
Query

تاريخ المراجعةاسم االماالسمالقسم

21-09-2022كيفيه محمدجبار هادي مرادبغداد الصدر

21-09-2022ربيعه فليحعدنان عاصي جبربغداد الصدر

21-09-2022سعدونه اسماعيلفالح عزاره سفوحبغداد الصدر

21-09-2022قسمه عباساحمد جواد كاظمبغداد الصدر

21-09-2022هبريه نصيفحسين عبيد شويشبغداد الصدر

21-09-2022حرشه خزعلخميس محمد مخلفبغداد الصدر

21-09-2022اغاوني مهرانديران هاكوب اللهورديبغداد الصدر

21-09-2022صالحه جاليحمود كريم عاتيبغداد الصدر

21-09-2022فطيمه عبدموسى جبار عودهبغداد الصدر

21-09-2022نعيمه مزيدصادق عبدالرحمن مجمانبغداد الصدر

21-09-2022جوجب جبرحافظ بدن فريبغداد الصدر

21-09-2022فز خيونحنون محمد فليحبغداد الصدر

21-09-2022سندس اديبموسى محمد رحيمبغداد الصدر

21-09-2022نجمه عبدهللاعبدهللا محمد سلمانبغداد الصدر

21-09-2022ربيعه سالمعبدالرضا حاتم علوانبغداد الصدر

21-09-2022حرشه شتالمزهر مجيد كريمبغداد الصدر

21-09-2022ثجيله شابثرضا عبدالساده محيسنبغداد الصدر

21-09-2022وصال سليمعادل زهير سلمانبغداد الصدر

21-09-2022هيله محمدرشيد حمد عميدبغداد الصدر

21-09-2022شوكه عودهضياء علواش ناصربغداد الصدر

21-09-2022سليمه علوانعبدالناصر موسى طاهربغداد الصدر

21-09-2022عمشه حسينخليل حسن محمدبغداد الصدر

21-09-2022نوريه عجيلمحسن صالل حسنبغداد الصدر

21-09-2022جماله عبودجبير راهي عياطبغداد الصدر

21-09-2022زهره جعفررسول عبود راضيبغداد الصدر

21-09-2022رازقيه خضيرعلي عبد فيايبغداد الصدر

21-09-2022بطيه صكرزغير صويح محمدبغداد الصدر

21-09-2022جميله جاسمعمر محمد احمدبغداد الصدر

21-09-2022دولت رشيدحميد محمود داودبغداد الصدر

21-09-2022بهيه زغيرسهيل هاشم معنبغداد الصدر

21-09-2022خانم فارسجبار علي احمدبغداد الصدر

21-09-2022هديده عيالخضير غافل راضيبغداد الصدر

21-09-2022نازاره كاكهيدهللا علي ميربغداد الصدر

21-09-2022حربيه محمدكريم عزيز لفتهبغداد الصدر

21-09-2022يازي ناصرتركي جهاد منصوربغداد الصدر

21-09-2022سليمه جوادعبدالكريم كاظم سلومبغداد الصدر

21-09-2022سعده رشكمحسن موسى جبربغداد الصدر

21-09-2022تفاحه خلفجاسم نصيف جاسمبغداد الصدر

21-09-2022اهو رحيمحسن علي باقيبغداد الصدر

21-09-2022هظيمه كاظمحافظ سلمان عنجاصبغداد الصدر

21-09-2022اخالص عبدالعزيزمحمد موحان عبدالواحدبغداد الصدر

21-09-2022جسومه فياضمجيد راضي عبدالصاحببغداد الصدر

21-09-2022حسنه عبدحسن ارويض واديبغداد الصدر

21-09-2022بدريه خزعلعماد صاحب عاجلبغداد الصدر

21-09-2022صدامه مسلمكريم كاظم مطشربغداد الصدر

21-09-2022مجيده خليلسامح عاشور مهنهبغداد الصدر

21-09-2022مصيعه جارهللاسالم حسن طارشبغداد الصدر

21-09-2022فضيله علوانجاسم محمد رضابغداد الصدر

21-09-2022غزاله نادرخليل مصطفى عزيزبغداد الصدر

21-09-2022بهيه محمدعبدالجبار راضي جودهبغداد الصدر

21-09-2022فطيم حسنجمعه اعطيه محمدبغداد الصدر
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21-09-2022شتاله ظهيرشيال سيد كمباربغداد الصدر

21-09-2022شنينه حلوحسين حميد عبدالحسينبغداد الصدر

21-09-2022حريه واليعباس سلمان حسونبغداد الصدر

21-09-2022خيمه حمزهجالل وهيب بشيربغداد الصدر

21-09-2022ركنه نصرهللاهاشم درباش فليحبغداد الصدر

21-09-2022هناء حسينمرتضى قحطان عدنانبغداد الصدر

21-09-2022فرصت مهديابراهيم عبدي عليبغداد الصدر

21-09-2022باسمه عبدالستارعلي مظلوم عبدبغداد الصدر

21-09-2022دولت امينسعدهللا جوهر شرزابغداد الصدر

21-09-2022هضيمه مذكورمحسن عبد فلحيبغداد الصدر

21-09-2022عليه حسيننجم عبدالواحد نصيفبغداد الصدر

21-09-2022كافيه درويشاحمد محمد جمعهبغداد الصدر

21-09-2022صايه ذجرعبدهللا محيسن محصربغداد الصدر

21-09-2022ريحان كريمصدام حسين كمكهبغداد الصدر

21-09-2022فطومه غضيبعبدهللا مطر حسنبغداد الصدر

21-09-2022شاهه هروبيحسين عويد منيهلبغداد الصدر

21-09-2022قبيله كريمحسين علوان رحمهبغداد الصدر

21-09-2022ركن غافلعلي حسين عليبغداد الصدر

21-09-2022صبريه شناوهعباس قاسم كاظمبغداد الصدر

21-09-2022صينيه فليحعاشور عبد موزانبغداد الصدر

21-09-2022رقيه محمدصالح علي منوخبغداد الصدر

21-09-2022نعيمه شاللحاتم خريبط موزانبغداد الصدر

21-09-2022ماجده زهيرعباس ستار جباربغداد الصدر

21-09-2022فاطمه فليحعلي جاسم حسنبغداد الصدر

21-09-2022سعديه حسنحسين جواد كاظمبغداد الصدر

21-09-2022فاطمه ناصرعلي كاظم بدايبغداد الصدر

21-09-2022فضيله جاسمعبدالجبار نصيف جاسمبغداد الصدر

21-09-2022شيمه عبيدرحيم علي محمدعليبغداد الصدر

21-09-2022عوفه فليحمهدي نصيف جاسمبغداد الصدر

21-09-2022ناديه احمدزين العابدين عباس فاضلبغداد الصدر

21-09-2022هناء حسناحمد محمد هاللبغداد الصدر

21-09-2022معصومه مواتمرتضى جمعه كاطعبغداد الصدر

21-09-2022ابتسام عباساحمد محمد جاسمبغداد الصدر

21-09-2022غنيه شكرعبدالوهاب عبدالرزاق جاسمبغداد الصدر

21-09-2022صبيحه عليعبدالحسين كحيط حسنبغداد الصدر

21-09-2022بريه مهلهلجليل ضمد هاشمبغداد الصدر

21-09-2022فاطمه غاليلؤي حاتم عريبيبغداد الصدر

21-09-2022زكيه حسونيطارق عبد كاطعبغداد الصدر

21-09-2022فاطمه ضمدعلي فرج سندبغداد الصدر

21-09-2022رحمه علوانمحمود سعد مسلمبغداد الصدر

21-09-2022مريم عباسعلي ماجد كاظمبغداد الصدر

21-09-2022هناء زاملمصطفى عدنان حسينبغداد الصدر

21-09-2022شلتاغه عطيهمحسن محمد حنفوسبغداد الصدر

21-09-2022نوريه نصيفجاسم محمد عبدهللابغداد الصدر

21-09-2022حمديه حسنعبدالوهاب محمد غريب عليبغداد الصدر

21-09-2022معصومه شندلعبدالكاظم محمد صالحبغداد الصدر

21-09-2022بدريه صبارجميل عيسى صكربغداد الصدر

21-09-2022انجيه عبدعلي خطاب حسنبغداد الصدر

21-09-2022حنايه جيرمرهوف فرج محمدبغداد الصدر

21-09-2022جيهان عبدالرزاقكيان سجاد عليبغداد الصدر

21-09-2022سعديه وليحسين خالد موسىبغداد الصدر

21-09-2022وضحه هذالحسين علي عباسبغداد الصدر
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21-09-2022بهيه عباسفهد بطيخ علوانبغداد الصدر

21-09-2022فضيله هدادعلي هاني عليبغداد الصدر

21-09-2022جنان رعدحسن علي شاكربغداد الصدر

21-09-2022زهره حسنفتحي محمد عبدهللابغداد الصدر

21-09-2022نعيمه مختاضفاضل خلف عليبغداد الصدر

21-09-2022مرهونه كاظمفيصل كاظم برهانبغداد الصدر

21-09-2022زهره حسينعبدالجبار محمد عليبغداد الصدر

21-09-2022نعيمه عبدالحمزهعباس احمد عباسبغداد الصدر

21-09-2022مدلوله عودهموسى جاسم عليبغداد الصدر

21-09-2022مصر فرحانشايع قاسم مشاريبغداد الصدر

21-09-2022مريم جوز عليصادق غضبان عليبغداد الصدر

21-09-2022نعيمه عباسعزام فرج عبدالنبيبغداد الصدر

21-09-2022بدريه عليرعد كاظم عبدبغداد الصدر

21-09-2022مها داودجعفر دلشاد شهاببغداد الصدر

21-09-2022خيريه جاسمحسين علي حسينبغداد الصدر

21-09-2022سماح ريسانعلي زياد حسونبغداد الصدر

21-09-2022نصره محمدعبدالسالم عبدالهادي شريفبغداد الصدر

21-09-2022فرحه رحيماحمد عباس سالمبغداد الصدر

21-09-2022لميعه حسنمثيل خير هللا حسنبغداد الصدر

21-09-2022مذبوبه راضيحيال سالم سماريبغداد الصدر

21-09-2022غنده صحنعزيز جاسم بهيربغداد الصدر

21-09-2022نوعه عزيزعزيز راضي محسنبغداد الصدر

21-09-2022عيده محمدجمال حسون واليبغداد الصدر

21-09-2022فضيله عبدالرضاعباس محمد علي جسومبغداد الصدر

21-09-2022حربيه فحلنصر محمد عبدالمحسنبغداد الصدر

21-09-2022شنيه باهضرحيم مجيد عليبغداد الصدر

21-09-2022ابتسام خزعلعلي محمد عباسبغداد الصدر

21-09-2022سنيه محمدهاشم فيصل بدويبغداد الصدر

21-09-2022امينه حسينجواد كاظم جوديبغداد الصدر

21-09-2022منى كاظمعلي سلمان شاكربغداد الصدر

21-09-2022ملكه موسىرعد محمد حسنبغداد الصدر

21-09-2022كبشه عجيلمنذر زعالن اعنيدبغداد الصدر

21-09-2022صابرين يسرمصطفى ميثم قاسمبغداد الصدر

21-09-2022نعيمه مندكاظم علي شبيببغداد الصدر

21-09-2022سميره حناصبحي نعيم بطرسبغداد الصدر

21-09-2022عطيه صادقعباس فاضل رستمبغداد الصدر

21-09-2022بسنه مطشرقاسم حسين سماريبغداد الصدر

21-09-2022لنده عمادعلي زياد طارقبغداد الصدر

21-09-2022فضيله حسينستار جبار خضيربغداد الصدر

21-09-2022اسمر حسينغانم عبدهللا شريفبغداد الصدر

21-09-2022سعديه مشكورعماد عالوي حسينبغداد الصدر

21-09-2022بدريه غالمستار جبار مساعدبغداد الصدر

21-09-2022صبيحه عباسابراهيم غني اديمبغداد الصدر

21-09-2022فطومه احمدخضير مجيد خضيربغداد الصدر

21-09-2022كافيه سوزهمجيد علي فرحانبغداد الصدر

21-09-2022بشرى حسينحيدر كريم شنشولبغداد الصدر

21-09-2022صبريه محمدعدنان محمد جوادبغداد الصدر

22-09-2022فرحه خسباكصالح حسين عليبغداد الصدر

22-09-2022عزيزه حسنرياض حسن خضربغداد الصدر

22-09-2022ماهيه حموديشهاب احمد عبدالرحمنبغداد الصدر

22-09-2022زايده بوهانعوده حسن شميلبغداد الصدر

22-09-2022كريمه سلمانسعد شاكر محمدبغداد الصدر
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22-09-2022حليمه خميسعدنان عيسى عريبيبغداد الصدر

