاربشير

2020/12/03ذي قارعفره ساجدطارق طليع حميد10003651288

2020/12/03ذي قارشمسه شاكرحيدر عبيد نارص10003866646



ي مهدي10003464343
يصالح عبدالغبن 2020/12/03ذي قارربيعه حب 

2020/12/03ذي قارهديه هدامموىس حسن مصحب10003310696

2020/12/03ذي قارنرصه تركيشحان منشد عبد10003865586

2020/12/03ذي قارسالمه طالحسان شالكه حامد10003759700

ي دلي10002195195 2020/12/03ذي قارزهره جمعهحسن محبر

2020/12/03ذي قارنوريه مزيدباسم محمد شيحان10003200222

2020/12/03ذي قارجميله ساجتيحبر نارص ثغيب10003863749

2020/12/03ذي قارحسنيه جي احمد جاسم محمد10003863781

2020/12/03ذي قاربتول عبد المطلبجالل حسيب عبد العالي10003867500

2020/12/03ذي قارمجيده ونانحيدر مظلوم عبد الحسن10003863156

2020/12/03ذي قارشوقيه كاظمحسن زبون حمد هللا10003865237

2020/12/03ذي قارتركيه خشانجاسم محمد صالح10003868888

2020/12/03ذي قارشكريه هليلاكرم رحيم كميل10003866456

2020/12/03ذي قارلمعه ياشغسان ابراهيم نارص10003868583

2020/12/03ذي قارغنيه ذريخليفه بدر صليب10003861166

ان عبد عواد10003310457 2020/12/03ذي قارعجيله عطشانخير

2020/12/03ذي قارجاسميه مالحعميد يعكوب مجيد10003759818

2020/12/03ذي قارصبيحه خويطسعد عبدالعزيز عبدالزهره10003669600

2020/12/03ذي قارنوال غيثانفراس عبدالكريم حسب10003863377

2020/12/03ذي قارسعديه حاجماسعد ظاهر عبود10003866241

2020/12/03ذي قارصبيحه حسناحمد عبد االمير شناوه10003872566

2020/12/03ذي قارخديجه حمودثائر عبدالرحمن عبدالعزيز10003865939

2020/12/03ذي قارعزيزه سميرمناور ناهي حافظ10003869388

2020/12/03ذي قارقسمه ضاجيحيدر حبل شغينب10003874063

وشعبد الكريم عباس عليوي10003866371 2020/12/03ذي قاربشه حي 

2020/12/03ذي قارلميعه طالبمصطفن عبدالمجيد حمدان10002717940

يه محسناحمد حميد خليف10003170176 2020/12/03ذي قارصي 

ن عبدهللا عطيه10003759616 2020/12/03ذي قارثوبيه رحيلحسير

2020/12/03ذي قارنضال رشيدعلي جواد كاظم10003512979

ن صباح مجيد10003869562 2020/12/03ذي قارحياه شهيدحسير

2020/12/03ذي قارحليمه صاحباكرم رحمن حسون10002518382

ن رحيم جي 10003362647 2020/12/03ذي قارقسمه سماويحسير

2020/12/03ذي قارنعيمه عاشورانمار قيرص نجم10003544128

2020/12/03ذي قارمجل مارصخالد عظيم صي 10003200963

2020/12/03ذي قاركريمه ساهيحيدر جبار محمد10002843359

2020/12/03ذي قارنجيه عليواثق جبار مكطوف10003874852

2020/12/03ذي قارامل عويدفراس كامل خزعل10003253676

2020/12/03ذي قارزينب كاظمعلي جلود هالل10003039344

ن10003569737  علي حسير
ن 2020/12/03ذي قارساره عليتحسير

2020/12/03ذي قارفريده عبدالزهرهخالد كاظم طالب10002814994

ن عبدهللا10002659884 2020/12/03ذي قارزوينه حسنقاسم عبدالحسير

ي حسن10003080185
نوحيد جوتن 2020/12/03ذي قارنشمه حسير

2020/12/03ذي قاررباب فانوسعمار ناظم عبدالعالي10002297773

2020/12/03ذي قارنعيمه ستارجاسم محمد كاظم10003623494

2020/12/03ذي قاركوثر هاديماجد حميد ايدام10003861955

2020/12/03ذي قارتاجيه مرحبعلي ثامر ذخر10003868053

2020/12/06ذي قارنذيره عبدحيدر نوري والي10003874436



هللا ثامر عوده10002814165 2020/12/06ذي قارتركيه فايزخير

ن خلف10002159191 2020/12/06ذي قارزهره راشدعلي حسير

2020/12/06ذي قارشنونه عباسعبدالرزاق جبار شطب10002184184

2020/12/06ذي قارعوفه راشدهاشم منصور عنيد10003761451

ن10003870526 2020/12/06ذي قاربنيه جي رضا نارص حسير

2020/12/06ذي قارنجاه عبداحمد مصارع ري10003383721

2020/12/06ذي قاركريمه ساهيمحمد عطوان خضير10003866508

2020/12/06ذي قارعطيه منشدعدنان كريم هادي10003862621

ى جبارامير جواد كاظم10003865480 2020/12/06ذي قاربشر

2020/12/06ذي قارعربيه خضيرصباح جبار محيسن10003865409

2020/12/06ذي قارابتسام خلفحسام نزال جبار10002795192

2020/12/06ذي قارعليه عجهجبار صكر منشد10003662523

2020/12/06ذي قارفوزيه جابرنواف جهل خلف10002891146