22-09-2022بدريه غالم عليعبدالسالم عيدان رحيمبغداد الصدر

22-09-2022جكنومه شاويصبحي مسلم حسنبغداد الصدر

22-09-2022مريم فليحيحسين محمد صالحبغداد الصدر

22-09-2022فهيمه جغيسعبداالمير حيدر غليسبغداد الصدر

22-09-2022زكيه جواداحمد محمود احمدبغداد الصدر

22-09-2022فاطمه حسينصبري علي عنكوشبغداد الصدر

22-09-2022رباب نادررحيم جوهر حسنبغداد الصدر

22-09-2022نهوده حسينماجد علي جاسمبغداد الصدر

22-09-2022فطومه مهديطه رحيم عبدالنبيبغداد الصدر

22-09-2022حمديه محمدسعد عبدالحميد جوايربغداد الصدر

22-09-2022فرنكيز حبيبمراد زرعلي خان عليبغداد الصدر

22-09-2022حياه حاتمضياء محمد توفيق رزوقيبغداد الصدر

22-09-2022حمده منشدهالل عباس ثانيبغداد الصدر

22-09-2022ماهيه عبدهللاعقيل صالح منصوربغداد الصدر

22-09-2022سليمه ثامربشير كومان حسنبغداد الصدر

22-09-2022رافده مصطفىجالل شاكر حماديبغداد الصدر

22-09-2022امينه عبدفاضل عباس حسنبغداد الصدر

22-09-2022نعيمه عبدالمنعمسعد عزت حسينبغداد الصدر

22-09-2022امنه توفيقاياد هادي حسينبغداد الصدر

22-09-2022تركيه كاطعجاسم محمد امجديبغداد الصدر

22-09-2022ماليه مانعدعير محمد محمودبغداد الصدر

22-09-2022هاشميه محمدمحمود عبدالقادر محمودبغداد الصدر

22-09-2022نجمه زاملعويد كريم عباسبغداد الصدر

22-09-2022نجيه غافلسعد منصور حسينبغداد الصدر

22-09-2022فخريه حسنعلي فلحي حسينبغداد الصدر

22-09-2022عيده احميدحافظ طشم مفتنبغداد الصدر

22-09-2022نبيهه خضيرنبيل كاظم حسينبغداد الصدر

22-09-2022زكيه حسينابراهيم محمد حسينبغداد الصدر

22-09-2022رفيعه نعيمهفليح عويد عجيلبغداد الصدر

22-09-2022ثجيله رسنصبري جبار شامخبغداد الصدر

22-09-2022نايله خضيرفالح عدنان جاسمبغداد الصدر

22-09-2022نسهه جنزيلعبدالكريم عبدالحسن منحوشبغداد الصدر

22-09-2022فاطمه يونسفالح جلوب حسنبغداد الصدر

22-09-2022سهيله مطلكزهير حسن عبيدبغداد الصدر

22-09-2022زهيه ناصرمحسن عناد غريببغداد الصدر

22-09-2022اديبه محمدهاشم عباس تقيبغداد الصدر

22-09-2022حليمه عبدعلي زيدان فتحيبغداد الصدر

22-09-2022بهت شمرمطر جاسم بنيانبغداد الصدر

22-09-2022كاظميه عبدهللاعباس رسن عبدالنبيبغداد الصدر

22-09-2022حسنيه دوحانرحيم عباس محيسنبغداد الصدر

22-09-2022خديجه جاسمثامر علي حسينبغداد الصدر

22-09-2022لميعه فاضلرياض حمودي خضيربغداد الصدر

22-09-2022غنيمه عباسهاشم سجاد جوادبغداد الصدر

22-09-2022شفيه زبينكريم مطلك زبونبغداد الصدر

22-09-2022زهره محسنعزاوي شاكر محمودبغداد الصدر

22-09-2022خميسه جاسمخضير حمود موسىبغداد الصدر

22-09-2022جرغد خلفعلي رحيم طعمهبغداد الصدر

22-09-2022صبريه حسينكريم قاسم خلفبغداد الصدر

22-09-2022تقيه سالمهابراهيم سلمان غالببغداد الصدر

22-09-2022حنومه سكينعلي الوس محمدبغداد الصدر

22-09-2022صبريه غديراحمد بوري كريمبغداد الصدر

Page 4



Query

22-09-2022مديحه حسينعبدهللا جعفر عثمانبغداد الصدر

22-09-2022بهيه مطيريكريم قاسم ناصربغداد الصدر

22-09-2022فرحت بارانيحسن قهرمان خير هللابغداد الصدر

22-09-2022نهوده ابراهيمعادل اسماعيل عباسبغداد الصدر

22-09-2022سكنه محمدستار ظاهر شكربغداد الصدر

22-09-2022نجيه حسينقيس فاضل علوبغداد الصدر

22-09-2022عليه عبدالنبيمحمود عبدالرضا خنجربغداد الصدر

22-09-2022خميسه اسماعيلحسن ناصر سيدبغداد الصدر

22-09-2022فخريه محسنرزاق جبار سهربغداد الصدر

22-09-2022اسعيده بوهانراضي عبدالنبي كريمبغداد الصدر

22-09-2022تسواهن شنديعبدالكريم يونس عليبغداد الصدر

22-09-2022فخريه حسينجمال قاسم عطيهبغداد الصدر

22-09-2022رياسه درعمسعد ريسان لعيبيبغداد الصدر

22-09-2022ملوهن كاطعحميد كريم محمدبغداد الصدر

22-09-2022بدريه تعبانحمود سفيح حسينبغداد الصدر

22-09-2022ملك صالحفاروق رحيم رضابغداد الصدر

22-09-2022صبريه كاظمجمعه كاظم اجنابيبغداد الصدر

22-09-2022بدريه شيراكرم محمد وليبغداد الصدر

22-09-2022رسميه محمدسهام امين سمينبغداد الصدر

22-09-2022جسومه حماديعبدالكريم علي رحيمبغداد الصدر

22-09-2022حسنه شهابحسن علي صالحبغداد الصدر

22-09-2022منحوته عباساحمد علي حماديبغداد الصدر

22-09-2022عطيه سلمانسعد داخل عنادبغداد الصدر

22-09-2022امينه جميلاحمد محمد مهديبغداد الصدر

22-09-2022شهلوله عباسسالم خلف ضيدانبغداد الصدر

22-09-2022بدريه عليعادل موسى طعمهبغداد الصدر

22-09-2022زهره حمودسعد عاكول رسنبغداد الصدر

22-09-2022حسنه عبدعلي لعيبي غالمبغداد الصدر

22-09-2022فضيله حسنعباس حامد رسنبغداد الصدر

22-09-2022زهره عبدالنبيرحيم صالح جاسمبغداد الصدر

22-09-2022كريمه جاسممحمد زامل كاظمبغداد الصدر

22-09-2022خميسه احمدكريم نصيف جاسمبغداد الصدر

22-09-2022فوزيه عباسعلي عبدهللا حسنبغداد الصدر

22-09-2022هاشميه عباسرسول شنيور بدربغداد الصدر

22-09-2022ملوك محمدعماد صالح جبربغداد الصدر

22-09-2022ليلى رضاعمران موسى عيسىبغداد الصدر

22-09-2022فاطمه حسنعبدالوهاب عبدالرزاق عليبغداد الصدر

22-09-2022فخريه اسماعيلعبدالرزاق حميد محمودبغداد الصدر

22-09-2022زبيده احمدعلي حسين عليبغداد الصدر

22-09-2022صبيحه سلطانابراهيم كريم ماضيبغداد الصدر

22-09-2022عطيه عبيدعلي محسن داودبغداد الصدر

22-09-2022مريم احمدوصفي كطوف رضيهبغداد الصدر

22-09-2022صبريه زاملشاكر جبار شلشبغداد الصدر

22-09-2022صبريه شويععبيد عبدالزهره داودبغداد الصدر

22-09-2022جيتايه فليحعبداالمير عكله خلفبغداد الصدر

22-09-2022بدريه حنونثابت شاكر حبيببغداد الصدر

22-09-2022زهيه عفاتفوزي حميد غياضبغداد الصدر

22-09-2022واشيه غافلصالح جبر عجيرهبغداد الصدر

22-09-2022مريم احمدزهير كطوف رضيهبغداد الصدر

22-09-2022زكيه زغرعبدالكريم جمعه خلفبغداد الصدر

22-09-2022بدريه ناهيعالء عبدالنبي عبدهللابغداد الصدر

22-09-2022عزيمه سليمانصادق بابير خازيبغداد الصدر
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22-09-2022حسيمه نوارجبار شليل وروشبغداد الصدر

22-09-2022حلوه كريمصبري طعمه عبدالسادهبغداد الصدر

22-09-2022لبيبه عبدالجبارجمال حسين موسىبغداد الصدر

22-09-2022راهيه مجبسعلي حسون مخرببغداد الصدر

22-09-2022هديه خزعلفاروق حسين نعمهبغداد الصدر

22-09-2022سليمه جالبهاشم مسير راضيبغداد الصدر

22-09-2022حليمه عبدالحسنثائر فاضل مجيسربغداد الصدر

22-09-2022بنيه ريكانقاسم ادريس ناموسبغداد الصدر

22-09-2022سكينه حنفيشحسن حميد خشانبغداد الصدر

22-09-2022معاليه برعسعيد عبدالعباس عبدهللابغداد الصدر

22-09-2022حريه محمدباسم جاسم طارشبغداد الصدر

22-09-2022فخريه منشدعبدالكريم احميد فيصلبغداد الصدر

22-09-2022مكيه فلحيمهدي كريم موسىبغداد الصدر

22-09-2022فهيمه سلمانعدنان جاسم عطيهبغداد الصدر

22-09-2022كرجيه سلمانمحمد عباس عبيدبغداد الصدر

22-09-2022بطه فارسرياض علي حافظبغداد الصدر

22-09-2022حسن رسنعباس عبدهللا غضيببغداد الصدر

22-09-2022نجاه يوسفعادل بهلول كاظمبغداد الصدر

22-09-2022فهيمه محيسنحسين ديوان مسلمبغداد الصدر

22-09-2022حنكومه جوهرسبتي جلوب حسينبغداد الصدر

22-09-2022فطيمه ساهيمحمد شمال ثكببغداد الصدر

22-09-2022صبريه مهديقاسم محمد عبودبغداد الصدر

22-09-2022زهره كاظمعبدالحسن سلمان عجيلبغداد الصدر

22-09-2022حميده خلفحيدر داغل غالمبغداد الصدر

22-09-2022حريه عيسىناجي خلف زيدانبغداد الصدر

22-09-2022سكنه عبدعليقاسم زبون حسنبغداد الصدر

22-09-2022عليه عباسدوحي علي عوادبغداد الصدر

22-09-2022ريمه محمديحيى محمود عطيهبغداد الصدر

22-09-2022وسيله عالويهادي عذافه التهيمبغداد الصدر

22-09-2022راحيل بولصخليل بهنام كروميبغداد الصدر

22-09-2022كيفيه اميرعليسالم رحمان حسنبغداد الصدر

22-09-2022فوزيه زكيمحمد عامر محمدبغداد الصدر

22-09-2022خوله داودعامر عبدالرسول هاديبغداد الصدر

22-09-2022فضيله صادقميثاق مهدي صالحبغداد الصدر

22-09-2022فضيله حمودخضير عباس عطيهبغداد الصدر

22-09-2022جسم الزمكريم هاشم فالحبغداد الصدر

22-09-2022حيهن مجيدكريم جاسم مكصبغداد الصدر

22-09-2022رزقيه قنبرخالد حمودي عليبغداد الصدر

22-09-2022رسميه مطرياس خضير عبدبغداد الصدر

22-09-2022كرجيه عبودكمال ستار فيصلبغداد الصدر

22-09-2022معالم محسنمحمد عبداالمير مهديبغداد الصدر

25-09-2022نوميه عبدالنبيلطيف جاسم رحمهبغداد الصدر

25-09-2022بدويه كركوشخليل عباس دعدوشبغداد الصدر

25-09-2022بدريه محمدمحمد صالح خلفبغداد الصدر

25-09-2022حسنه خماسكريم مطشر عليبغداد الصدر

25-09-2022بدريه عليكريم صيوان عجيلبغداد الصدر

25-09-2022بدريه فاضلهاشم خضير جاسمبغداد الصدر

25-09-2022حسنه فرجكريم حسين مطيربغداد الصدر

25-09-2022سعديه محيسالم خليل سلمانبغداد الصدر

25-09-2022رسميه محمدحسين عبدالستار كاظمبغداد الصدر

25-09-2022حريه غازيسالم صكبان عجالنبغداد الصدر

25-09-2022وحيده كاظممحمد حسن سدخانبغداد الصدر
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25-09-2022حمديه محمدصالح حسن علوانبغداد الصدر

25-09-2022جماه محيسنخلف علوان سالمبغداد الصدر

25-09-2022نبيهه هاشمعبدالرسول ميرحسين شفيبغداد الصدر

25-09-2022شاله صافيخالد جبار عبدبغداد الصدر

25-09-2022تقيه سلمانمظفر عبداالمير محمدبغداد الصدر

25-09-2022فرحه خسباكصاحب حسين عليبغداد الصدر

25-09-2022فضيله عبدهللارعد عجاج ناصربغداد الصدر

25-09-2022صينيه عزيزلفته خصاف راضيبغداد الصدر

25-09-2022خليله عبدعليسالم كريم صكربغداد الصدر

25-09-2022سوريه علوانحسين علي عزيزبغداد الصدر

25-09-2022شياله عليمحسن سابط داودبغداد الصدر

25-09-2022حنتوشه عليجبار خلف فرطوسبغداد الصدر

25-09-2022قمريه فهدمحمد جلوب عرمشبغداد الصدر

25-09-2022فصله خلففيصل خزيم بصيربغداد الصدر

25-09-2022زهره محمودناجي كاظم حمودبغداد الصدر

25-09-2022فضيله علوانانور فرحان بعيويبغداد الصدر

25-09-2022هاجر فرحانعامر احمد محمدبغداد الصدر

25-09-2022زهره محمدكريم كاظم رحيمهبغداد الصدر

25-09-2022هديه صالحعباس زيدان عالويبغداد الصدر

25-09-2022جبره عباسعبدالساده عنيد خليفبغداد الصدر

25-09-2022بنيه حميديكاظم باشخ تريفبغداد الصدر

25-09-2022نسيمه كاطعماجد محمد صالحبغداد الصدر

25-09-2022سليمه سلطانكريم رحيمه حمدبغداد الصدر

25-09-2022مجده حمدينعمان ثابت صالحبغداد الصدر

25-09-2022نشميه عبدهللاحامد عبود ياسينبغداد الصدر

25-09-2022بدريه عبدالرضاعلي كاظم كاطعبغداد الصدر

25-09-2022بدريه جبوريحبيب عبدالنبي محمدبغداد الصدر

25-09-2022حسنيه مزبانعلي كريم العيبيبغداد الصدر

25-09-2022صبيحه غانموجيه فرهود عوفيبغداد الصدر

25-09-2022امونه عليحسين علي حسنبغداد الصدر

25-09-2022عليه عليمحمد عبدالرضا جاركبغداد الصدر

25-09-2022ثريا جخيورمهدي صالح محمدبغداد الصدر

25-09-2022بسنه عرمششهاب حمد شريبغداد الصدر

25-09-2022عذبه حسنسلطان ضاري عباسبغداد الصدر

25-09-2022حسنه خلفهاشم صكر نعيمبغداد الصدر

25-09-2022جذبه مطيرحسين تعيبان عاقولبغداد الصدر

25-09-2022هاشميه خلفكاظم مشالي عبدالسادهبغداد الصدر

25-09-2022سكنه جلوبعلي عبدالحسين كاظمبغداد الصدر

25-09-2022نشميه سلومياسين مهدي عباسبغداد الصدر

25-09-2022منيه موسىباسم نعمه محسنبغداد الصدر

25-09-2022حسنه روكاناحمد عالوي محيسنبغداد الصدر

25-09-2022فنديه شاهينهادي محمود سداربغداد الصدر

25-09-2022بدهن واديمحمد عبدهللا عليبغداد الصدر

25-09-2022صبريه مهدييونس مجيد عبدهللابغداد الصدر

25-09-2022بدريه كاظمسعد الزم عبدالحسنبغداد الصدر

25-09-2022فزوعه مهاويعبد طعمه محسنبغداد الصدر

25-09-2022رباب جوادعامر عبد حسنبغداد الصدر

25-09-2022حريه كطاميشريف موله خليفهبغداد الصدر

25-09-2022فخريه خميسكريم زغير جباربغداد الصدر

25-09-2022لذيذه مبادرجمال حميد مبادربغداد الصدر

25-09-2022شيحه عنادكاظم خلف حسينبغداد الصدر

25-09-2022حميده جاسمعلي جمعه جبربغداد الصدر

Page 7



Query

25-09-2022غازيه شاويعباس حاتم عمارهبغداد الصدر

25-09-2022حسنه عيسىصبيح طاهر جبربغداد الصدر

25-09-2022بهيه زيارهكاظم جاسم خلفبغداد الصدر

25-09-2022بدريه ورورسالم نعيمه لفتهبغداد الصدر

25-09-2022نوريه عليمرتضى اسد صفربغداد الصدر

25-09-2022نجيه عسلسالم الرضاعبد شنيوربغداد الصدر

25-09-2022نجيه طوينهعلي محسن وجربغداد الصدر

25-09-2022وسيله لفتهسالم جلوب الزمبغداد الصدر

25-09-2022مديحه حنشنجم عبد ناصربغداد الصدر

25-09-2022غاليه رحيمحسن بدن عبدهللابغداد الصدر

25-09-2022ساميه حسينماهر حميد سلمانبغداد الصدر

25-09-2022خيريه جوادسعد علي عويدبغداد الصدر

25-09-2022فطومه محمداحمد طالب كاظمبغداد الصدر

25-09-2022زهره ديوانقاسم عيسى كاظمبغداد الصدر

25-09-2022زكيه نزالفاضل مهنه مجليبغداد الصدر

25-09-2022صبيحه صوكركاظم سهيل خلفبغداد الصدر

25-09-2022فضيله منصورمحمود سلمان محمودبغداد الصدر

25-09-2022مكيه خنوبهجبر بدن مجيدبغداد الصدر

25-09-2022فانوص قاسماحمد علي اكبربغداد الصدر

25-09-2022زنوبه سالماحمد محمد صالحبغداد الصدر

25-09-2022عزت حسنجاسم محمد صياخانبغداد الصدر

25-09-2022زكيه حسينمحسن هاشم طاهربغداد الصدر

25-09-2022حميده عباسحامد سعد حوشيبغداد الصدر

25-09-2022علويه حسينصبيح رحيم كاظمبغداد الصدر

25-09-2022كفهن لفتههاشم زاير نعمهبغداد الصدر

25-09-2022جباريه جاسممحسن خشان حسنبغداد الصدر

25-09-2022كظيمه سميركريم نجم حمودبغداد الصدر

25-09-2022سلوى شنجارشمخي عبدالحسن باشخبغداد الصدر

25-09-2022اديبه مطلكسعد طه محمدبغداد الصدر

25-09-2022فاطمه هاشمصباح زغير العيبيبغداد الصدر

25-09-2022عزيزه جاسمعباس هاشم عاتيبغداد الصدر

25-09-2022زهره مساعدجعفر حسن حمودبغداد الصدر

25-09-2022بدريه جويدرحمه عبيد بدربغداد الصدر

25-09-2022شاها صالحمخمد حطاب راضيبغداد الصدر

25-09-2022فاطمه مهيرراضي ثجيل نجمبغداد الصدر

25-09-2022هاشميه قاسمجبار كاظم عليبغداد الصدر

25-09-2022نبهه منذرسامي عبدمسلم حسينبغداد الصدر

25-09-2022زاره عليحميد شاه مراد كرمبغداد الصدر

25-09-2022ملكيه حسنجاسم عوده سبهانبغداد الصدر

25-09-2022سنيه محمديحيى عبدالستار نصيفبغداد الصدر

25-09-2022ختم جبرامجد عبدهللا شرهانبغداد الصدر

25-09-2022سهره حسينعادل كامل مجيدبغداد الصدر

25-09-2022نجمه عبدصباح طالب عباسبغداد الصدر

25-09-2022عنب سيدجبوري جمعه هذالبغداد الصدر

25-09-2022فلحه ناهيصباح سحيب مطيربغداد الصدر

25-09-2022عاليه حسينعبد غاوي هزاعبغداد الصدر

25-09-2022خيريه حنونطارق يعقوب يوسفبغداد الصدر

25-09-2022فاطمه مجيداحمد مهدي صالحبغداد الصدر

25-09-2022حميده كاظمحسن حميد عليبغداد الصدر

25-09-2022شكريه علوانرحيم ظاهر سفاحبغداد الصدر

25-09-2022فطيمه خريبطصباح ماهود معلىبغداد الصدر

25-09-2022زهره عليحمد شهاب حمدبغداد الصدر
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25-09-2022زهره راضيغني ناصر محمدبغداد الصدر

25-09-2022بدريه عبدالجبارازهر محمد موسىبغداد الصدر

25-09-2022صالحه جاليعالوي كريم عاتيبغداد الصدر

25-09-2022سكنه عبدعلي غليم مخوربغداد الصدر

25-09-2022خديجه حمودرياض جبار ابراهيمبغداد الصدر

25-09-2022سميره حسينمنتصر صالح نصيفبغداد الصدر

25-09-2022نجيه خضيرقاسم عبدالحسين امينبغداد الصدر

25-09-2022عيده جانيحسن رمضان زويدبغداد الصدر

25-09-2022لطيفه عبودضياء حسن رستمبغداد الصدر

25-09-2022نهيده رحيماحمد نوري رحيمبغداد الصدر

25-09-2022بدريه شلتاغمعن محيبس عالويبغداد الصدر

25-09-2022ونسه وناسعلي جاسم كاظمبغداد الصدر

25-09-2022نعيمه صوب هللاسالم باني حسينبغداد الصدر

25-09-2022موزه فاضلمنصور دالي عبودبغداد الصدر

25-09-2022نسيمه راضيمحمد جبار حميدبغداد الصدر

25-09-2022سعديه عبدالسادهاحمد جلوب شاميبغداد الصدر

25-09-2022حسنه جاسمفالح حسن عريبيبغداد الصدر

25-09-2022صبيحه اسماعيليوسف كريم رحيمبغداد الصدر

25-09-2022هاشميه جابرطالب عاشور فرجبغداد الصدر

25-09-2022زهره عبدالواحدمحمد جاسم عاكولبغداد الصدر

25-09-2022سريه كاظمفالح حسن حميدبغداد الصدر

25-09-2022نعيمه محمدضياء سعدي اسماعيلبغداد الصدر

25-09-2022كامله حسنجليل كاظم عليبغداد الصدر

25-09-2022كلثوم وهيشحميد كاطع سلمانبغداد الصدر

25-09-2022كلثومه محمدمحمد عبدالرضا حسينبغداد الصدر

25-09-2022نعيمه حيدرمحمد خالطي قميربغداد الصدر

25-09-2022سنيه فؤادحامد يوسف عجيلبغداد الصدر

25-09-2022جايهن شلشخضر خليف زغيربغداد الصدر

25-09-2022ازمت براخاستماجد حسين حسنبغداد الصدر

25-09-2022حياه داغرجبار نعمه عامربغداد الصدر

25-09-2022عنيده محمدخضير عباس فرحانبغداد الصدر

25-09-2022طرفيه غضبخالد حميد زاملبغداد الصدر

25-09-2022عوجيه خضيريعبد فليح حويجمبغداد الصدر

25-09-2022فوزيه مجيدحسين حسن رمضانبغداد الصدر

25-09-2022زهره جبركامل مطر شذربغداد الصدر

26-09-2022خبازه سابطعبدالخالق جلوب سلمانبغداد الصدر

26-09-2022عسله حمودنعمه سعيد خفيبغداد الصدر

26-09-2022صبريه غافلستار لعيبي جبارهبغداد الصدر

26-09-2022حسنه عطيهجواد مهدي عليبغداد الصدر

26-09-2022افطيم عبدالصاحبشاكر خاجي عكيليبغداد الصدر

26-09-2022صبيحه زيارهسعد خلف محسنبغداد الصدر

26-09-2022شكريه سالمابراهيم خليل اساعيلبغداد الصدر

26-09-2022حمديه مواتسالم دواي زغيربغداد الصدر

26-09-2022صبريه عليمحمود حسين عزمبغداد الصدر

26-09-2022نشميه هاللفاهم غازي شيالبغداد الصدر

26-09-2022صبيحه محمدبسام عبدالوهاب عليبغداد الصدر

26-09-2022نظيمه حسينهاشم ناصر حسينبغداد الصدر

26-09-2022فهيمه عباسثامر حاتم عبدالنبيبغداد الصدر

26-09-2022تالكه عليفاضل باوه كاظمبغداد الصدر

26-09-2022وحيده داودكاظم عبد عاجببغداد الصدر

26-09-2022بدريه حاتمعبدالغفور جبار عبدهللابغداد الصدر

26-09-2022سهيله خلفقيس جبار كاظمبغداد الصدر
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26-09-2022فطيم حموديتوفيق محمد مهديبغداد الصدر

26-09-2022زكيه عبدهللاسمير سعيد حنونبغداد الصدر

26-09-2022نزهه فاضلعلي محمد مهديبغداد الصدر

26-09-2022نجيه شمخيعلي حسين مطربغداد الصدر

26-09-2022غاليه لعيبيمحمد وهابي سلمانبغداد الصدر

26-09-2022صبحه جوادخضير مطلك سلمانبغداد الصدر

26-09-2022صبيحه عبودسعد عبد مهديبغداد الصدر

26-09-2022زهره محسنهادي حميد شمربغداد الصدر

26-09-2022نشميه احمدتحسين حسن منصوربغداد الصدر

26-09-2022روجيه سبعجاسم محمد خلفبغداد الصدر

26-09-2022جسومه حسنعالوي جاسب جتانبغداد الصدر

26-09-2022حمديه حسنفريد حميد بدنبغداد الصدر

26-09-2022كاظميه حسنرافد جميل رزوقبغداد الصدر

26-09-2022كاظميه عليويجمعه جبر حافظبغداد الصدر

26-09-2022بطه عبدعبدالحسين منشد فخوربغداد الصدر

26-09-2022حافظه جليلرحيم فضيل جالببغداد الصدر

26-09-2022جاسميه علوانصادق غالي بنوانبغداد الصدر

26-09-2022الهيده اسبيسسالم ياسر كاطعبغداد الصدر

26-09-2022فضيله عباسعلي محمد خضيربغداد الصدر

26-09-2022فليحه حسنهموكب مجيور مفلوكبغداد الصدر

26-09-2022رسميه محسناحمد صاحب راضيبغداد الصدر

26-09-2022كلثوم حطابرياض علي مهاويبغداد الصدر

26-09-2022قسمه عباسزيد عباس مهديبغداد الصدر

26-09-2022عفيفه سعيدمحمد حسين ورثهبغداد الصدر

26-09-2022رحمه عبدهللاحسين عباس حسونبغداد الصدر

26-09-2022موهه سعدونرعد مريبط فنجانبغداد الصدر

26-09-2022شكريه عودهستار عبدالحسن حافظبغداد الصدر

26-09-2022وحيده يوسفخالد ابراهيم حسينبغداد الصدر

26-09-2022فجر عبيدسعد كسار جبربغداد الصدر

26-09-2022هاشميه جابرعلي راضي جار هللابغداد الصدر

26-09-2022مديحه فاضلعلي شاكر حميدبغداد الصدر

26-09-2022نجيه محمدعماد ابراهيم احمدبغداد الصدر

26-09-2022فهيمه راضيهاشم حسن غياضبغداد الصدر

26-09-2022غاليه يونسصباح رسن محمدبغداد الصدر

26-09-2022بنيه راضيساهي كاظم سبهانبغداد الصدر

26-09-2022نعيمه عبودعبدالكاظم مفتن مذكوربغداد الصدر

26-09-2022حياه كاظمستار جبار قاسمبغداد الصدر

26-09-2022نزيمه حسينعلي خضر عونبغداد الصدر

26-09-2022نعيمه سلمانقاسم عبد عوادبغداد الصدر

26-09-2022بدريه مهرالزم خشن الزمبغداد الصدر

26-09-2022حمديه سعيدفائق عبدهللا خليفهبغداد الصدر

26-09-2022فاطمه بدنباسم ثجيل منشدبغداد الصدر

26-09-2022كريمه عبدهللاصالح محمد ناصربغداد الصدر

26-09-2022جسومه حوشيحيدر جتان كاظمبغداد الصدر

26-09-2022فوزيه محمودرضوان احمد محمدبغداد الصدر

26-09-2022زهره حديدموسى علوان عبودبغداد الصدر

26-09-2022فطيم جاليسعد رحيم عاتيبغداد الصدر

26-09-2022بهيه صالحجليل نصيف جاسمبغداد الصدر

26-09-2022بدريه هاشمستار غازي جاسمبغداد الصدر

26-09-2022حتم صالحكاظم نعمه سواديبغداد الصدر

26-09-2022رفيعه محمودخالد زكي حسنبغداد الصدر

26-09-2022سليمه طاهرخالد كاطع زايربغداد الصدر
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26-09-2022صبريه عزيزسالم فتاح نصرهللابغداد الصدر

26-09-2022جميله جاسمحيدر عبدالحسن فاضلبغداد الصدر

26-09-2022كاظميه عبدعليكريم جاسم حسينبغداد الصدر

26-09-2022احالم قاسماحمد عاشور علي اكبربغداد الصدر

26-09-2022ناهده فاضلحيدر محمد مباركبغداد الصدر

26-09-2022سهام خضيرمحمد طه محمودبغداد الصدر

26-09-2022ملكيه عذارستار فرحان كزاربغداد الصدر

26-09-2022هيله مطشرحسين علي جاسمبغداد الصدر

26-09-2022بدريه حنونحسن عبدالنبي عبدعليبغداد الصدر

26-09-2022باسمه احمدمصطفى داود سلمانبغداد الصدر

26-09-2022زهره ياسراحمد فارس جودهبغداد الصدر

26-09-2022شكيبه توفيقعيسى عاشور عبدوبغداد الصدر

26-09-2022حمديه جاسمجعفر خلف عودهبغداد الصدر

26-09-2022كطفه عيدريسان كريم عباسبغداد الصدر

26-09-2022حسنه مطراحمد علي فريدبغداد الصدر

26-09-2022نجود ضيفخليل رحيم نجمبغداد الصدر

26-09-2022موحه يوسفمحمد لحك راضيبغداد الصدر

26-09-2022حليمه جمعهياس خضير عباسبغداد الصدر

26-09-2022عزيزه علجخالد ناصر مشاخربغداد الصدر

26-09-2022شنينه جبرمحمد هادي جونيبغداد الصدر

26-09-2022زهر خلفكاظم جابر عليبغداد الصدر

26-09-2022شاه بانو حميدسالم اسماعيل نوركهبغداد الصدر

26-09-2022نشميه قمبرفوزي محمد محمودبغداد الصدر

26-09-2022زنوبه حسينكاطع غويري خلفبغداد الصدر

26-09-2022عطيه جاسممحمد حمدان حسونبغداد الصدر

26-09-2022جلوبه صخرحسن جاسم مكحولبغداد الصدر

26-09-2022جكيره ثامرعلي والي تعبانبغداد الصدر

26-09-2022علويه نعمهعلي كاظم غالمبغداد الصدر

26-09-2022صبيحه اسماعيلطارق جعفر احمدبغداد الصدر

26-09-2022حريه وريوشعلي شنون سادهبغداد الصدر

26-09-2022امينه صليوستار متي بهنامبغداد الصدر

26-09-2022نجاه جاسماياد خليل توفيقبغداد الصدر

26-09-2022رضيه بهيرعبدالواحد مريدي حنشبغداد الصدر

26-09-2022حتيمه فارسعبداالمير حميد مفتنبغداد الصدر

26-09-2022بدريه كاظمسالم عزيز محمدبغداد الصدر

26-09-2022بتله جاسمحميد حسين حسنبغداد الصدر

26-09-2022بدريه جمعهكريم فاضل عباسبغداد الصدر

26-09-2022قسمه عذيبغانم مكي زنادبغداد الصدر

26-09-2022فاطمه جاسمعباس شذر كاظمبغداد الصدر

26-09-2022ورده صخيقاسم جبار حسينبغداد الصدر

26-09-2022زينب جاسمعماد عبدالخالق راضيبغداد الصدر

26-09-2022حلوه سالممجيد فرحان سلمانبغداد الصدر

26-09-2022حليمه عليعلي حمودي سلومبغداد الصدر

26-09-2022بهيه صبررعد كيالن عريربغداد الصدر

26-09-2022حمديه اسماعيلمحمد جواد محمدبغداد الصدر

26-09-2022بهيه زغيرسالم هاشم معنبغداد الصدر

26-09-2022نزهت حسنجاسم محمد صالحبغداد الصدر

26-09-2022فهيمه جوادقاسم حسين عليبغداد الصدر

26-09-2022بهيه حسنباسم نعيم حسنبغداد الصدر

26-09-2022صبريه كاظممحمد حسن يوسفبغداد الصدر

26-09-2022عبده فنطيرخلف حسن شويخبغداد الصدر

26-09-2022فهيمه حاتمعلي حسين محسنبغداد الصدر
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26-09-2022حونه شبوطعبدالرحمن عبود شغيتبغداد الصدر

26-09-2022بهيه عباسمحسن علي محمدبغداد الصدر

26-09-2022بهيه ساجتخيرهللا محسن محمدبغداد الصدر

26-09-2022كاظميه جبارعبدهللا شريف فليحبغداد الصدر

26-09-2022نهايه قيصومحاتم عباس نومانبغداد الصدر

26-09-2022نعيمه عبدخزعل محسن عمارهبغداد الصدر

26-09-2022غند رسنباسم نعمه عليبغداد الصدر

26-09-2022خالديه حسنكامل جاسب جيادبغداد الصدر

26-09-2022زهره دعدوشابراهيم فليح موينعبغداد الصدر

26-09-2022مكيه عبدالحسنعلي عالوي حيدربغداد الصدر

26-09-2022مكيه زيحجمعه لعيبي بدنبغداد الصدر

26-09-2022حلفه شنيوعدنان باجي جاسمبغداد الصدر

26-09-2022حسن محمدمؤيد كمر حميدبغداد الصدر

26-09-2022طليعه محمداحمد محسن مهديبغداد الصدر

26-09-2022لوحه زبونجواد كاظم عليبغداد الصدر

26-09-2022فدعه عبدحميد جفات جاسمبغداد الصدر

26-09-2022حيزه عليعلي حسين محمدبغداد الصدر

26-09-2022نعيمه حماديعلي عطيه رسنبغداد الصدر

26-09-2022شرجيه رويعحامد جبار محمدبغداد الصدر

26-09-2022نعيمه حسينعلي عبدالساده محمدبغداد الصدر

26-09-2022فاطمه رويحخالد خنجر رشكبغداد الصدر

26-09-2022طال ميخانصالح كريم باوخانبغداد الصدر

26-09-2022سنيه مطرسعدون سلمان ابراهيمبغداد الصدر

26-09-2022غزاله غالمعادل رحمان كريمبغداد الصدر

26-09-2022هاشميه قاسممحمد سبتي منصوربغداد الصدر

26-09-2022حمديه شبرمرحيم جبار عليبغداد الصدر

26-09-2022ساميه بديويفالح راشد خلفبغداد الصدر

26-09-2022رضانه حافظسهل حسين مرجانبغداد الصدر

26-09-2022سميره مطرودليث كاظم خلفبغداد الصدر

27-09-2022رسم عليعامر عبد حسينبغداد الصدر

27-09-2022طفحه جاسمسعيد صبار ابراهيمبغداد الصدر

27-09-2022ثريه خضيرجاسم خضير حسنبغداد الصدر

27-09-2022صبيحه محمدحسين هاشم الزمبغداد الصدر

27-09-2022مكيه عبدالزهرهحسن جبار فرحانبغداد الصدر

27-09-2022واليه عليقاسم ابراهيم وارانيبغداد الصدر

27-09-2022حسنه حسننمر غميس جاسمبغداد الصدر

27-09-2022زينب سلماننصر فاضل ابراهيمبغداد الصدر

27-09-2022صبيحه عبودمحمد حسن عجالنبغداد الصدر

27-09-2022زهره خربيطجواد جلوب شنشولبغداد الصدر

27-09-2022فتوه شرهقاسم هويل جبربغداد الصدر

27-09-2022حلموطه عوضعلي محمد جالسبغداد الصدر

27-09-2022نعيمه صالحعماد جمعه محمدبغداد الصدر

27-09-2022شنونه لفتهعلي حسين عبدبغداد الصدر

27-09-2022بسمات حسنانمار اياد مهديبغداد الصدر

27-09-2022زكيه محمودعواد عبد عطيهبغداد الصدر

27-09-2022بشيره هليلعلي عبدالحسن حمودبغداد الصدر

27-09-2022بهيه شلتاغسعد محمد شنيتبغداد الصدر

27-09-2022بدريه عاجباحمد محمد عبدعليبغداد الصدر

27-09-2022جاسميه فلحيرسول فاضل فرحانبغداد الصدر

27-09-2022هيله حماديعلي خلف حنانيبغداد الصدر

27-09-2022حميده عاصيدعير كريم جيادبغداد الصدر

27-09-2022ناكه عطيهصالح قاسم عبيدبغداد الصدر
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27-09-2022بدريه فرجحسين حلبوص فنجانبغداد الصدر