2020/12/06ذي قارزكيه جي كاظم قاسم محمد10003463598

ي طحيور فاضل10003865742 2020/12/06ذي قارنظيمه دبيسخير

2020/12/06ذي قارزهره ابراهيمصباح عباس محيسن10003438286

2020/12/06ذي قارندى عوادرعد عجيمي عبدهللا10003873574

2020/12/06ذي قاركاظميه جبارعلي ناظم هندي10003327982

2020/12/06ذي قارقطعيه خلفاحسان عبيد عجيل10003870170

2020/12/06ذي قارحياه رميضباسم محمد سلمان10003870311

2020/12/06ذي قاررضيه فرحانباسم عجيل عبد10002158748

2020/12/06ذي قارشنه رزاقرجاب ضاجي عليوي10003871361

2020/12/06ذي قاركاظميه مجباسكفاح عبدالحسن ساجت10003129756

2020/12/06ذي قارنعيمه مكطوفوليد خالد كاطع10003513204

ن10003865672 يف خضير عبدالحسير 2020/12/06ذي قارحميده عبدهللاشر

2020/12/06ذي قارمكينه نورعبدالحسن مزهر مشكور10003874457

2020/12/06ذي قاراحالم عبد الشهيدشاكر احسان محمد10003867807

2020/12/06ذي قارجميله هليلعبدالكريم محمد عباس10003653741

ي غضبان10002262589
هاناحمد منخن 2020/12/06ذي قارزينب شر

2020/12/06ذي قارنديمه كاظمجاسم محمد ضمد10002984202

2020/12/06ذي قارغنيه سعدونمحمد محمود سعيد10002264186

يه دلينجم عبد غزاي10002709721 2020/12/06ذي قارصي 

ن زغير10003541099 2020/12/06ذي قارفطومه جابرياش حسير

2020/12/06ذي قارفاطمه فاخرحسام فائز نارص10003651611

2020/12/06ذي قارسليمه داودحيدر داخل علوان10002304072

2020/12/06ذي قارهاشميه كاظمباسم كريم كماش10003220455

ن كاظم10002288694 2020/12/06ذي قارجميله جباررزاق حسير

ان قاسم10003863687 2020/12/06ذي قارطليعه رزي    جاحمد خير

2020/12/06ذي قارجاسميه رعيدمرتض فاخر باش10003010491

2020/12/06ذي قارشونه حميديهادي اليم مغامس10003870802

2020/12/06ذي قاررسميه عاجلحافظ ذياب شهد10002931990

2020/12/06ذي قارسليمه صالححسن عيىس زغير10003516632

يمثبن شندل خرصن10003863011
2020/12/06ذي قاروجدان غبن

يه عودهعلي نارص كاظم10003874406 2020/12/06ذي قارخير

ن10003514461 2020/12/06ذي قارنجاه جعفررعد هويل حسير

2020/12/06ذي قاركاظميه ابراهيمرائد عبداالمير داود10003654218

2020/12/06ذي قارفرجه عباسياش كاظم محمد10003059974



ن10002518202 2020/12/06ذي قارورده شخيركاظم هاشم حسير

2020/12/06ذي قارريسيه خرصناحمد جليل ظاهر10003863923

2020/12/06ذي قارصبيحه عليمحمد حبيي  جياد10003862591

2020/12/06ذي قاركاظميه عطشانحبيب جبار حنيحن10003863508

 علي عبد الساده10003874465
ن 2020/12/06ذي قارفليحه سهلحسير

2020/12/06ذي قارليل عوضعلي فاضل عيفان10003868354

2020/12/06ذي قارحريجه عليعبد االمير عجيل عباس10003869743

2020/12/06ذي قارهناء رحيممحمد مايع عباس10002517784

2020/12/06ذي قارحسنه رحيمهعزيز شناوه عنايه10003873563

2020/12/06ذي قارجليله ارزي    جعقيل كاظم ادريس10002764126

ن عبدالزهر ضيدان10003867443 2020/12/06ذي قارصبحه نزالامير

2020/12/06ذي قارحليمه شالكهعلوان جمعه كشاش10002906933

2020/12/06ذي قاركاظميه جبارجمال ناظم هندي10002983832

2020/12/06ذي قارزهره راشدرياض ابراهيم محمد10002380824

2020/12/06ذي قارجميعه هنيديعبدالعظيم نيازي عمول10002492109

2020/12/06ذي قارانعام حسنرشوان صالح مهدي10002341158

علي حسن يوسف10003871995
ن 2020/12/06ذي قاردوله جعير

2020/12/06ذي قاربخيت جابرحسن فزع والي10003543825

 علي محسن10002958328
2020/12/06ذي قارشالكه رزاقمصطفن

2020/12/06ذي قارزينب فالحمحمد نجاح نعيم10003873936

2020/12/06ذي قاررضيه محيسنعازر مطشر محيسن10002586407

2020/12/06ذي قاركعيهن يوسفحسن عبدهللا خزعل10003870050

ي جي 10002366962
علي شمخن

ن 2020/12/06ذي قاربحايه حسير

2020/12/06ذي قارموزه شتيتفليح ساهي هادي10003866977

2020/12/06ذي قارندامه عبودماجد كاظم عبدربه10002664251

2020/12/06ذي قاررسميه كاظمعقيل خضير فهد10003384489

نكريم كاظم رسن10002685477 2020/12/06ذي قارموعه حسير

2020/12/07ذي قاربديعه منشدصفاء كريم هادي10003870226

2020/12/07ذي قارغنيه نتيشعلي سلمان سعدون10002214691