27-09-2022علويه عليلفته دوحيل تقيبغداد الصدر

27-09-2022زنوبه سالميوسف محمد صالحبغداد الصدر

27-09-2022فليحه حسنسبع حسن عليبغداد الصدر

27-09-2022جميل كطاميمحمود علي ناصربغداد الصدر

27-09-2022ثوينه محمدسعد جاسم عبيدبغداد الصدر

27-09-2022حدهن نعيمهفالح عبدالحسن خليفهبغداد الصدر

27-09-2022صينيه خلفحسن عوده فرجبغداد الصدر

27-09-2022صبريه ناصرقاسم فالح جالببغداد الصدر

27-09-2022جسومه خلوعلي ساده عاشوربغداد الصدر

27-09-2022كطايه فرحانجميل هادي راضيبغداد الصدر

27-09-2022ساهره حاتمشهاب احمد حسينبغداد الصدر

27-09-2022حريه حنشوهيب هتر نتيشبغداد الصدر

27-09-2022بدريه حامدعبدالرسول شاوي مهتلفبغداد الصدر

27-09-2022قسمه كريممحمد حسن عبدهللابغداد الصدر

27-09-2022حليمه سالمباسم عجد شبوطبغداد الصدر

27-09-2022جهان سعدونناصر غيدان عزيزبغداد الصدر

27-09-2022منتهى حسنعبدالقادر جهاد محمدبغداد الصدر

27-09-2022حمده ديوانماجد علي هيئيبغداد الصدر

27-09-2022فخريه عزيزمالك عبدالحسن محسنبغداد الصدر

27-09-2022حنتوشه صويحسعدون حسين حيدربغداد الصدر

27-09-2022مزيونه شندوخعويد ثاني خرموشبغداد الصدر

27-09-2022زهره عبدحسين عبدالزهره عوضبغداد الصدر

27-09-2022ريمه عليشاكر محمود عبدهللابغداد الصدر

27-09-2022سلمى بجيرقيس سعيد عبدبغداد الصدر

27-09-2022بنيه محمدعلي مطشر سعدبغداد الصدر

27-09-2022نجيه حسينقحطان فاضل علوبغداد الصدر

27-09-2022فاطمه حميدعبدالرحمن شكر محسنبغداد الصدر

27-09-2022نوريه حسينصباح عبد نصيفبغداد الصدر

27-09-2022كريمه كطيفمهدي محمد بهلولبغداد الصدر

27-09-2022سنيه ياسينسمير وحيد حميديبغداد الصدر

27-09-2022كشور عليمظفر علي خماسبغداد الصدر

27-09-2022فاطمه نامدارجاسم حسن عويفبغداد الصدر

27-09-2022مهديه حلوجعفر رحيم داخلبغداد الصدر

27-09-2022كاظميه جابرمحمد داخل كعيدبغداد الصدر

27-09-2022ملكيه خلفعلي رضا سلمانبغداد الصدر

27-09-2022جاسميه محسناياد زغير عزيزبغداد الصدر

27-09-2022قيصر عبدهللاجبار باوي سايه ميربغداد الصدر

27-09-2022صبحه فلحيمندوب موسى سعدبغداد الصدر

27-09-2022مرضيه شلغممحمد جبار عليويبغداد الصدر

27-09-2022زكيه عليحسين جمعه عداببغداد الصدر

27-09-2022هناء جبارمهند مسعود جميلبغداد الصدر

27-09-2022سكينه خلفرعد ساجت عبدبغداد الصدر

27-09-2022جكاره حسينرحيم مطنش كنيهربغداد الصدر

27-09-2022صبريه محيسنغانم عامر هنيديبغداد الصدر

27-09-2022زينب جبرمحمد منصور عليبغداد الصدر

27-09-2022موحه كريمحسن عبدالنبي مناوشبغداد الصدر

27-09-2022صبريه مزعلفارس زغير جاسمبغداد الصدر

27-09-2022حلوه زاملجواد كاظم جليببغداد الصدر

27-09-2022نوريه زايدصباح عبدالزهره حاتمبغداد الصدر

27-09-2022مكيه علوانهاشم نايف سهيلبغداد الصدر

27-09-2022بهيه حميديعمران رسن مخيلفبغداد الصدر
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27-09-2022حسنه عبيدجليل علي خالطيبغداد الصدر

27-09-2022حسنه حميدرعد كاظم جبربغداد الصدر

27-09-2022نوريه برومحمد حسن محمدبغداد الصدر

27-09-2022خوله ناصرعلي نوري درببغداد الصدر

27-09-2022زهره مواتاحمد كاظم عليبغداد الصدر

27-09-2022جبريه محسنحسن عبدالنبي عيسىبغداد الصدر

27-09-2022زهريه جاسمرحمن رشك ظاهربغداد الصدر

27-09-2022كاظميه فرجاحمد بخت لفتهبغداد الصدر

27-09-2022فاطمه تالفعالء هالل حاجمبغداد الصدر

27-09-2022سعديه عويدرحيم زامل جبربغداد الصدر

27-09-2022كامله هاشمحمودي مهاوي محمدبغداد الصدر

27-09-2022شميسه عنبرمحمد عبدالحسن رحيمهبغداد الصدر

27-09-2022جاسميه فليحعادل سعيد فيطلبغداد الصدر

27-09-2022صبيحه بلصقاسم محمد عايدبغداد الصدر

27-09-2022خالديه كريماحمد لفته مهديبغداد الصدر

27-09-2022محفوظه رستمقصي محمد صادقبغداد الصدر

27-09-2022حسن عليويجاسم جاسب يوسفبغداد الصدر

27-09-2022فاطمه عطيهفاروق مجيد داخلبغداد الصدر

27-09-2022بدريه مسلمحازم حمدان غانمبغداد الصدر

27-09-2022مسحونه طويقفرحان مطر حمودبغداد الصدر

27-09-2022صينيه لفتهابراهيم كاظم غيالنبغداد الصدر

27-09-2022منسيه حسحمحمد عبدالرضا امخيلفبغداد الصدر

27-09-2022جاسبيه فريحمحمد فليح حسنبغداد الصدر

27-09-2022نصره عودهجاسب طالب حرجبغداد الصدر

27-09-2022دالل جودهنجم عبدالرضا عطيهبغداد الصدر

27-09-2022فاطمه عليفريد هادي محمدبغداد الصدر

27-09-2022زهره حمدانيحيى قاسم لفتهبغداد الصدر

27-09-2022وحيده عبدالرضاحسين كاظم دراجبغداد الصدر

27-09-2022زهره حسنمنير اسماعيل وليبغداد الصدر

27-09-2022صبيحه سلمانعلي هاشم محمدبغداد الصدر

27-09-2022وبريه كعيدسعد كريم سدخانبغداد الصدر

27-09-2022نعيمه راضياحمد مهدي فليحبغداد الصدر

27-09-2022عليه عبدقصي فليح حسنبغداد الصدر

27-09-2022حياه دحامحمودي محداد حسنبغداد الصدر

27-09-2022حسنه لطيفباسم عبدالحسن اليذبغداد الصدر

27-09-2022علويه حسينداود سليمان جلوببغداد الصدر

27-09-2022زهره جالبمحمد نعيم حسنبغداد الصدر

27-09-2022سكنه سعدكاظم راضي رحيمهبغداد الصدر

27-09-2022جماله جابرمحمد عبد ولفبغداد الصدر

27-09-2022حسم شميساحمد يونس صخلبغداد الصدر

27-09-2022شنونه عبداالميرخليل ملك عبدالحسنبغداد الصدر

27-09-2022صبيحه حسينوليد عاشور عبدبغداد الصدر

27-09-2022غند عواداحمد محسن سيدبغداد الصدر

27-09-2022بدريه مذكورعقيل محمد حمودبغداد الصدر

27-09-2022غنيه حسوناحمد شهيب حمدانبغداد الصدر

27-09-2022زكيه صالحعباس سلمان علوانبغداد الصدر

27-09-2022كافي ابراهيمستار خالد خلفبغداد الصدر

27-09-2022سكنه جلوبسعد عبدالحسين كاظمبغداد الصدر

27-09-2022مريم عليحمزه عباس نايفبغداد الصدر

27-09-2022زهره مطارفالح مطشر جاسمبغداد الصدر

27-09-2022هديه عزيزنصير سعد طاهربغداد الصدر

27-09-2022بدريه حمدانحسين عبدالنبي حسنبغداد الصدر
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27-09-2022سعده عرارفؤاد حمود شتالبغداد الصدر

27-09-2022جميله غاليحسين شلو داخلبغداد الصدر

27-09-2022كامله خليفسالم عبدالساده عبيدبغداد الصدر

27-09-2022غنده نعمهرمضان جوده حمودبغداد الصدر

27-09-2022عليه مكطوفعبدالحسن صبيح عامربغداد الصدر

27-09-2022حجيه قاسمزكي منصور محمدبغداد الصدر

27-09-2022سهيله خلفحافظ جبار كاظمبغداد الصدر

27-09-2022جسم حسينمذخور جبر صالحبغداد الصدر

27-09-2022فاطمه جمعهامجد عدنان كشكولبغداد الصدر

27-09-2022فخريه حسينعادل جبار العيبيبغداد الصدر

27-09-2022فطومه نوفلاحمد صالح نصيفبغداد الصدر

27-09-2022تركيه شويردعلي جبر يودهبغداد الصدر

27-09-2022سعدونه كاظمجاسم عبد ثامربغداد الصدر

27-09-2022حريه شويرفعمر سلمان راضيبغداد الصدر

27-09-2022حسنه حميديحسين هادي بريبربغداد الصدر

27-09-2022هيله بجايمحبس طعمه داغربغداد الصدر

27-09-2022فيهن جبراحمد عذيب عويدبغداد الصدر

27-09-2022كاظميه خزعلاحمد خواص جابربغداد الصدر

27-09-2022خيريه جابرحميد مجيد لطيفبغداد الصدر

27-09-2022فخريه بهيررياض خنجر كزاربغداد الصدر

27-09-2022هديه جبرحسين كاظم محمدبغداد الصدر

27-09-2022حمريه جاسمحسين جاسم جهادبغداد الصدر

27-09-2022ملكيه كريمحمود فاخر مولىبغداد الصدر

28-09-2022حمديه غضبانعلي جليل جنديلبغداد الصدر

28-09-2022زهره بشترعد زامل حسنبغداد الصدر

28-09-2022سعيده البيسمحمد حسن حنونبغداد الصدر

28-09-2022ربيعه لفتهعلي عطيه شنونبغداد الصدر

28-09-2022كاظميه حسيننشات عبداللطيف ذياتبغداد الصدر

28-09-2022صبيحه حسينكاظم جبار رسنبغداد الصدر

28-09-2022شايعه سعدونحسن حسين جعاتيبغداد الصدر

28-09-2022مديحه جاسممحسن ناصر عليبغداد الصدر

28-09-2022سليمه سلمانعدنان سيد فتيانبغداد الصدر

28-09-2022هيله شبيبعبداالمير حسين عامربغداد الصدر

28-09-2022كاشيه اديبسهاشم محيبس جبربغداد الصدر

28-09-2022سعديه شامخسالم محمد طاهربغداد الصدر

28-09-2022هظيمه داودباسم محمد حسينبغداد الصدر

28-09-2022بدور مرادموفق علي ابراهيمبغداد الصدر

28-09-2022وجيهه مجيدقاسم عبدالمطلب عليبغداد الصدر

28-09-2022طميشه محمدكاظم طاهر حزيمبغداد الصدر

28-09-2022حريه شويعمؤيد ياسين نعيمهبغداد الصدر

28-09-2022ماجده نايفعمر زكي عبدبغداد الصدر

28-09-2022قسمه محمدعلي العيبي اعلوكيبغداد الصدر

28-09-2022بدريه رسنصباح عكاس دبعونبغداد الصدر

28-09-2022رفعه خشانضياء جبار غاليبغداد الصدر

28-09-2022صحسفه غاليفاضل حسين عريشبغداد الصدر

28-09-2022خاتون هاللعبدهللا شنين عبدالحسنبغداد الصدر

28-09-2022صبريه يوسفعقيل زبون جاملبغداد الصدر

28-09-2022حمده يوسفراضي عبد حمدانبغداد الصدر

28-09-2022عليه عبدحسين قاسم رسنبغداد الصدر

28-09-2022جسومه محمداحمد عباس حسينبغداد الصدر

28-09-2022غند راضيكاظم جواد كاظمبغداد الصدر

28-09-2022سليمه محيسنجاسم انصيف حنيشبغداد الصدر
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28-09-2022ثجيله جمعهمنصور جباري شرادبغداد الصدر

28-09-2022كاظميه كريمعباس حسين عطيهبغداد الصدر

28-09-2022سنيه راضيرعد محسن فرجبغداد الصدر

28-09-2022كفهن جاسمخالد شنون عليبغداد الصدر

28-09-2022تيسيه كوسيفوزي جمعه جكنوببغداد الصدر

28-09-2022حريه كماميعبدهللا قاسم حبيببغداد الصدر

28-09-2022بهيه مطرقاسم عبدالرضا عبدبغداد الصدر

28-09-2022شوكت نحاهعماد وسين حسينبغداد الصدر

28-09-2022بدريه مولهعبدهللا جابر دوايبغداد الصدر

28-09-2022جاسميه قمندارعلي جبار عبدبغداد الصدر

28-09-2022فضيله عبدسعد عبد كاظمبغداد الصدر

28-09-2022كاظميه حريسكمال حسن زبونبغداد الصدر

28-09-2022هاشميه حمودعلي هامل مانعبغداد الصدر

28-09-2022صبريه جبرجواد كاظم عيسىبغداد الصدر

28-09-2022مكيه شياعجبار حسون مثنىبغداد الصدر

28-09-2022كواكب جاسممحمد جاسم محمدبغداد الصدر

28-09-2022زهره خلفمؤيد جابر عليبغداد الصدر

28-09-2022سنيه العيبيزهير مجيد جلوببغداد الصدر

28-09-2022دره جونهكاظم برهان عليبغداد الصدر

28-09-2022عزيزه جماغرحيم عبدالحسين عيسىبغداد الصدر

28-09-2022شمخيه صابرحازم مجيد محمودبغداد الصدر

28-09-2022وبريه بريسمحسين كاطع رسنبغداد الصدر

28-09-2022صبيحه حمودزمن فرهود ناصربغداد الصدر

28-09-2022سعده كاظممحمد سهر عبودبغداد الصدر

28-09-2022بدريه حمودسالم مطر يوسفبغداد الصدر

28-09-2022غنيه شنديايوب جاسم سلمانبغداد الصدر

28-09-2022ساميه مفتنسعد كاطع داخلبغداد الصدر

28-09-2022كاظميه ملكجبار محمد حافظبغداد الصدر

28-09-2022عيده حسينحسين موسى مهديبغداد الصدر

28-09-2022غنيده سلماننايف مويع مظلومبغداد الصدر

28-09-2022حمديه احمدرياض فتك عبدهبغداد الصدر

28-09-2022حاوي جابرعدنان صاحب عبودبغداد الصدر

28-09-2022ملكيه ورودعادل مطشر طالكبغداد الصدر

28-09-2022نوره عباساسعد محيسن واليبغداد الصدر

28-09-2022خيريه صحنمحمد جاسم محمدبغداد الصدر

28-09-2022بنوره حبيلصادق حسين اعويدبغداد الصدر

28-09-2022نوال خليلخالد جمال عبدالحميدبغداد الصدر

28-09-2022زهره مانشافستار جبار عبدبغداد الصدر

28-09-2022صبيحه محمدستار علي عسكربغداد الصدر

28-09-2022جاسميه سمينجواد علي حسينبغداد الصدر

28-09-2022هيله صغيرحامد ابريج محيسنبغداد الصدر

28-09-2022خيريه غاءبسعد حميد بدربغداد الصدر

28-09-2022عيده فرهودعباس حسين مطيربغداد الصدر

28-09-2022صبريه كاظممحمد قاسم داودبغداد الصدر

28-09-2022خاجيه جلوبكريم مشحوت كزاربغداد الصدر

28-09-2022فارسيه فتينعلي حسين هدهودبغداد الصدر

28-09-2022فليحه سعدعبدالعظيم عوده حمودبغداد الصدر

28-09-2022بدريه عبدالحسنشاكر حمود حسينبغداد الصدر

28-09-2022بدريه عليكريم كاظم جبربغداد الصدر

28-09-2022صينيه فنياناحمد جبار علي خانبغداد الصدر

28-09-2022جروه زيارهعباس عبدالرضا عجلبغداد الصدر

28-09-2022سعديه عليعمر مجيد جميلبغداد الصدر

Page 16



Query

28-09-2022غصن البان محمدسرمد عبدالحميد رزوقيبغداد الصدر

28-09-2022ناصريه حسنستار جبار حزامبغداد الصدر

28-09-2022شريفه حسينعبدالرزاق جبار عليبغداد الصدر

28-09-2022نجيمه جواميرمحمد عبدهللا ابراهيمبغداد الصدر

28-09-2022فاطمه قاسمنوري صباح عليبغداد الصدر

28-09-2022حسنيه عليويوليد لطيف زايربغداد الصدر

28-09-2022خزنه عليماحمد جبار عليبغداد الصدر

28-09-2022حسنه كاظمصباح هادي جيادبغداد الصدر

28-09-2022زينب باشاعادل عبدهللا حمدهللابغداد الصدر

28-09-2022تاضي داخلحازم مطر خدامبغداد الصدر

28-09-2022صبريه حطابعلي صباح رحيمبغداد الصدر

28-09-2022فخريه نعمهسلمان امين حسينبغداد الصدر

28-09-2022فانوس شفيعدنان ياور صفربغداد الصدر

28-09-2022نوال خليلخالد جمال عبدالمجيدبغداد الصدر

28-09-2022بدريه غاليكامل غضبان هاشمبغداد الصدر

28-09-2022ناصريه حسننزار جبار حزامبغداد الصدر

28-09-2022سنيه زاملمهدي رسن جبربغداد الصدر

28-09-2022نعيمه عطوانقاسم ماذي مختاضبغداد الصدر

28-09-2022جسم سلمانسالم جحيل حمدانبغداد الصدر

28-09-2022جسومه محمدحسين امهودر مصوبنبغداد الصدر

28-09-2022سعديه ناصرنجم عبدهللا ميرزابغداد الصدر

28-09-2022ساعه نعمهفاضل كاظم بدربغداد الصدر

28-09-2022حسنه مهيوسحسين علي وشحبغداد الصدر

28-09-2022سخيه محمدجاسب عبدالواحد عوادبغداد الصدر

28-09-2022سعديه محمدهللاستار طه اسماعيلبغداد الصدر

28-09-2022نايله ياسيننورالدين محمود شهاببغداد الصدر

28-09-2022مكيه خليفهبدر جواد كاظمبغداد الصدر

28-09-2022سنيه محسنحامد جاسم عبودبغداد الصدر

28-09-2022فليحه فرحانحيدر عبدالناصر حسينبغداد الصدر

28-09-2022كاظميه جيادعلي عكله عبدبغداد الصدر

28-09-2022نعيمه احمدعصام محمود خالدبغداد الصدر

28-09-2022صبريه مشحونمهدي صدام حنونبغداد الصدر

28-09-2022خيريه محسنقاسم محمد حسنبغداد الصدر

28-09-2022عذبه ملحاكحسن مطشر دشتانبغداد الصدر

28-09-2022بنيه علوانعالوي مهاوي مشحوتبغداد الصدر

28-09-2022حنوه جزلعباس محمد مشاليبغداد الصدر

28-09-2022فاطمه خجوريعادل كاظم جاسمبغداد الصدر

28-09-2022سميعه خلفمحمد عبدهللا حمدبغداد الصدر

28-09-2022نوريه حسنسمير فخري عبدهللابغداد الصدر

28-09-2022ظليمه حسنعلي عبدالحسين ماضيبغداد الصدر

28-09-2022صبريه جبارعبدالرحمن حمادي جالببغداد الصدر

28-09-2022فوزيه حمديثامر جليل طهبغداد الصدر

28-09-2022زهيبه جابرستار جبار حنتوشبغداد الصدر

28-09-2022صباح حسينساجد جلوب داخلبغداد الصدر

28-09-2022خميسه معيديحسين شويش كريديبغداد الصدر

28-09-2022ثريا عوادقاسم خضير حسنبغداد الصدر

28-09-2022خالده هاديعالء فاضل عبودبغداد الصدر

28-09-2022زهره موحيعادل شبيل جباربغداد الصدر

28-09-2022هيله حسينمحسن علي مناحيبغداد الصدر

28-09-2022سليمه كاصيحيدر كاظم حسينبغداد الصدر

28-09-2022شونه مزهرقائد حمزه خضربغداد الصدر

28-09-2022كامله فهدحمزه لفته مغامسبغداد الصدر
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28-09-2022كاشيه عطيويحسن فالح حسينبغداد الصدر

28-09-2022رسميه سعيدعقيل محمد عليبغداد الصدر

28-09-2022الهام جبورينجاح عبدالقادر حسنبغداد الصدر

28-09-2022خالديه غياضصاحب جلوب معرببغداد الصدر

28-09-2022بتيه زغيرطالب صبار طالعبغداد الصدر

28-09-2022سهام وحيوحستار جبار هبسيبغداد الصدر

28-09-2022سميه عبوداحمد عدنان هاشمبغداد الصدر

28-09-2022خاجيه ثكبوليد محمد ونيسبغداد الصدر

28-09-2022حدوده يوسفنجم عبدهللا صالحبغداد الصدر

28-09-2022كامله فتيانحاتم كريم داخلبغداد الصدر

28-09-2022كاظميه حسينجابر عبدهللا ازغيربغداد الصدر

28-09-2022تركيه سلمانعدنان قدوري عليبغداد الصدر

28-09-2022سميره يارحمننشوان جليل عليحسينبغداد الصدر

28-09-2022ورده جوهيشانت اوانيس هارتيونبغداد الصدر

28-09-2022حسيبه عباسعلي صادق نجمبغداد الصدر

28-09-2022سكنه عبداالميرغالب صدام حنونبغداد الصدر

28-09-2022زهره مجيدفالح حسن جمعهبغداد الصدر

21-09-2022نجاه عليعبدالكريم عبدالمهدي عبدالرزاقبغداد الكرخ

21-09-2022زينب علياحمد عباس حسينبغداد الكرخ

21-09-2022ناديه احمدحسام باسم حسينبغداد الكرخ

21-09-2022مديحه باشاعباس قاسم عباسبغداد الكرخ

21-09-2022عجائب سعدعبدالجبار خليل ابراهيمبغداد الكرخ

21-09-2022جميله شلوحقحطان عدنان مريغبغداد الكرخ

21-09-2022زكيه احمدهيثم اسماعيل عليبغداد الكرخ

21-09-2022فتحيه جاسمسالم علي احسانبغداد الكرخ

21-09-2022هضيمه فياضباسم محمد عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022سرحه شحاذهظاهر مطلك صايلبغداد الكرخ

21-09-2022غنيه محمدوسام شاكر حمودبغداد الكرخ

21-09-2022مريسه حسننعمه شهف شجربغداد الكرخ

21-09-2022كريمه جادرنبيل رحيم جلوببغداد الكرخ

21-09-2022عليه لعيبيمحمد قاسم خلفبغداد الكرخ

21-09-2022نوال عاشوررائد كريدي عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022كميله خليفكريم جارهللا حسنبغداد الكرخ

21-09-2022سعداعده جبارسالم عبدالهادي زهراويبغداد الكرخ

21-09-2022معيوفه رشيدعلي خليفه جاسمبغداد الكرخ

21-09-2022ماليه عبيدصباح جاسم رحيمهبغداد الكرخ

21-09-2022خالديه محسناسامه كاظم عبدالهاديبغداد الكرخ

21-09-2022حمديه صكبانعبدهللا حكيم جريانبغداد الكرخ

21-09-2022ابتسام صالحليث فاضل عبودبغداد الكرخ

21-09-2022بشرى سلماناحمد عبدالقادر فاضلبغداد الكرخ

21-09-2022فاطمه محمدعباس محمد حسينبغداد الكرخ

21-09-2022صبيحه مخلفخالد كرجي خلفبغداد الكرخ

21-09-2022فرحه وحيليعباس حمود عبدبغداد الكرخ

21-09-2022نشد داغرعمر دماك شغيتبغداد الكرخ

21-09-2022نبيه عبودمحمد مرير عيسىبغداد الكرخ

21-09-2022فطيم احمدطه محمد نصيفبغداد الكرخ

21-09-2022وفاء محمدصهيب محسن عايدبغداد الكرخ

21-09-2022ضويه خضيرليث نوري عليبغداد الكرخ

21-09-2022ناديه نوريليث محمد حسينبغداد الكرخ

21-09-2022رشده عبيدجاسم محمد سعودبغداد الكرخ

21-09-2022جميله محمدمصطفى خضير شاوربغداد الكرخ

21-09-2022نهله عبداللطيفاحمد حكمت محمدبغداد الكرخ
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21-09-2022شدهه عبداياد شيحان خلفبغداد الكرخ

21-09-2022دايحه حجابعلي محمد غانمبغداد الكرخ

21-09-2022زهيه خليفهمشعل مدحي عبدبغداد الكرخ

21-09-2022امنيه محسنهادي صالح حماديبغداد الكرخ

21-09-2022قناه صبرحسن عبدالكاظم ابراهيمبغداد الكرخ

21-09-2022زهره خلفنجم عبدهللا زبالهبغداد الكرخ

21-09-2022حدهن حسناحمد عبد كاملبغداد الكرخ

21-09-2022افراح عودهعلي هادي يسنبغداد الكرخ

21-09-2022خيريه عليلؤي محمود محمدبغداد الكرخ

21-09-2022بشرى مصطفىخضر سامي احمدبغداد الكرخ

21-09-2022بدريه مناتيحاتم حمود فهدبغداد الكرخ

21-09-2022نجاه حسنماجد غالي صبيحبغداد الكرخ

21-09-2022ندى عباسسيف محمد عبدالرضابغداد الكرخ

21-09-2022بشرى حمديمحمد وصفي مطرودبغداد الكرخ

21-09-2022سهيله عبديوسف كريم محمدبغداد الكرخ

21-09-2022هديه خلفعالء سبهان حسنبغداد الكرخ

21-09-2022نعيمه مخلفمحمد جاسم سالمبغداد الكرخ

21-09-2022ساهره مبرمعلي صاحب عبيدبغداد الكرخ

21-09-2022حكيمه خزعلحسن فالح حسنبغداد الكرخ

21-09-2022سهام فاضلعزالدين جمال مولودبغداد الكرخ

21-09-2022عليه شناوهضياء ابراهيم فرحانبغداد الكرخ

21-09-2022جاسميه حميداياد شاكر عليبغداد الكرخ

21-09-2022صبيحه حسينمهند علي عباسبغداد الكرخ

21-09-2022دليه عاصيليث علي ضاحيبغداد الكرخ

21-09-2022سعديه احمدمصطفى احمد عنفوصبغداد الكرخ

21-09-2022سعديه احمدجالل احمد عنفوصبغداد الكرخ

21-09-2022حسنه علوانصباح وناس حماديبغداد الكرخ

21-09-2022بدريه حسنعلي تركي حسونبغداد الكرخ

21-09-2022بشرى سلمانسيف الدين صالح ثلجبغداد الكرخ

21-09-2022ايمان حسينامير كريم عبدبغداد الكرخ

21-09-2022خيريه عباسراشد محسن زغيربغداد الكرخ

21-09-2022رسميه فرجمحمد اسماعيل ابراهيمبغداد الكرخ

21-09-2022نجمه عبدالحسنابراهيم حميد فالحبغداد الكرخ

21-09-2022سحر جاسمنوار حمدي شاكربغداد الكرخ

21-09-2022خضره صالحعبدالكريم بندر مرادبغداد الكرخ

21-09-2022حسنه ابراهيماحمد قادر صالحبغداد الكرخ

21-09-2022غنيه سليماناحمد مهدي ذياببغداد الكرخ

21-09-2022فاطمه احمداحمد ياسين جاسمبغداد الكرخ

21-09-2022رضيه عبودكرار عباس زايربغداد الكرخ

21-09-2022بدريه عليمظفر زيدان خلفبغداد الكرخ

21-09-2022نوريه حسنمجيد رشيد ضاريبغداد الكرخ

21-09-2022مهديه عبدليث خضير عليبغداد الكرخ

21-09-2022كاظميه محمودسعد جاسم عباسبغداد الكرخ

21-09-2022سنيه عارضعادل سرحان عيسىبغداد الكرخ

21-09-2022عليه حسينمحمد بريسم لطيفبغداد الكرخ

21-09-2022ليلى جبرجاسم مالك محسنبغداد الكرخ

21-09-2022صبيحه حلميصفاء خالد مرادبغداد الكرخ

21-09-2022معيوفه خضيرمحمد حسن عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022فاطمه هاشمثامر حامد شهاببغداد الكرخ

21-09-2022سميه حميدسيف محمود محمدبغداد الكرخ

21-09-2022ليلى عمرفاضل رمضان صالحبغداد الكرخ

21-09-2022نبيهه علوانمعد عبدهللا عبدالرزاقبغداد الكرخ
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21-09-2022نهاده يوسفسعد عمران علوانبغداد الكرخ

21-09-2022رجاء خليلعلي اديب سالمهبغداد الكرخ

21-09-2022اضواء محمدمحمد حسن فالحبغداد الكرخ

21-09-2022ربيعه تعباناحمد قاسم زغيربغداد الكرخ

21-09-2022شكريه يوسفصالح حسين عليبغداد الكرخ

21-09-2022دله حسنهيثم احمد خلفبغداد الكرخ

21-09-2022عايده سلمانسيف فتحي عبداالميربغداد الكرخ

21-09-2022حنان نجمحمزه شوكت عبدالعظيمبغداد الكرخ

21-09-2022شكريه عبودحسن ساجت حسونبغداد الكرخ

21-09-2022كريمه كاظمياسر هادي عبودبغداد الكرخ

21-09-2022اميره حسنمصطفى جبار حافظبغداد الكرخ

21-09-2022جسومه عليحسين جاسم عبودبغداد الكرخ

21-09-2022فريجه محيسنمحمد مهدي كاظمبغداد الكرخ

21-09-2022سلوى حسنعلي هشام مجبلبغداد الكرخ

21-09-2022بسنه عودهصادق محمد قاسمبغداد الكرخ

21-09-2022صبريه حسونمحمد عباس خضيربغداد الكرخ

21-09-2022صبريه حسونحسن عباس خضيربغداد الكرخ

21-09-2022حسنه فرحانعبدالرحمن عبدالجبار سلمانبغداد الكرخ

21-09-2022سوسن لفتهسيف خالد حسونبغداد الكرخ

21-09-2022عنود ياسيناثير خضير عبدبغداد الكرخ

21-09-2022فوزيه عباسحسين علي حمودبغداد الكرخ

21-09-2022جاسميه لايراسعد ناصر كباشيبغداد الكرخ

21-09-2022سليمه عليمحمد علي محمد عوربغداد الكرخ

21-09-2022نجيه عجيلاحمد عوده مظلومبغداد الكرخ

21-09-2022لوكه مراداركان عبدهللا شرماهيبغداد الكرخ

21-09-2022فضيله هاديحسين عباس عبدبغداد الكرخ

21-09-2022فطومه عباسنعمه احمد رشيدبغداد الكرخ

21-09-2022سليمه فياضسيف جمال ناجيبغداد الكرخ

21-09-2022اشواق حسنحسين عماد حبيببغداد الكرخ

21-09-2022صبيحه محمدعبدالكريم عزيز محمدبغداد الكرخ

21-09-2022ايمان عبدهللاستار جبار كريمبغداد الكرخ

21-09-2022شكيبه جاسممشتاق ادريس جاسمبغداد الكرخ

21-09-2022نجيه كريمكاظم مهدي عودهبغداد الكرخ

21-09-2022سليمه نعيمهاحمد صبري خلفبغداد الكرخ

21-09-2022ريمه عمرانصادق عبدهللا رحيمبغداد الكرخ

21-09-2022صبريه حسنعمر علي حسينبغداد الكرخ

21-09-2022فخار خالدمحمد نصيف جاسمبغداد الكرخ

21-09-2022صبيحه شهاباسماعيل خليل اسماعيلبغداد الكرخ

21-09-2022ليلى عبداالميرجواد سعدي فاضلبغداد الكرخ

21-09-2022حريه عليعقيل احميد خميسبغداد الكرخ

21-09-2022بيداء خضيرهشام احمد خلفبغداد الكرخ

21-09-2022نوره هاللشاكر بندر محمودبغداد الكرخ

21-09-2022فرحه محمدخضير عباس تريجيبغداد الكرخ

21-09-2022سهيله نجماحمد مؤيد محيبغداد الكرخ

21-09-2022نزهت مهديوسام مؤيد مجيدبغداد الكرخ

21-09-2022عروبه جابرحسين حسن حسينبغداد الكرخ

21-09-2022هناء ابراهيمعامر اسعد عليبغداد الكرخ

21-09-2022دوزر فاضلمصطفى ماجد حسينبغداد الكرخ

21-09-2022ضويه مهديحسين جليل مهديبغداد الكرخ

21-09-2022فردوس خضيرامير قاسم سالمبغداد الكرخ

21-09-2022صبيحه جدوعجاسم محمد جوادبغداد الكرخ

21-09-2022سناء جعفرجاسم رشيد حسنبغداد الكرخ
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21-09-2022عذراء مصلحمحمد رعد احمدبغداد الكرخ