ادجميل جبار سكران10002687715 2020/12/07ذي قارحبانيه شر

2020/12/07ذي قارصبيحه عاضيعباس بري كزار10003868157

2020/12/07ذي قاردخيله سالممظلوم عبدالحسن رسن10003861361

2020/12/07ذي قارنوريه صبيحعادل فيصل سلمان10003870704

2020/12/07ذي قارعيده ظالمعباس علي صيوان10003524087

2020/12/07ذي قارامحاجم صبارهادي صاحب عناد10003129033

ن وزيم10003411243 2020/12/07ذي قاربسمه حمودعالء حسير

2020/12/07ذي قارسعديه حسنيوسف عكله طارش10003870995

2020/12/07ذي قارزكيه محسنعالء رزاق عبود10002742669

ن10002635737 2020/12/07ذي قاربطاقه عطشانحسن عزيز عبدالحسير

2020/12/07ذي قارموشه مصاولكريم عواد عبدعلي10003866292

ي رحم10003871709 2020/12/07ذي قارطلبه فاضلعلي ناج 

ي10002296926 2020/12/07ذي قارسلوى ضاجيرشيد مجدي زج 

2020/12/07ذي قارامل يوسفباسم حمود نايف10002688959

ن نصير10003872303 2020/12/07ذي قارفاطمه محمدعلي حسير

ي10003226014
2020/12/07ذي قارزنانه عبدهللااحمد محمد راضن

2020/12/07ذي قارفخريه ثجيلماجد لفته ورود10003869681

نعيمه علي عويد10002839170
ن 2020/12/07ذي قاربنيه حسير



2020/12/07ذي قارحمده مرودمسلم عبدالكاظم عويد10003327553

ه ذياباحمد عوده نعيم10002214844 2020/12/07ذي قارامير

ن10002893911 2020/12/07ذي قارزهور مزهرمحمد علي حسير

2020/12/07ذي قارنجاه موىسخالد عوده ربيع10002663640

2020/12/07ذي قارهظيمه رحيلعلي حسن جري10002344698

ي10002303959
ن
2020/12/07ذي قارناجيه سعدونحكيم عذب كاف

يعبدهللا عوده عناد10002380159
2020/12/07ذي قارشوينه راضن

2020/12/07ذي قارلمياء حبيبعلي محسن عبيد10003278155

2020/12/07ذي قارذكرى مكطوفعقيل حسن كاظم10002685043

ن فالح موس10002634035 2020/12/07ذي قارحمديه حمديهحسير

2020/12/07ذي قارساميه جميلعلي كاظم كمال10002842656

2020/12/07ذي قارفويده نعمهعباس عبدالكاظم هويل10003864044

2020/12/07ذي قارعطيه جودههليل عبد حميدي10003862753

 علي لفلوف10003870909
ن 2020/12/07ذي قاركميله كاملحسير

2020/12/07ذي قارنعيمه ذيابحيدر سالم كوكز10003873379

2020/12/07ذي قارسهيله عبدالكريممحمد سمير عبدالرضا10003871504

2020/12/07ذي قارخلود نجمسلوان كاظم هندي10003657847

2020/12/07ذي قاركميله سكمانحيدر ثجيل صكبان10003864630

يف محمد10003871769 2020/12/07ذي قارعجيبه خليفقاسم شر

يه زعيبلضياء محمد غنيم10003863205 2020/12/07ذي قارصي 

2020/12/07ذي قارجفيه عجاجعلي حسن نارص10003870121

2020/12/07ذي قارسنيه صاجيعطشان كنطار صالح10003873564

2020/12/07ذي قاررجاح محسناحمد ستار زويد10003873521

2020/12/07ذي قارزهره عبدموىس عطيه حرفش10003169886

2020/12/07ذي قاروداد لفتهسالم خليل جي 10002818188

2020/12/07ذي قارحبابه عطيهمحمد راهي والي10003866872

2020/12/07ذي قارحبيبه كريديعلي نادر عبدهللا10003865509

ي عليحسن فليح صالح10003105356
2020/12/07ذي قاراماتن

ن10003623655 2020/12/07ذي قارحياه عزيزمحمد محسن حسير

2020/12/07ذي قارنهيه كاظمعدنان يوسف حلو10002288794

2020/12/07ذي قارعجيله عبيدرحيم سوادي خرصن10003865979

2020/12/07ذي قارسهام ريسانمنترصن محسن سبهان10003149097

2020/12/07ذي قارسليمه عبدعدنان حريجه كزار10003874078

2020/12/07ذي قارفوزيه وحشرعد جمعه زغير10002585965

2020/12/07ذي قاركاظميه عالويمحمد نصيف جاسم10002742748

ناكرم ياش شيال10002222491 2020/12/07ذي قاركاظميه ياسير

2020/12/07ذي قارغزاله جبارمحمد بنوان جوده10003861641

2020/12/07ذي قارذبه عطشانجمعه تبينه بديوي10003862492

2020/12/07ذي قاروفيه جدعانرياض سمير صالح10003874256

2020/12/07ذي قارزكيه ملبسحسن يونس محيسن10002194502

 طالب عبدعلي10002368717
2020/12/07ذي قارجميله ياشمصطفن

2020/12/07ذي قارحليوه كزاركاظم وحيد فليفل10003872201

2020/12/07ذي قارشنوه عبودفاقد رشاش لفته10003864282

2020/12/07ذي قارحسيبه محسنرشيد حميد حنون10002663543

ن محمد10003685500 2020/12/07ذي قارمطره كاظمحسن عبدالحسير