21-09-2022عليه حسينحسين جاسم عبدالحسنبغداد الكرخ

21-09-2022خديجه جبرسجاد عيدان شنتهبغداد الكرخ

21-09-2022كاظميه دفارمصطفى فالح عانيبغداد الكرخ

21-09-2022فاطمه عبدالحسينمصطفى سالم حمودبغداد الكرخ

21-09-2022سعديه جوادحسن جهاد عباسبغداد الكرخ

21-09-2022زهره حميدحسين احمد عباسبغداد الكرخ

21-09-2022عليه ابراهيمماهر عناد خلفبغداد الكرخ

21-09-2022سليمه حربيعلي حسان سلمانبغداد الكرخ

21-09-2022وحيده عليانمحمد ابراهيم محمودبغداد الكرخ

21-09-2022سحر مبدرمحمد كاظم ناجيبغداد الكرخ

21-09-2022فليحه خميسعبدالشكور صباح حمادبغداد الكرخ

21-09-2022حمديه علياحمد عامر محسنبغداد الكرخ

21-09-2022خلود درهمعبدالرحمن حسين عالويبغداد الكرخ

21-09-2022فضيله شناوهحسين هاشم محمدبغداد الكرخ

21-09-2022هناء طالبمحمد سامي عليويبغداد الكرخ

21-09-2022بثينه رمضانمحمد محمود حامدبغداد الكرخ

21-09-2022هدى جاسماياد محمد فاضلبغداد الكرخ

21-09-2022شيماء حسينرضوان محمود شاكربغداد الكرخ

21-09-2022ايمان فليحمهيمن محمد خميسبغداد الكرخ

21-09-2022حليمه كاظمسيف قاسم مسلمبغداد الكرخ

21-09-2022ساهره نزالمحمد باسم محمدبغداد الكرخ

21-09-2022مناهل سلمانعباس اياد سلمانبغداد الكرخ

21-09-2022مريم دماكاحمد سعد احتيتهبغداد الكرخ

21-09-2022شكريه عليعلي اسماعيل جاسمبغداد الكرخ

21-09-2022مراتب عبدهللامصطفى احمد عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022صبيحه جروسالم حسن حمودبغداد الكرخ

21-09-2022وفاء فهدقتيبه نعمه حسينبغداد الكرخ

21-09-2022سعديه موسىعقيل شاكر عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022عيده عليعمر محمد محمودبغداد الكرخ

21-09-2022رجاء فريجعبدهللا نجم عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022سندس عليحسام طه حميدبغداد الكرخ

21-09-2022معيوفه ابراهيمقاسم صالح فزعبغداد الكرخ

21-09-2022خديجه حسنعلي غازي حسنبغداد الكرخ

21-09-2022زكيه عوادمحمد فاضل جاسمبغداد الكرخ

21-09-2022سندس شهابحسن شاكر محمودبغداد الكرخ

21-09-2022جنان حسنمصطفى اياد عليبغداد الكرخ

21-09-2022ايناس حسنعلي الكرار مظفر مهديبغداد الكرخ

21-09-2022دعاء طهمرتضى طالب عباسبغداد الكرخ

21-09-2022زينب كريماحمد عدنان مزيدبغداد الكرخ

21-09-2022يسرى يوسفمهند عماد عبدبغداد الكرخ

21-09-2022قيسيه جوادعلي حيدر حمزهبغداد الكرخ

21-09-2022هناء محسنحيدر فراس قاسمبغداد الكرخ

21-09-2022مائده كريممنتظر احمد عبدالجليلبغداد الكرخ

21-09-2022جنان عبدالكريممرتضى رافع جباربغداد الكرخ

21-09-2022ليلى زبونمصطفى اسماعيل خليلبغداد الكرخ

21-09-2022شيماء حسنعبدهللا خالد حسينبغداد الكرخ

21-09-2022حنان صفرامير خضر حسنبغداد الكرخ

21-09-2022ابتسام قاسممحمد مهدي احمد مهديبغداد الكرخ

21-09-2022كاظميه عباسحبيب علي جميلبغداد الكرخ

21-09-2022علياء حسنبشار ليث شوكتبغداد الكرخ

21-09-2022اكرميه سلمانعثمان عواد حسنبغداد الكرخ
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21-09-2022بان خضيرعثمان عبدالرحمن يونسبغداد الكرخ

21-09-2022انتصار فرجمحمد شاكر محمدبغداد الكرخ

21-09-2022ليلى مرادمصطفى عامر حماديبغداد الكرخ

21-09-2022ليلى مرادعبدالرحمن عامر حماديبغداد الكرخ

21-09-2022لميعه عباسعبدالرحمن راضي محمودبغداد الكرخ

21-09-2022قياسي كريمانمار صباح خلفبغداد الكرخ

21-09-2022سندس حسنعبدهللا عصام محمدبغداد الكرخ

21-09-2022انتصار هاللعلي محمد عليبغداد الكرخ

21-09-2022خوله حسنكرار جبار لفتهبغداد الكرخ

21-09-2022مديحه ثامرمصطفى كاظم جوادبغداد الكرخ

21-09-2022كطنه عوادمحمد علي عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022سعاد رحيمموسى وليد جمعهبغداد الكرخ

21-09-2022هناء محمدجوادحسن محسن رضابغداد الكرخ

21-09-2022نعيمه صالحمجتبى علي قاسمبغداد الكرخ

21-09-2022نوريه حميدعبدالخالق حماد دحامبغداد الكرخ

21-09-2022ساجده مهديبالل عبدالرزاق عبدبغداد الكرخ

21-09-2022ميثاق داودسعد عباس فاضلبغداد الكرخ

21-09-2022تغريد عليرضا عالء حاتمبغداد الكرخ

21-09-2022جميله عباسعمار يونس عليبغداد الكرخ

21-09-2022سعديه داودعمر عادل عبدالكريمبغداد الكرخ

21-09-2022رايمه كاظمحيدر حسين كريمبغداد الكرخ

21-09-2022نضال حمودعلي عدنان عبدالزهرهبغداد الكرخ

21-09-2022رجاء حزامصادق فاضل صدامبغداد الكرخ

21-09-2022سعديه عيدانعبدالرحمن جمعه محسنبغداد الكرخ

21-09-2022سعديه عيدانعبداالله جمعه محسنبغداد الكرخ

21-09-2022زينب عبدالكاظمسيف صالح الدين عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022كميله صالحكرار عبدالرزاق ابراهيمبغداد الكرخ

21-09-2022الهام عبدهللامحمد ستار جباربغداد الكرخ

21-09-2022نوريه حمدعبدهللا خميس ضاريبغداد الكرخ

21-09-2022نوريه حمادمحمد عماد خضيربغداد الكرخ

21-09-2022غيداء مدهللازيد معاذ سعودبغداد الكرخ

21-09-2022منى سلمانهذضرغام محمد محمودبغداد الكرخ

21-09-2022اسرار طارقاحمد المصطفى غالب طالببغداد الكرخ

21-09-2022سعديه مطربكر رافع صالحبغداد الكرخ

21-09-2022رابحه رميضرامي شاكر محمودبغداد الكرخ

21-09-2022جونه محمدمحمد وليد جباربغداد الكرخ

21-09-2022جوان عباسزيد علي عودهبغداد الكرخ

21-09-2022رسميه عليمحمد عفر عبيدبغداد الكرخ

21-09-2022اسمهان سلمانياسر غازي متعببغداد الكرخ

21-09-2022اسيل عليحسين حازم محمدبغداد الكرخ

21-09-2022خالده محمدنور الدين ضياء ازباربغداد الكرخ

21-09-2022حمده مطرامير علي عبدبغداد الكرخ

21-09-2022شيماء نعمهمصطفى محمد عبودبغداد الكرخ

21-09-2022حوراء ثامنعباس عامر عبداالميربغداد الكرخ

21-09-2022سندس عبيدمحمود ابراهيم محمودبغداد الكرخ

21-09-2022بشرى عبدخضر عبدالجبار عبدهللابغداد الكرخ

21-09-2022بشرى طاهرعلي عامر صالحبغداد الكرخ

21-09-2022نجاح جادرمحمد صادق احمد عجميبغداد الكرخ

21-09-2022ختام هاشممصطفى محمد راضيبغداد الكرخ

21-09-2022كميله خليلعلي عبدالمنعم سلمانبغداد الكرخ

21-09-2022نرجس رسولعلي حميد هاشمبغداد الكرخ

21-09-2022سليمه سعدونعباس علي عباسبغداد الكرخ
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21-09-2022ندى نعمانحيدر ستار كاظمبغداد الكرخ

21-09-2022زينه خليلمصطفى شهاب احمدبغداد الكرخ

21-09-2022زينه خليلليث شهاب احمدبغداد الكرخ

21-09-2022سوسم نجمعلي صدام كارشبغداد الكرخ

21-09-2022ميسون جوادعلي رياض ناهدبغداد الكرخ

21-09-2022بشرى عليفراس هاشم حسنبغداد الكرخ

21-09-2022فليحه سيدمؤمل مهدي محمدبغداد الكرخ

22-09-2022رسميه عبدهللاراسم محمد عليبغداد الكرخ

22-09-2022رشده عليويعدنان محمد علوانبغداد الكرخ

22-09-2022جسومه محمدمحمد عجيل نايفبغداد الكرخ

22-09-2022هديه غالبفالح مهدي جودهبغداد الكرخ

22-09-2022سعده حمدمحمد جاسم كفشبغداد الكرخ

22-09-2022طليعه جاسمجبار شاكر عليبغداد الكرخ

22-09-2022ترفه مطرفاضل خلف حمودبغداد الكرخ

22-09-2022صبيحه رشيدقاسم مجيد حميدبغداد الكرخ

22-09-2022نبيله عبيدجالل احمد جابربغداد الكرخ

22-09-2022فاطمه جاسمفياض حسين فرحانبغداد الكرخ

22-09-2022عفره عليوينايف حسين عليبغداد الكرخ

22-09-2022نمارق محمدامير حسين سعدونبغداد الكرخ

22-09-2022ميسون محمدمسلم شعالن سالمبغداد الكرخ

22-09-2022ضويه اابراهيموليد حميد مجيدبغداد الكرخ

22-09-2022نوريه حسنضياء رعد عبدالكريمبغداد الكرخ

22-09-2022فاطمه ياسينصالح عمار محمدبغداد الكرخ

22-09-2022حمديه محمداحمد عبدالكريم احمدبغداد الكرخ

22-09-2022نسرين اسعدعمار فواز اسودبغداد الكرخ

22-09-2022هدى عبدالخالقعمر جاسم ابراهيمبغداد الكرخ

22-09-2022منال عطاهللاعبدالرحمن جبار سلمانبغداد الكرخ

22-09-2022خيريه كريمرياض محمد توفيقبغداد الكرخ

22-09-2022فوزيه مهديمحمد لطيف محمودبغداد الكرخ

22-09-2022خيريه شنتولسعدي حسين عليبغداد الكرخ

22-09-2022داليا عبدالحسنرامي حسين صالحبغداد الكرخ

22-09-2022طيبه رعدرامي محمد عليبغداد الكرخ

22-09-2022غفران كاظمحسين مصطفى كريمبغداد الكرخ

22-09-2022حنينه باصيعباس حسين تيسبغداد الكرخ

22-09-2022ميثاق نعمهعبدهللا يحيى عامربغداد الكرخ

22-09-2022سليمه عبدهللاعادل علي فرحانبغداد الكرخ

22-09-2022نوفه محيمحسن ناجي جوادبغداد الكرخ

22-09-2022جميله عيدانحسين علي حسينبغداد الكرخ

22-09-2022حسنه جاسمعباس دعين جاسمبغداد الكرخ

22-09-2022فوزه مجبلمحمود حاتم عويدبغداد الكرخ

22-09-2022زهره حسنعلي حسين حمودبغداد الكرخ

22-09-2022اميره موسىحسن فاضل عباسبغداد الكرخ

22-09-2022ليلى حتحوتخالد ضاري يحيىبغداد الكرخ

22-09-2022هديه كاظمحكيم محمد حسينبغداد الكرخ

22-09-2022طليعه حسنجعفر موسى عباسبغداد الكرخ

22-09-2022بنيه عباسعدنان شوكت رخيصبغداد الكرخ

22-09-2022ضويه حسيننصير عبدالصاحب عبدالحسينبغداد الكرخ

22-09-2022سليمه جدوعحازم عبد جدوعبغداد الكرخ

22-09-2022نجيه ابراهيماحمد شكر محمودبغداد الكرخ

22-09-2022اسماء حسناحمد جهاد كاملبغداد الكرخ

22-09-2022سكينه قنبرفليح حسن عزيزهبغداد الكرخ

22-09-2022ريزه اسماعيلعبدالرحيم رزج عجرشبغداد الكرخ
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22-09-2022زهره شمخيعلوان خلف لفتهبغداد الكرخ