2020/12/07ذي قارحسنه رزاقماجد ضاجي عليوي10003865477

2020/12/07ذي قارنعيمه حسنمظفر محمد ثامر10003869969



2020/12/07ذي قارسلوى عباسفضاء دخيل منهل10002339713

2020/12/07ذي قارجاسميه محمدعلي هاشم عبيد10002865096

يمحمد سعود سلمان10003867763
2020/12/07ذي قارتسويه شات 

2020/12/07ذي قارونيسه عليامجد مهدي صالح10003861418

2020/12/07ذي قارشماله نايفمحمود غالب حنتوش10002344703

2020/12/07ذي قارصابره عكارامجد عبدالحسن ياش10003868859

ي10003869147
2020/12/07ذي قاروسيله جيادعلي حاتم شاتن

يه سعيدحميد ورد رعيد10003870565 2020/12/07ذي قارصي 

ن10003570165 2020/12/07ذي قارتركيه مكطوفصادق داخل حسير

2020/12/08ذي قارحميده عطيهوسام عبدالعظيم جبار10002261599

2020/12/08ذي قاركاظميه عباسحسن عطيه نابت10003872529

ي صبيح10003174147 يه عكارسامي خير 2020/12/08ذي قارصي 

2020/12/08ذي قاركريمه يعقوباحمد غازي علي10003869629

نفهد حاتم عبد10003868619 2020/12/08ذي قارريسيه حسير

2020/12/08ذي قارحياه زويرمحمد حسن غازي10002818693

2020/12/08ذي قارقسمه نارصحيدر جاسم ضبان10002487896

2020/12/08ذي قارتمامه زاهياحمد حمود كوي  هي10003870505

ن10003871788 ضياء علي حسير
ن 2020/12/08ذي قارختام عبد الحسير

يكريم رشيد ابراهيم10002659172
2020/12/08ذي قاررشيده شمخن

2020/12/08ذي قارمرصيه حمودوسام شاكر علي10003759430

2020/12/08ذي قارحظهن مزعلمحمد علي حمزه10002320752

2020/12/08ذي قارزبانه جابركريم مهوس جبير10002610498

2020/12/08ذي قارنوره سبعسالم داود عياي10003863186

2020/12/08ذي قارنسيمه ثامرعلي شناوه طارش10003871874

2020/12/08ذي قاركاظميه رداماحمد فارس ضعيف10003867621

2020/12/08ذي قاركامله غانمحسام حسن جليل10003873299

2020/12/08ذي قارنوريه محيسنعباس كامل ياش10002375966

2020/12/08ذي قارهديه سالماحمد حشيش عبد10003009633

2020/12/08ذي قارجاسميه خماطعدنان طعمه هادي10003871283

2020/12/08ذي قارحنان محمدمصطفن حميد كاظم10003865670

يف10002709875 ن شر يه حليويعالء عبدالحسير 2020/12/08ذي قارصي 

2020/12/08ذي قاركاظميه مايوسحيدر زرير كريم10003864578

2020/12/08ذي قارابتسام قاسمعباس جازع عرنوص10002904035

ي حمادي10003873597
2020/12/08ذي قارحدهن رحيمههاشم شات 

2020/12/08ذي قارفضيله كوكزعطوان عفريت ضعيف10003516750

2020/12/08ذي قارعزيزه سلمانمصطفن ذياب لفلوف10003869328

ن10003869037 2020/12/08ذي قارماجده مريباسم نارص حسير

2020/12/08ذي قارفضيله مزهرعيىس عبد الواحد حمزه10003867003

2020/12/08ذي قارسنيه عبيدعامر عكاب حسن10003862900

2020/12/08ذي قارحسنه محسناحمد حبيب محمد10003874412

2020/12/08ذي قارليل خضيرعلي عبدهللا ضايف10003861478

2020/12/08ذي قارقبيله عجيلاحسان كاظم نعمه10003874206

2020/12/08ذي قارحميده هي اياد حسن حلو10003865015

ناحمد غالب مزهر10003868661 2020/12/08ذي قارفوزيه حسير

ي عبود10002195095
2020/12/08ذي قارسكينه جابرعلي حسوتن

يدهجواد عبد الكاظم الزم10003864782 2020/12/08ذي قارحليمه شر

2020/12/08ذي قاراحالم كاظمعباس خليل حبيب10003570082



ياحمد محمد حميد10003872527 2020/12/08ذي قارسهام عرت 

2020/12/08ذي قارمديحه جبارزين العابدين علي جعيول10002362753

2020/12/08ذي قارزهره رزاقاحمد حليان عويز10002685085

2020/12/08ذي قاررجاه دعبولمصطفن محمد مرسول10003869876

2020/12/08ذي قاررجاء كاملاحمد علي خلف10002433286

نمحمد نوري طاهر10003862688 2020/12/08ذي قارصفيه شنير

نفؤاد جبار محمد10003873860 2020/12/08ذي قارسماعه مفي 

2020/12/08ذي قارشايعه شنيارهحسن جوده عطيه10003867049

ن كاظم خضير10003870625 2020/12/08ذي قارعزيزه ناهيعبدالحسير

2020/12/08ذي قارعاليه جدوعمروان جبار عبود10003102915

2020/12/08ذي قاررباب مزعلمهند جعفر محمد10003220990

ي10002304154 مكي هليل ناج 
ن 2020/12/08ذي قارفوزيه حسير

نحيد خليف صياح10003603003 2020/12/08ذي قارجاسميه حسير