22-09-2022نجالء ساميخليل يعقوب خليلبغداد الكرخ

22-09-2022شذى سالمعلي نصار حسينبغداد الكرخ

22-09-2022منال عادعبدهللا محمد سعدونبغداد الكرخ

22-09-2022فضيله جياداركان عبدالحسن عليبغداد الكرخ

22-09-2022الئقه نوريمحمد نعمه ريحانبغداد الكرخ

22-09-2022رغد حميدصالح اسامه شهاببغداد الكرخ

22-09-2022فتحيه محمدمحمد فخري يعقوببغداد الكرخ

22-09-2022صفيه حميدجمال كاظم جوادبغداد الكرخ

22-09-2022امل كاظممرتضى محمد داخلبغداد الكرخ

22-09-2022زينب حسنمنتظر حسنين رياضبغداد الكرخ

22-09-2022بدعه صروفجبار عبيد عباسبغداد الكرخ

22-09-2022عطيه هاديمحمد غني هاديبغداد الكرخ

22-09-2022بهيه سالمعلي حسن كاظمبغداد الكرخ

22-09-2022عفيفه عبداالمنيرحيدر ابراهيم اسماعيلبغداد الكرخ

22-09-2022فاطمه محمدسعيد عبدالحسين حميدبغداد الكرخ

22-09-2022صبحه جويعدحميد مجيد فياضبغداد الكرخ

22-09-2022نجمه حمدابراهيم نجم عبدهللابغداد الكرخ

22-09-2022زكيه ابراهيمحسين علي حسينبغداد الكرخ

22-09-2022قسمه جعفرعباس خليفه خضيربغداد الكرخ

22-09-2022هيفاء حسيناحمد عدنان احمدبغداد الكرخ

22-09-2022عليه مصطفىخالد عبدالرحمن عليبغداد الكرخ

22-09-2022زينب عبداالميرمحمد احمد عبدالغنيبغداد الكرخ

22-09-2022سعده صلبوخصالح حمزه عبيدبغداد الكرخ

22-09-2022عليه حبوبرحيم عبد موسىبغداد الكرخ

22-09-2022شاهه عبدنجاح هداب سلطانبغداد الكرخ

22-09-2022غفران فاضلحسين علي مهديبغداد الكرخ

22-09-2022طلكه فياضحميد رشيد حسنبغداد الكرخ

22-09-2022علياء صالحامير جمعه عبدالحسينبغداد الكرخ

22-09-2022حمديه شاكررعد كامل عمرانبغداد الكرخ

22-09-2022لمياء طالبعبدالرحمن اطياف غريببغداد الكرخ

22-09-2022فهيمه جلعوطعبدالرزاق فاضل جاسمبغداد الكرخ

22-09-2022ساعه ابراهيمعلي رباح خضيربغداد الكرخ

22-09-2022سهام قادرعثمان ابراهيم عبدهللابغداد الكرخ

22-09-2022لمياء رزاقعلي اكبر فاضل عليبغداد الكرخ

22-09-2022سماح صادقهادي علي صباحبغداد الكرخ

22-09-2022نجمه عيدانعبود عفين عليبغداد الكرخ

22-09-2022اميره رسولعماد رزوقي عيسىبغداد الكرخ

22-09-2022نضال مجيداحمد ناصر حربيبغداد الكرخ

22-09-2022بشرى طارقزياد طارق عبدالرزاقبغداد الكرخ

22-09-2022صبيحه محمودمحمد نافع خليفهبغداد الكرخ

22-09-2022حنان جبارليث ادريس محمدبغداد الكرخ

22-09-2022اخالص جباراسامه عمر خليفبغداد الكرخ

22-09-2022تركيه صالحعلي محمد عليبغداد الكرخ

22-09-2022فاطمه هاشمهيثم عبدالرسول رشيدبغداد الكرخ

22-09-2022فاطمه نعمانمجيد حميد مجيدبغداد الكرخ

22-09-2022تاضه عبدخالد صاحب عبدبغداد الكرخ

22-09-2022زيتون احمدعمر فجر خضيربغداد الكرخ

22-09-2022ابتسام ابراهيميوسف ضياء محمدبغداد الكرخ

22-09-2022نوفه طاميحسن هادي عليبغداد الكرخ

22-09-2022زهره حسينمحمود عبيد خلفبغداد الكرخ

22-09-2022حنين فؤادكرار قحطان مشعانبغداد الكرخ
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22-09-2022حمديه جاسمابراهيم عزيز رشيدبغداد الكرخ

22-09-2022طليعه محلاحمد ناصر محمدبغداد الكرخ

22-09-2022كمره مرعيدحميد فياض محمودبغداد الكرخ

22-09-2022زينب احمدبراء عمار حمدبغداد الكرخ

22-09-2022كريمه عباسحاكم سلمان رحيلبغداد الكرخ

22-09-2022كميله تايهرائد شهيد سعيدبغداد الكرخ

22-09-2022سهاد كاظمعلي مثنى خلفبغداد الكرخ

22-09-2022حسنه عنادجعفر حميدي لفتهبغداد الكرخ

22-09-2022والء سامييزن احمد عامربغداد الكرخ

22-09-2022والء ساميمازن احمد عامربغداد الكرخ

22-09-2022حمديه تركيسالم عكله محمودبغداد الكرخ

22-09-2022ساميه عباسعبدالرحمن احمد محمدبغداد الكرخ

22-09-2022ماهيه مسلموالي ارهيف زايربغداد الكرخ

22-09-2022رسل رياضاحمد حيدر ماجدبغداد الكرخ

22-09-2022جنان مهديعلي رائد ستاربغداد الكرخ

22-09-2022شريفه حاجمجفات فليح حسنبغداد الكرخ

22-09-2022زهيه علوانكريم عاشور ابراهيمبغداد الكرخ

22-09-2022بيبي هاديصباح عبدعلي حسنبغداد الكرخ

22-09-2022وضحه شاهينعوده عداي مشعانبغداد الكرخ

22-09-2022ربيعه مخلففليح عباس كاظمبغداد الكرخ

22-09-2022عطيه حميدفاضل جودي كاظمبغداد الكرخ

22-09-2022انسام سالمراكان حسام طالببغداد الكرخ

22-09-2022انتصار خضيرمحمد قاسم فهدبغداد الكرخ

22-09-2022ماجده حسينيوسف محمد صالحبغداد الكرخ

22-09-2022هند عبدالرضاامير مهند كريمبغداد الكرخ

22-09-2022لطيفه ابراهيملؤي حسن بصريبغداد الكرخ

22-09-2022رابحه درويشرائد فاضل سلمانبغداد الكرخ

22-09-2022عويزه مسلممحمد صالح مهديبغداد الكرخ

22-09-2022حيله عيفانجاسم محمد عدوانبغداد الكرخ

22-09-2022طلبه عبيدزكريا علي حمدبغداد الكرخ

22-09-2022سرى اسماعيلايمن ماهر صباحبغداد الكرخ

22-09-2022وسن حسنسجاد وسام خالدبغداد الكرخ

22-09-2022زكيه حسينهاني عبدعون حبيببغداد الكرخ

22-09-2022عطيه زكامباسم جعفر حسينبغداد الكرخ

22-09-2022صبريه حسينمجيد نجم عبدهللابغداد الكرخ

22-09-2022سميه حميديوسف محمود محمدبغداد الكرخ

22-09-2022عجيله مطيرحميد عبدالحسن محمدبغداد الكرخ

22-09-2022سهيله عودهحيدر حاتم عوادبغداد الكرخ

22-09-2022فطومه راجحعبدالكريم احمد صالحبغداد الكرخ

22-09-2022امل نجرسجمال ماهر بجرسبغداد الكرخ

22-09-2022بلقيس منعمبسام هشام نجمبغداد الكرخ

22-09-2022زينب حسنحسين علي طارقبغداد الكرخ

22-09-2022قبيله عبدالمهديهيثم محمد جواد محمدنقيبغداد الكرخ

22-09-2022شيخه احمدفياض حسين رحالبغداد الكرخ

22-09-2022هدوه حامدعبدالرضا طعمه ديوانبغداد الكرخ

22-09-2022افراح صالحادم وسام احمدبغداد الكرخ

22-09-2022شذى اموريمحمدرضا علي مطلقبغداد الكرخ

22-09-2022دعاء حسنحسين مروان وليدبغداد الكرخ

22-09-2022ايمان حرزعلي رعد زبونبغداد الكرخ

22-09-2022نضال ضرسرضا حيدر ساجتبغداد الكرخ

22-09-2022رواء صادقيوسف صباح نوربغداد الكرخ

22-09-2022فوزيه سالمعدنان ابراهيم جوديبغداد الكرخ
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22-09-2022ليلى مرادحسين عامر حماديبغداد الكرخ

22-09-2022حنان علييوسف عدنان هاشمبغداد الكرخ

22-09-2022غازيه عباسجابر حمزه عليويبغداد الكرخ

22-09-2022خالديه مغامسعلي جاسم كيمبغداد الكرخ

22-09-2022اميره حسينانس احمد ناصربغداد الكرخ

22-09-2022نور محمدسيف قحطان ابراهيمبغداد الكرخ

22-09-2022اسماء طالباحمد بركات مؤيدبغداد الكرخ

22-09-2022سندس خليلحسن عباس عبدالجباربغداد الكرخ

22-09-2022رقيه احمدمحمد قاسم كمربغداد الكرخ

22-09-2022نجيه طهزهير رشيد علوانبغداد الكرخ

22-09-2022غنيه محسنعبدالحسين عبد عوادبغداد الكرخ

22-09-2022بتول فاخرعلي محمد قاسمبغداد الكرخ

22-09-2022خنساء جماليوسف غدير عالءبغداد الكرخ

22-09-2022امل رسوللؤي ناجي حميدبغداد الكرخ

22-09-2022زهراء عباسحسين حسن عليبغداد الكرخ

22-09-2022نجالء محمدمحمد اركان محمدبغداد الكرخ

22-09-2022زينه احمدعبدالرحمن اياد حمدانبغداد الكرخ

22-09-2022عبير محمدياسر علي رعدبغداد الكرخ

22-09-2022سليمه سلمانجاسم علي عايدبغداد الكرخ

22-09-2022فلاير محسنمحمد علي سعدبغداد الكرخ

22-09-2022فرحه عبداالميرعزيز حمد مهديبغداد الكرخ

22-09-2022حربيه حسينصالح مهدي شرادبغداد الكرخ

22-09-2022خيريه جاسمحيدر علي حسينبغداد الكرخ

22-09-2022بشرى خلفعلي حسين عليبغداد الكرخ

22-09-2022حنان محمدحسين علي حماديبغداد الكرخ

22-09-2022فطيم جاسمصالح رشيد مسربتبغداد الكرخ

22-09-2022سعاد اميننمير فؤاد شكربغداد الكرخ

22-09-2022حدهن محيعبدالزهره عبدالنبي جودهبغداد الكرخ

22-09-2022زهره محمدسعيد هادي صالحبغداد الكرخ

22-09-2022نجمه نعمهرعد علي حمدبغداد الكرخ

22-09-2022زينب جاسمعبدهللا محمود كريمبغداد الكرخ

22-09-2022تركيه حمدعلي محسن ردامبغداد الكرخ

22-09-2022نوره دحاممالك حميد حسنبغداد الكرخ

22-09-2022رضيه رشمناصر حسين عليبغداد الكرخ

22-09-2022غبشه ابراهيمحسين علي ابراهيمبغداد الكرخ

22-09-2022فاطمه هاللحيدر حميد جوادبغداد الكرخ

22-09-2022فخريه جوديعلي مجيد حميدبغداد الكرخ

22-09-2022نوفه خضيرطه خليفه احمدبغداد الكرخ

22-09-2022بدريه حسيناحمد شاهود سراجبغداد الكرخ

22-09-2022ازهار يعقوبمصطفى محمد جوادبغداد الكرخ

22-09-2022نعيمه عليفوزي عباس مهديبغداد الكرخ

22-09-2022سميره ابراهيموسام غازي عبودبغداد الكرخ

22-09-2022نظيمه نعمهرضا عباس يوسفبغداد الكرخ

22-09-2022فوزيه نورياحمد خانه محمودبغداد الكرخ

22-09-2022نعيمه خرفشعلي قاسم محمدبغداد الكرخ

22-09-2022صبيحه محمدعبد محمد عليبغداد الكرخ

22-09-2022فتوح ابراهيمرياض ناجي عباسبغداد الكرخ

22-09-2022عذراء شهيدغيث وليد محمدبغداد الكرخ

22-09-2022سليمه حسينهاشم هادي خلفبغداد الكرخ

22-09-2022بدريه شاهدمحسن ابريسم عباسبغداد الكرخ

22-09-2022رشيده محسنمالك توفيق حسينبغداد الكرخ

22-09-2022ساره عبدالمطلبعلي حسين جباربغداد الكرخ
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22-09-2022زينب لعيبيحسن نهاد سعيدبغداد الكرخ

22-09-2022وضحه عسافخلف حمد جدوعبغداد الكرخ

22-09-2022شنيار مهديجاسم محمد جبربغداد الكرخ

22-09-2022سهاد عبداالميرحسن حيدر فيصلبغداد الكرخ

22-09-2022قضيه عبدالحسينصباح تكليف شمخيبغداد الكرخ

22-09-2022كريمه اسماعيلمحمود خزعل رمضانبغداد الكرخ

22-09-2022هديه حمودحسن محمد عكلهبغداد الكرخ

22-09-2022رباب ابراهيمعالء رؤؤف محمدبغداد الكرخ

22-09-2022عذراء محمدعلي هشام عليبغداد الكرخ

22-09-2022حجيه عبودمحمد عبدالرسول عبداالميربغداد الكرخ

22-09-2022حمديه باقرطالب عباس حسنبغداد الكرخ

22-09-2022نور محمدمهيمن صبر محمودبغداد الكرخ

22-09-2022خمائل محمدعليياسر عمار حسنبغداد الكرخ

22-09-2022فطومه عبدالدايمجميل حسن عليبغداد الكرخ

22-09-2022عليه عليعبدالجبار مخلف حسنبغداد الكرخ

22-09-2022عليه مهيديتركي جربوع ريحانبغداد الكرخ

22-09-2022رسميه ابراهيمسجاد سعيد حميدبغداد الكرخ

22-09-2022رديفه حمزههادي سلمان غثوانبغداد الكرخ

22-09-2022حمديه عليعبدالواحد مخلف عائشبغداد الكرخ

22-09-2022يسرى يوسفصفاء عماد محمدبغداد الكرخ

22-09-2022ناديه احمدموسى كاظم مهديبغداد الكرخ

22-09-2022امل خضيركاظم حميد ناجيبغداد الكرخ

22-09-2022فخريه اسماعيلعماد عبدالرزاق عبيدبغداد الكرخ

22-09-2022عبده موسىمحمد محل درببغداد الكرخ

22-09-2022االء حميدياسين عصام عبدهللابغداد الكرخ

22-09-2022اقبال حسيناحمد مدثر خضيربغداد الكرخ

22-09-2022سعده عبدهللاعمر محمد خضيربغداد الكرخ

22-09-2022زينب جبرجبار محمد صبريبغداد الكرخ

22-09-2022بشرى خضرعزالدين مجيد محسنبغداد الكرخ

22-09-2022حليمه حمزهالحارث عامر محمدبغداد الكرخ

22-09-2022حليمه حمزهسجاد عامر محمدبغداد الكرخ

22-09-2022ناديه عبدهللاعبدالرحمن عامر احمدبغداد الكرخ

22-09-2022كريمه شاللعبدالواحد غالب مخلفبغداد الكرخ

22-09-2022نشميه حسينعدنان محمد عبدالرزاقبغداد الكرخ

22-09-2022بشرى خضرعبدالملك مجيد محسنبغداد الكرخ

22-09-2022ميسلون غانممرتضى حمد فاضلبغداد الكرخ

22-09-2022حميده نمرمهند عباس ياسينبغداد الكرخ

22-09-2022دالل اسماعيلعلي عامر ابراهيمبغداد الكرخ

22-09-2022فتينه حموديسليم رسول خلفبغداد الكرخ

22-09-2022ازهار ناصرعباس حيدر مجيدبغداد الكرخ

22-09-2022نوره صالحفاضل مصلح احمدبغداد الكرخ

22-09-2022نجمه عبدهللامرهضى عالوي محمدبغداد الكرخ

22-09-2022فطومه حسينطالب مظلوم عليبغداد الكرخ

22-09-2022ابتسام حسينامجد اياد ياسبغداد الكرخ

22-09-2022بدريه عبيدحسين باسم عبدبغداد الكرخ

22-09-2022سعوده محمدعقيل جلوب حسنبغداد الكرخ

22-09-2022حنان خالدياسر عماد ماجدبغداد الكرخ

22-09-2022معيوفه هلومشهاب حمد خضيربغداد الكرخ

22-09-2022موزه عثمانعبدالكريم محمد اسماعيلبغداد الكرخ

25-09-2022سعديه حميدصفاء جدوع حسنبغداد الكرخ

25-09-2022نوريه فرجمحمد سامي عباسبغداد الكرخ

25-09-2022زهره صبحيعباس سامي عباسبغداد الكرخ
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25-09-2022نوريه عليعمار عدنان ضيدانبغداد الكرخ