2020/12/08ذي قارعفره هدهودنارص رحيل خالد10002339664

2020/12/08ذي قارامينه زغيرسعد علي مطشر10003037883

2020/12/08ذي قارمزجه ايوانعوده ليان بطاح10002983978

 علي عبدهللا10003570061
ن 2020/12/08ذي قارسجته ابراهيمعبدالحسير

2020/12/08ذي قارثامره فارسغانم جاسم موازي10002264475

2020/12/08ذي قاربسنه محيلعلي محمد كاظم10002375655

ن10003662815 ن داخل عبدالحسير 2020/12/08ذي قارفوزيه وحيدحسير

2020/12/08ذي قارجاسميه هنديامجد جاسم جابر10003438888

2020/12/08ذي قارجاسميه سيدجوده بديوي لفته10002813660

ن حميد صالح10003009682 2020/12/08ذي قارنسمه محسنحسير

ن شالل10002184312 2020/12/08ذي قارنعيمه هبيلمحمد حسير

2020/12/08ذي قارنديمه خلفاياد سالم رخيص10003865790

2020/12/08ذي قارتركيه غصهجالل عبدالساده منشار10002931491

2020/12/08ذي قاراشكال مليكوسام عبدالهادي محمد10003248480

ي ثجيل10003862470
ي منات 

2020/12/08ذي قاربوسه كريمغبن

2020/12/08ذي قاركفايه عليمنتظر حامد فرهود10003869209

2020/12/08ذي قارجماله كاظمعلي كطن عبد10003861789

2020/12/08ذي قارشبعاد شنشلعلي عبدالحسن حواس10003091063

2020/12/08ذي قارمشيمش جعازمحمد ضيول حمد10002344844

2020/12/08ذي قاركميله علياحمد خلف ثامر10003862675

2020/12/08ذي قارقسمه جابرضياء قاسم خلف10003863865

2020/12/08ذي قارايمان عبدالواحدعباس صالح كاظم10002405577

يفعلي ستار جبار10002813830 2020/12/08ذي قارزينب شر

2020/12/08ذي قارجماله صاللاحمد رحمن معون10003870402

2020/12/08ذي قارشكريه عباسباسم عمار عذيب10003865245

2020/12/09ذي قارشكريه سلطانجاسم عبدالحسن محمد10003873480

2020/12/09ذي قارديناره ابراهيمرحم مهدي يوسف10003866879

2020/12/09ذي قارحسنه فزعجي  جويد حويل10003870081

هللا جابر10003013744 2020/12/09ذي قارنجاه دهرمحمود خير

2020/12/09ذي قارنزيله مجليرياض فائق عطشان10002817935

2020/12/09ذي قارفلحه اعكالعادل هادي كاظم10002773343

2020/12/09ذي قارغنيه عبدهللاعلي خميس جي 10002285384

هللا عيدان حاوي10003872298 نخير 2020/12/09ذي قارصبه حسير

ي10002321035
2020/12/09ذي قارمله فرجصالح حسن شمخن



2020/12/09ذي قارزكيه جاسماحمد جميل خفيف10003870509

ن محسن ابراهيم10003863779 2020/12/09ذي قارحياه ساجتحسير

2020/12/09ذي قارحمديه حسنعقيل عبدالمحسن افزي    ع10003540513

2020/12/09ذي قاروداد كاظمسيف علي محيبس10003869108

2020/12/09ذي قارفخريه عباسرضا سعيد عبد10003429716

ه صامدباسم محمد عوده10003871364 2020/12/09ذي قارسمير

2020/12/09ذي قارعزيزه عالويحسون كاظم نعيس10003869332

ي10003873515
2020/12/09ذي قارغنيه شبيبعلي طالب منخن

2020/12/09ذي قارهديه جواداحمد كريم ياش10003869027

2020/12/09ذي قارفتينه جودهحسن هاشم غالي10003657760

2020/12/09ذي قارسمير ثامرموفق حميد ثجيل10003861980

ي جلود طعيمه10003864910 2020/12/09ذي قارنديمه نعيمهناج 

2020/12/09ذي قارنعيمه اسنيدسعود جواد هاشم10003531540

ن هادي مانع10003871984 2020/12/09ذي قارنجاه طعوسعبدالحسير

2020/12/09ذي قارورده طعيمهقاسم فليح حسن10003311122

ي10002367134
ن
2020/12/09ذي قارناجه مسعدمحمد حبيب شاف

2020/12/09ذي قاركاظميه فزعحيدر يوسف رحيم10002339194

2020/12/09ذي قارزهره لطيفغزوان حيدر محسن10002317483

ي10003866405 2020/12/09ذي قارحسنه عبيدمجبل جبل زعب 

يه عوادباسم جخيور عجمي10002323409 2020/12/09ذي قارخير

2020/12/09ذي قاربدريه عبدصبار جابر محمد10003149112

ن سلمان10003874614 2020/12/09ذي قارزبيده عسكراحمد حسير

ن10003058598 ن صفير 2020/12/09ذي قاررسمي جي محمد حسير

ن عبد10003539926 2020/12/09ذي قارزهور شياعصدام حسير

ي10002659536 ي صي  2020/12/09ذي قارشهد تملجليل باج 

2020/12/09ذي قارابتسام سلمانضياء عبدالرحمن صيوان10003871201

ه عجيلمهند رشيج مظلوم10003414285 2020/12/09ذي قارمسير

2020/12/09ذي قاركفايه مطررشاد محسن كاظم10002983867

2020/12/09ذي قارحمديه محسناحمد محمد طاهر10003059263

2020/12/09ذي قاربهيه محمدعدنان جي  علي10003866462

ي جابر حاجم10003865394
2020/12/09ذي قاررشده عبيدشمخن

2020/12/09ذي قارهديه عزيزريحان دخيل لطيف10003874013

نمنذر ريسان جابر10003873634 2020/12/09ذي قارصالحه ياسير

2020/12/09ذي قارميعاد محسنحسام شهيد كلب10003866099

2020/12/09ذي قارخرحاشه سابطمحمد عالل مزبان10003169799

2020/12/09ذي قارنعيمه فيصلعادل حسن علي10002869014

يده10003874221 2020/12/09ذي قارفاطمه حسانرسول جايد شر

2020/12/09ذي قارمجيده كاظمشتاق طالب مكطوف10003866420

2020/12/09ذي قارشهيده خليفستار كاصد جي 10002607648

2020/12/09ذي قاررجيبه واديصبار ونان مطير10003058580

ن10003871050 2020/12/09ذي قارعليه ردادمسلم كاظم حسير

ن نشمي جبير10002304093 2020/12/09ذي قارحسنه محمدعبدالحسير

2020/12/09ذي قارنعيمه حسنفائز جواد كاظم10002777982

انور عبدالحسن عبدعلي10003540800
ن 2020/12/09ذي قارربيعه حسير

2020/12/09ذي قاردله نارصناظم جواد كاظم10003871704

2020/12/09ذي قاركاظميه عبدرعد جاسم جياد10003867501

2020/12/09ذي قارزهره معارجعقيل صخل عباس10003874912



ياحمد رزاق كريم10003865694
2020/12/09ذي قاربهيه عات 

2020/12/09ذي قاررضيه عبيدنوري عبدالحسن اميد10003661916

2020/12/09ذي قارحسيبه عبداكرم رزاق جبار10003384400

2020/12/09ذي قارناهده جودهعماد محمد ثجيل10002868071

2020/12/09ذي قاررسميه هاشموليد ثجيل عبدالرضا10003167912

2020/12/09ذي قارورده عليخيونس جوده عوده10003037682

2020/12/09ذي قارصبحه خزالكمال عبدالزهر ضيدان10003869057

2020/12/09ذي قارقنديله جي علي عجيل زوير10003200966

2020/12/09ذي قارعزيزه جابرهادي كاظم طاهر10003871308

يف حسن10003867419 2020/12/09ذي قاروفيه ثكابجاسم شر

2020/12/09ذي قارنسيمه عليعالء خلف علي10002814106

2020/12/09ذي قارلمعه خضيررشيد حميد حمد10003864632

2020/12/09ذي قارفخريه راشدمحمد علي حسن10002321065

2020/12/09ذي قارهاشميه حالوبعائد مكوم شويش10003861405

2020/12/09ذي قارعليه مطيرمحمد حسن خضير10002222562

يعلي رشيد قاسم10003869603
2020/12/09ذي قارهناء صخن

2020/12/09ذي قارجليله حبيبمصطفن رداد حثيل10003870037

2020/12/09ذي قاربدريه جاسكريم حمود عطيه10003868105

2020/12/09ذي قارهناء ريسانعصامقاسم قاسم محمد10003570246

يه عنيدسجاد رضاء والي10003870882 2020/12/10ذي قارخير

2020/12/10ذي قاررحيمه حميدمحمد رزاق جابر10002284790

ن جباره ساهي10003867653 2020/12/10ذي قاركتيبه راهيحسير

2020/12/10ذي قارفاطمه نارصرعد كريم محمد10003766133

ي جايد10002230036
ن
2020/12/10ذي قارليل زيدانفراس وف

2020/12/10ذي قارفطومه جاسمعباس منصور صيهود10003463886

ي حميد جي 10003863604
2020/12/10ذي قاركاظميه مسيرهاتن

2020/12/10ذي قاررسميه جرداغعقيل غالب علي10003762279

2020/12/10ذي قاركاظميه عبطانكاظم شبيب خلوف10003651715

2020/12/10ذي قارشاكريه عاجلجبار كاظم نتيش10003863485

2020/12/10ذي قارقسمه هاشمرافد محمد كاظم10002460237

يف طاهر كحامي10002813590 2020/12/10ذي قارهويه كاظمشر

ن عذاب10003463538 2020/12/10ذي قارجماله عبدهللااركان عبدالحسير

ي10003622972
ن كحيب  يه جي علي عبدالحسير 2020/12/10ذي قارصي 

ن10003871522 2020/12/10ذي قارانعام جوادعالء محمد حسير

2020/12/10ذي قاركشايه الزموحيد سعدون محمد10003872076

2020/12/10ذي قارسعدونه عبد عليفارس شنيدخ جدوع10003867131

2020/12/10ذي قارعذبه محمدعيىس عمران يوسف10002635537

2020/12/10ذي قارجالبه جاسمحسن زغير رب  ح10003864558

2020/12/10ذي قارمجيده كاظمفائق طالب مكطوف10003868826

 علي وحيد10003869492
ن ى محمدحسير 2020/12/10ذي قاربشر

 عبدالعالي يوسف10003219981
2020/12/10ذي قارزهره فاضلمصطفن

2020/12/10ذي قارحياه داخلثامر محمد ذياب10003863490

يعذاب صيوان سباهي10002197349
2020/12/10ذي قاررقيه صخن

ن10003039498 2020/12/10ذي قارفليحه عاقولمحمد علي لكير

2020/12/10ذي قارملبوته حسنحيدر بيدهللا صباح10003866437

غام عليوي جوده10003861179 2020/12/10ذي قارنجيه عبد عليرصن

2020/12/10ذي قارقيم مرزوكشعالن صاحب لفلوف10003872115



2020/12/10ذي قارنجيله عبدعليحيدر عليوي جوده10003866428

2020/12/10ذي قارحياه زغيرمهند رزاق عكاب10002857704

ي رشيد10002261048
2020/12/10ذي قاركلثوم شاللمحمد راضن

2020/12/10ذي قارسعاد يشعلي طالب حنبوت10002491478

2020/12/10ذي قارزهور مطرباسم مزهر دحدوح10002339293

2020/12/10ذي قارنجاح عجيلضياء غازي كريم10003869235

ناسامه نوري ظاهر10002931164 2020/12/10ذي قارصفبه شنير

يه جاريحيدر علي جباره10003862681 2020/12/10ذي قارخير

2020/12/10ذي قارهديه مشايمحمد جاسم مهلهل10002659093

2020/12/10ذي قاركاظميه لفتهعلي سمير ديوان10003870540

2020/12/10ذي قارفوزيه بديويصادق عزيز عبد10002868471

2020/12/10ذي قاركاظميه رسنجبار عاكول علوان10002659420

يزين العابدين كاظم طعيمه10002839280
2020/12/10ذي قارلذيذه راضن

2020/12/10ذي قارفاطمه اسماعيلموفق مراد قاسم10003871069

2020/12/10ذي قارحمديه غازيكامل جبير حبيب10002894043

2020/12/10ذي قاراسماء حميدعلي عبدالرحمن عنيد10003567168

2020/12/10ذي قاركاظميه عليخالد سهيل نجم10002790355

2020/12/10ذي قاروفيه شيالحيدر حردان عباس10003861482

2020/12/10ذي قارساره عبدهللاكاظم ستار مزهر10003220738

ن غافل عطوان10002985040 نحسير 2020/12/10ذي قارحمديه عبدالحسير

2020/12/10ذي قارعليه مزيدحسن غازي حمزه10002375587

ن10003460694 2020/12/10ذي قارنجاه كريماحمد عبدالكريم عبدالحسير

2020/12/10ذي قارعزيزه رضيويعباس ستار عبادي10003037202

ي رزي    ج10003868202
يه قاسمواثق ثويبن 2020/12/10ذي قارخير

2020/12/10ذي قارهالله جفيتخالد كامل عباس10003861504

2020/12/10ذي قارحنظوله فنخيرعداي رحم حميد10003872900

2020/12/10ذي قارابتسام عيىسعلي خلف عباس10003669240

2020/12/10ذي قاروبريه صياحعدنان عبدالحسن مهولش10003868830

2020/12/10ذي قارهاشميه عباسعالء عاجل حريجه10003489144

2020/12/10ذي قارعقيله جودهليث محسن مطر10003861214

ن خشان عواد10003866917 2020/12/10ذي قارنوريه شيالحسير

ن خلوهن10002433027 2020/12/10ذي قارحسنه جاسممسلم حسير

2020/12/10ذي قارلطيفه داودوليد عبد جايد10003410849

2020/12/10ذي قاررجاء فيصلحيدر حسن علي10003569625

2020/12/10ذي قارنعيمه زايدمهند رزاق عالوي10003872162

2020/12/10ذي قارخريبطه سلمانبنوان جوده صبيح10003862291

2020/12/10ذي قارمليكه زاهييوسف نايف سباهي10003870914

يفاضل محمد عكار10003871025 2020/12/10ذي قارهيله عريب 

2020/12/10ذي قاررسميه بري    جعلي ياش كعيم10002906623

ن10002294577 2020/12/10ذي قارسته عليعلي خماس ياسير

2020/12/10ذي قارنعيمه عامروسام ابراهيم مهدي10003872369

ن10002543200 2020/12/10ذي قارامل جباراسامه عبدعلي حسير

2020/12/10ذي قارساجده بهلولوسام علي ناهي10003871990

ن10003384387 2020/12/10ذي قارثجيله منشدباسم علي حسير

2020/12/10ذي قارساهره عبدالخرصنسامر كامل عزيز10002607856

نعادل محسن صالح10003867762 2020/12/10ذي قاركميله مفي 

2020/12/10ذي قاروجدان عباسعقيل عماد عبدالواحد10003411137



2020/12/13ذي قارحنونه مصاولمحمد عوده مكطوف10003625468

نذياب ياش هاشم10002877172 2020/12/13ذي قارنبعه حسير

2020/12/13ذي قاركميله وثيجستار جبار رشيد10002426906

2020/12/13ذي قارسليمه خضيراسعد عدنان ياش10003009897

 علي حريجه10003868679
ن 2020/12/13ذي قارسلوى عوضحسير

2020/12/13ذي قارسليمه قاسمحمزه خالد زيد10002907036

2020/12/13ذي قارسعديه المياحمد علوان دنبوس10003867062

2020/12/13ذي قارهناء كنيمشستار جعفر بدوي10002491659

 علي محمد10003862840
ن 2020/12/13ذي قارجميله صيوانحسير

ن ونان10003869538 2020/12/13ذي قارحليمه كاظمرسول عبد الحسير

2020/12/13ذي قارفاطمه رزاقعباس سوادي جابر10003874232

يعبدالباسط لطيف خزار10003130306
2020/12/13ذي قارحسيبه مطيبن

2020/12/13ذي قارربيعه محسنخلف حسن ثنوان10003865649

2020/12/13ذي قاركريمه جلودخرصن جبار علوان10003865277

ن10003281555 2020/12/13ذي قارازهار طالباحمد حسن عبدالحسير

2020/12/13ذي قارليل كاطعمحمد فاضل هاشم10002764675

2020/12/13ذي قارنجاه صاحبرشيد محمد صالح10003870284

2020/12/13ذي قارزهره عزيزمحمد عزيز ماهود10003873428

2020/12/13ذي قارسلوى عبدالعزيزعبدالرحمن ظاهر فيصل10002459299

2020/12/13ذي قارحبوبه صكرعادل عواد عطار10002214443

2020/12/13ذي قاركاظميه كوينعلي عوض صالح10002487941

2020/12/13ذي قاربيداء غانمكرار حيدر ابراهيم10002367381

2020/12/13ذي قارزمن فليفلاحمد حسناوي جخير10003247698

ن خفيف نعمه10003870961 2020/12/13ذي قاروسيله خليصعبدالحسير

2020/12/13ذي قارزومه نارصسالم مهدي وادي10003868216

يف10002634023 2020/12/13ذي قاروفاء ذيابعلي عبدالرضا شر

ن محيل10003280905 2020/12/13ذي قارزهره محسنوسام عبدالحيي 

ن10003567864 2020/12/13ذي قاربنيه جهادسعد شعالن حسير

2020/12/13ذي قارجويده جبارهمحمد حميد غياض10003867325

2020/12/13ذي قاروحيده كريمعلي حميد عبود10003598821

2020/12/13ذي قارفاطمه محمدمحمد كاظم ذياب10002608166

2020/12/13ذي قارسعيد جابرسالم جواد كاظم10003874068

2020/12/13ذي قارحسنه عليصادق ابراهيم نعيم10003169677

ي10002113933 2020/12/13ذي قارساميه هاشممحمد ناجح ناج 

احمد جبير علي10003657273
ن 2020/12/13ذي قاررجيبه حسير

2020/12/13ذي قارنسمه جي محمد ابراهيم جابر10002543269

2020/12/13ذي قارهالله صباحصباح كاظم صيهود10003866602

2020/12/13ذي قاربتول عجرشعلي حنطاوي بديوي10003874278

2020/12/13ذي قارناديه فالحسامر نجم عبددرويش10003864708

ياحمد جبار حميد10003861260 2020/12/13ذي قارحليمه محبر

2020/12/13ذي قارماليه دخينهرسول محمد دنانه10003871542

2020/12/13ذي قاردره كربولسفاح فنطيل شعالن10003870989

ن10002608046 2020/12/13ذي قارحياه عبدالرضامحمود شاكر حسير

2020/12/13ذي قاربسهيه فاضلسعد محمد حسن10003037839

2020/12/13ذي قارغنيه ابراهيمعلي مجيد منعي 10003486450

يجعفر الزم عويد10003861393 2020/12/13ذي قارتدباره ناج 

2020/12/13ذي قارسليمه عبدباسم حريجه كزار10003870127



نفائق ثجيل ساجت10003865274 2020/12/13ذي قارحسنه ياسير

2020/12/13ذي قارربيعه هنديكريم عبيد شيحان10002636142

ن10003129629 2020/12/13ذي قارشكريه مزهرحسن ياش حسير

ن كريم10003326949 2020/12/13ذي قاررسميه خلفقضي عبدالحسير

ن10003870348 2020/12/13ذي قارجاسميه محمدماهر طاهر حسير

ن عطا هللا10003864881 2020/12/13ذي قاربنوره جار هللانارص حسير

2020/12/13ذي قاررسميه وحيدصادق غازي جار10003327748

ن مالخ10003865310 2020/12/13ذي قارماليه يعاريزامل عبدالحسير

ي10003868645
2020/12/13ذي قارزاجيه وزارنارص خلف منخن

ن10003059355 2020/12/13ذي قارحنان حميدمحمد مؤيد حسير

ن10002375910 2020/12/13ذي قارحنان حميدحيدر مؤيد حسير

2020/12/13ذي قارقبيله هاشمصباح عبدالحسن جبار10003080476

2020/12/13ذي قاربدريه عليمحمد حسن فليح10002566896

نحسن فزع حسن10002375617 2020/12/13ذي قارماليه حسير

هانمصطفن هالل جيجان10003869437 2020/12/13ذي قارشدهن شر

2020/12/13ذي قارانهيه جابرلؤي عبدالكريم يوسف10003057920

يه محمدشي  عطيه جابر10002339219 2020/12/13ذي قارصي 

ن ملغوث10003869709 2020/12/13ذي قارصفيه شايعحسن عبدالحسير

نجالل ماجد سلمان10003478671 2020/12/13ذي قارربيحه ياسير

ي عبدالهادي لفته10003872796
2020/12/13ذي قارجرغد غفلههاتن

ن فهد10002130398 2020/12/13ذي قارثريه خلفباقر عبدالحسير

 علي10003388298
ن 2020/12/13ذي قاراقبال جاسمعلي حسير

2020/12/13ذي قارحسنه شذركريم كاظم طاهر10002316899

2020/12/13ذي قارشكريه عجيميهادي تركي كريدي10002685098

2020/12/13ذي قارسعديه عليقضي عبد عكض10003868245

2020/12/13ذي قارصفيه خضيرعباس زايد وداعه10003435372

2020/12/13ذي قارهاشميه خلفمحمد فيصل سالم10003047291

ن10003281153  محمد حسير
2020/12/13ذي قاربتول سالممصطفن