25-09-2022فطيم طالبعبدالرحمن علي فارسبغداد الكرخ

25-09-2022ساجده ميدزياد طارق صباربغداد الكرخ

25-09-2022بثينه محمدعدي اكرم حسينبغداد الكرخ

25-09-2022نجيه عبداسماعيل خرمان منذوربغداد الكرخ

25-09-2022زينب عباسميالد مؤيد عبدالهاديبغداد الكرخ

25-09-2022حميده طعمهاحمد يوسف عليبغداد الكرخ

25-09-2022عليه كاتبواثق محيسن رريجبغداد الكرخ

25-09-2022سميره طهعلي وليد ياسينبغداد الكرخ

25-09-2022نوفه احمدنزار مشكور محمودبغداد الكرخ

25-09-2022لميعه نوريماجد ياسين سعودبغداد الكرخ

25-09-2022كميله نايفعبدهللا نجم عبدهللابغداد الكرخ

25-09-2022زكيه شناوهمحمد تركي جاسمبغداد الكرخ

25-09-2022شذره مشكورمحمد مهدي عبيدبغداد الكرخ

25-09-2022مسيره حسينمثنى فيصل عنادبغداد الكرخ

25-09-2022غنود رمضانمرتضى غافل حاجيبغداد الكرخ

25-09-2022سندس كاظموسيم عماد مجيدبغداد الكرخ

25-09-2022وجدان نجمفاضل عبداالله جاسمبغداد الكرخ

25-09-2022عبده محمودفراس ناجي شمخانبغداد الكرخ

25-09-2022نعيمه رحيلمحمد رشيد سلمانبغداد الكرخ

25-09-2022خلفه خلفعبدالسالم ابراهيم طلببغداد الكرخ

25-09-2022عانه حسينماهر زعال عبدهللابغداد الكرخ

25-09-2022بيادر فتاححسين قاسم عبيدبغداد الكرخ

25-09-2022هيفاء محمدحيدر اسماعيل خضربغداد الكرخ

25-09-2022مهديه محمدمهند علي فياضبغداد الكرخ

25-09-2022سهيله طعمهخالد محمد خضيربغداد الكرخ

25-09-2022كميله حسينرضا طه بريسمبغداد الكرخ

25-09-2022صبريه عبدنصير عبداالمير محمدبغداد الكرخ

25-09-2022جميله سعدعلي محمد جباربغداد الكرخ

25-09-2022رجاء هشيميحيدر فاضل مخيلفبغداد الكرخ

25-09-2022رشيده عبدعباس كاظم نايفبغداد الكرخ

25-09-2022عفره متعبعمر حميد سرحانبغداد الكرخ

25-09-2022اقبال عباساسامه عبدالسميع عدنانبغداد الكرخ

25-09-2022راقيه منصورامجد عبدالوهاب جهادبغداد الكرخ

25-09-2022فاطمه شلشحمزه علي لعيبيبغداد الكرخ

25-09-2022ايمان عبدالستاردريد عبدالجبار خيرهللابغداد الكرخ

25-09-2022نوريه صهيودعلي باهض تركيبغداد الكرخ

25-09-2022ايمان حسينوليد خالد عابدبغداد الكرخ

25-09-2022زينب عليجهاد حسون هاديبغداد الكرخ

25-09-2022كاظميه عبدمحمد صبيح عبودبغداد الكرخ

25-09-2022نعيمه عجرشصباح كاظم جوادبغداد الكرخ

25-09-2022فرحه احمدرسول فاضل جاسمبغداد الكرخ

25-09-2022سميره احمدمعتز فوزي احمدبغداد الكرخ

25-09-2022لبنى مهديعبدالواحد ماجد عبدالواحدبغداد الكرخ

25-09-2022حسنه صالححسين خليف نزاربغداد الكرخ

25-09-2022اقبال رحيمحيدر قيس ياسربغداد الكرخ

25-09-2022خدوج كاظمقاسم عبدالجليل شبيببغداد الكرخ

25-09-2022حوريه خضيرمحمود حمزه عبدبغداد الكرخ

25-09-2022صبيحه حسينمحمد عامر صباربغداد الكرخ

25-09-2022حمده جباراحمد جبار صالحبغداد الكرخ

25-09-2022جيده سعدعباس نجم منهلبغداد الكرخ

25-09-2022حنان كريمعمار جبار خضربغداد الكرخ
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25-09-2022تغريد صاحبحسام ابراهيم كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022جميله ابراهيمعلي خميس عبدهللابغداد الكرخ

25-09-2022افراح عبداللطيفاحمد حيدر عبداالميربغداد الكرخ

25-09-2022ليلى امينعلي سمير محمدبغداد الكرخ

25-09-2022غند خلفاحمد صباح محمدبغداد الكرخ

25-09-2022ساجده علوانسعد عبدعلي فياضبغداد الكرخ

25-09-2022اعتدال سعديمحمد حسين فرجبغداد الكرخ

25-09-2022هيله عبودجميل حسين عبدالحسنبغداد الكرخ

25-09-2022نجمه شهابثامر احمد محمدبغداد الكرخ

25-09-2022زينب رمضانحسن صباح عبدهللابغداد الكرخ

25-09-2022فوزيه رحماناحمد كريم داخلبغداد الكرخ

25-09-2022فخريه محمدغسان حامد لطيفبغداد الكرخ

25-09-2022وداد محمدنهاد حسان نعمهبغداد الكرخ

25-09-2022ساجده دهامفراس صالح جاسمبغداد الكرخ

25-09-2022ليلى عبيدحيدر حميد حسنبغداد الكرخ

25-09-2022هنوف حسينعقيل حاتم مريربغداد الكرخ

25-09-2022سعديه عباسعلي عبدالرزاق ميدانبغداد الكرخ

25-09-2022رسميه حسينطه محمد جميلبغداد الكرخ

25-09-2022كتبه احمدعلي فخري مصلحبغداد الكرخ

25-09-2022فضيله عبدالكاظمعلي كاظم ياسربغداد الكرخ

25-09-2022امينه عبدمهدي مرعي حسنبغداد الكرخ

25-09-2022حسنه عليحسن ماجد حميدبغداد الكرخ

25-09-2022شاهه راشدباسم جبار عليبغداد الكرخ

25-09-2022انمار عبدالقادرسمهر رعد هاشمبغداد الكرخ

25-09-2022فضيله عبدجاسم محمد عبدالرضابغداد الكرخ

25-09-2022خوله نجماكرم حميد كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022سليمه حسينعلي رحيم مظلومبغداد الكرخ

25-09-2022رفعه سعدوليد قاسم سدخانبغداد الكرخ

25-09-2022اشواق خلفمرتضى عبدالستار خزعلبغداد الكرخ

25-09-2022نصره شامليوسف فرج خلفبغداد الكرخ

25-09-2022امينه حافظحسين خلف صالحبغداد الكرخ

25-09-2022اخالص جبارمرتضى حسن كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022صبيحه شعالنحسن منشد كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022صبريه شكرهشام عباس عوادبغداد الكرخ

25-09-2022صباح عدنانكرار قاسم محمدبغداد الكرخ

25-09-2022وضحه مجيدسعد عبدهللا عوادبغداد الكرخ

25-09-2022سوسن العيبيفالح حسن علوانبغداد الكرخ

25-09-2022ميثه لفتهعماد جبار عليبغداد الكرخ

25-09-2022فوزيه جبرمحمد عبد كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022دالل هاشممصطفى محمد بطلبغداد الكرخ

25-09-2022وداد فؤادمحمد ناصر حسينبغداد الكرخ

25-09-2022كاظميه غضيبصالح حسن خليفهبغداد الكرخ

25-09-2022ربيعه عبدالسادهمؤيد خضير فرحانبغداد الكرخ

25-09-2022خيريه صالحنعمه احمد مريفانبغداد الكرخ

25-09-2022رسميه سدخانخالد صالح ضيدانبغداد الكرخ

25-09-2022منتهى عبدالرضامحمد يحيى نصيفبغداد الكرخ

25-09-2022سميعه ابراهيممصطفى عقيل زيدبغداد الكرخ

25-09-2022كريمه عبدمحمد علي حسينبغداد الكرخ

25-09-2022عجيبه حمزهياسر عواد عليبغداد الكرخ

25-09-2022خلفه ابراهيمجاسم محمد غضيببغداد الكرخ

25-09-2022فاطمه سعودعبدالرحمن حسين عليبغداد الكرخ

25-09-2022حمديه حجيمحمد حميد عامربغداد الكرخ
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25-09-2022منى عباسعمار هادي صالحبغداد الكرخ

25-09-2022بسعاد مزيدحيدر صباح عبداالميربغداد الكرخ

25-09-2022نعميه طاهرقاسم نوري خضيربغداد الكرخ

25-09-2022فوزيه خزعلاحمد حسين عليبغداد الكرخ

25-09-2022هديه ناصريوسف علي عكالبغداد الكرخ

25-09-2022ليلى سليمانمحمد تحسين عليبغداد الكرخ

25-09-2022نوريه مطلبنادر فخري ناجيبغداد الكرخ

25-09-2022نوال حلوحسن هادي حسنبغداد الكرخ

25-09-2022رضيه حسنانور جاسب فالحبغداد الكرخ

25-09-2022ابتسام كاظمحسين هادي صالحبغداد الكرخ

25-09-2022ناجحه ياسينحسين ياسين حبيببغداد الكرخ

25-09-2022شكريه مهيديفؤاد سالم حسنبغداد الكرخ

25-09-2022صبريه جادرجاسم جبار غيدانبغداد الكرخ

25-09-2022نوال حسنسرمد رعد خلفبغداد الكرخ

25-09-2022زينه كاظمبالل طالب كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022فضيله هاديمروان قاسم مجباسبغداد الكرخ

25-09-2022طليعه كاملجمعه علي داخلبغداد الكرخ

25-09-2022غنيه عليويمحمد حسن علوانبغداد الكرخ

25-09-2022سهير نهدينهاد عصام اشرفبغداد الكرخ

25-09-2022شهد محيسنباسم منجل سيدبغداد الكرخ

25-09-2022عليه عبيدياس فيصل غازيبغداد الكرخ

25-09-2022بشرى عبدهللاسرمد رياض كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022جنان عبدهللااحمد فاضل حمدبغداد الكرخ

25-09-2022شكريه داودحسين محمد عبطانبغداد الكرخ

25-09-2022كريمه ابراهيمحسين مهدي حبيببغداد الكرخ

25-09-2022سعاده حسنعلي انور جهادبغداد الكرخ

25-09-2022هديه احمدخضر نعمه احمدبغداد الكرخ

25-09-2022امل اسماعيلسيف خالد كريمبغداد الكرخ

25-09-2022سميره حمودعلي خنجر بدنبغداد الكرخ

25-09-2022فطومه ياسينميثاق عبدالرزاق ابراهيمبغداد الكرخ

25-09-2022سلمى محمدخالد نعمه كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022عفيفه حديدمحمد هاشم محمدبغداد الكرخ

25-09-2022ببجيه جيادغسان حسن جابربغداد الكرخ

25-09-2022منيره محمد صادقياسر محمد حسن عبدالرضابغداد الكرخ

25-09-2022سعاد ابراهيممحمد خضير هاديبغداد الكرخ

25-09-2022تاضي اسماعيلناظم صالح ابراهيمبغداد الكرخ

25-09-2022زينب عبدعباس عبدالحسين ياسبغداد الكرخ

25-09-2022حمده سليمانعبدالرحمن صالح عبدبغداد الكرخ

25-09-2022خوله ابراهيممنتصر صبري مناوربغداد الكرخ

25-09-2022حسنه حماديرزاق هاشم احمدبغداد الكرخ

25-09-2022زكيه سلمانعمر فالح عباسبغداد الكرخ

25-09-2022فاطمه عبدالحسينمحمد غازي حمدانبغداد الكرخ

25-09-2022اوجيده مطرقاسم جوده ظاهربغداد الكرخ

25-09-2022اميره عبداالميرماهر صالح سالمبغداد الكرخ

25-09-2022مجيده جوادمحمد كاظم جوادبغداد الكرخ

25-09-2022كاظميه زاملمحمد احمد حسنبغداد الكرخ

25-09-2022نجاه صالحاحمد جاسم عريبيبغداد الكرخ

25-09-2022شهله صكارزيد عصام صبريبغداد الكرخ

25-09-2022قسمه باللياسر احمد عباسبغداد الكرخ

25-09-2022خضيره هادياحمد حسن ثابتبغداد الكرخ

25-09-2022صبيحه عبودعلي داود سالمبغداد الكرخ

25-09-2022غنيه عليادريس خضير عباسبغداد الكرخ
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25-09-2022بتول محمدمروان غانم جاسمبغداد الكرخ

25-09-2022فوزيه محمدنبيل علي احمدبغداد الكرخ

25-09-2022سوريه خلفعباس فاضل كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022صبريه عباسعبدالحسن داود سلمانبغداد الكرخ

25-09-2022خلود درعمحيدر عبدالواحد حسينبغداد الكرخ

25-09-2022وضحه كريمثائر حسون سهيلبغداد الكرخ

25-09-2022ملكه احمدمحمد صالح جاسمبغداد الكرخ

25-09-2022ساهره خلفصديق محمود عجاجبغداد الكرخ

25-09-2022زهره عزوزباسم محمد مكتوببغداد الكرخ

25-09-2022ناجحه جاسموسام احسان الزمبغداد الكرخ

25-09-2022حمديه احمدحسين علي عباسبغداد الكرخ

25-09-2022صبيحه صباريوسف حسين شنيشيلبغداد الكرخ

25-09-2022صبريه جساسبادي فرحان عباسبغداد الكرخ

25-09-2022ساميه مجيدمحمد كاظم عبدالرضابغداد الكرخ

25-09-2022زهره حسينعبدالقدوس محمد عبدهللابغداد الكرخ

25-09-2022حمديه عوادجاسم ابراهيم صالحبغداد الكرخ

25-09-2022جميله سعودمحمد علي هاشمبغداد الكرخ

25-09-2022فوزيه غسانعمر خضير عنادبغداد الكرخ

25-09-2022ناديه عبدالغفورذر خالد عبدالحميدبغداد الكرخ

25-09-2022اسماء صاحباحمد حميد جباربغداد الكرخ

25-09-2022سليمه هاديمرتضى عباس بريهيبغداد الكرخ

25-09-2022ايمان حسينكرار موفق عباسبغداد الكرخ

25-09-2022صبيحه سليمانعدي ابراهيم عودهبغداد الكرخ

25-09-2022فاطمه عليمحمد عباس عليبغداد الكرخ

25-09-2022نشميه عليمحمود خلف محمودبغداد الكرخ

25-09-2022نضال محمود ذوارشد حسين عبودبغداد الكرخ

25-09-2022خيريه جابرمحمد علي حسينبغداد الكرخ

25-09-2022صبريه مزيدرعد حميد شدهانبغداد الكرخ

25-09-2022ندى هاللمرتضى رحيم عبدالزهرهبغداد الكرخ

25-09-2022خالده نوافنهاد جمعه عجاجبغداد الكرخ

25-09-2022زهره ناصراحمد يوسف خضيربغداد الكرخ

25-09-2022نضيله محمدخميس محمد صوينبغداد الكرخ

25-09-2022سكنه مجيدعلي محسن رشيدبغداد الكرخ

25-09-2022حمديه محيسنعادل مريز حسنبغداد الكرخ

25-09-2022زينب سعدعلي محمد كريمبغداد الكرخ

25-09-2022نميره احمدحسين كاظم خلفبغداد الكرخ

25-09-2022شحخه جبارحيدر غالي ضيدانبغداد الكرخ

25-09-2022قسمه كاظمعلي كامل سلمانبغداد الكرخ

25-09-2022سعاد غفوريثامر عبداالمير خليلبغداد الكرخ

25-09-2022سعاد عباسصهيب خليل ابراهيمبغداد الكرخ

25-09-2022فضيله جاسمثامر يوسف كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022عازبه خطابفتيح حافظ عباسبغداد الكرخ

25-09-2022معصومه عزيزقصي عدنان جعفربغداد الكرخ

25-09-2022قبيله ابراهيممحمد هاشم لفتهبغداد الكرخ

25-09-2022احالم حميدلؤي كريم محمدبغداد الكرخ

25-09-2022فدمه اخطيلجاسم فياض زويربغداد الكرخ

25-09-2022فضيله كاملصادق جعفر عودهبغداد الكرخ

25-09-2022غازيه كاظممحمد هاشم صكببغداد الكرخ

25-09-2022ايمان غاليمؤيد سامي عثمانبغداد الكرخ

25-09-2022نجاه محمدفراس محسن سعدونبغداد الكرخ

25-09-2022صبيحه خضيرقصي حاتم حسينبغداد الكرخ

25-09-2022رهيه خضرزيدون جواد كاظمبغداد الكرخ
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25-09-2022بشرى عبدالغفاراسامه سبتي عبدالغنيبغداد الكرخ

25-09-2022طيره كاظمرعد امين عبدعليبغداد الكرخ

25-09-2022سعديه فرجمحمد اسماعيل ابراهيمبغداد الكرخ

25-09-2022كاظميه نعيمهحامد شمخي جبربغداد الكرخ

25-09-2022كريمه فاضلخليل ابراهيم حسينبغداد الكرخ

25-09-2022جميله حماديعلي عبد عليبغداد الكرخ

25-09-2022خوله سعودمهند ابراهيم فزعبغداد الكرخ

25-09-2022سلمى كاطعمحمد عبداالمير محمدبغداد الكرخ

25-09-2022هناء فاضلحسنين ياس عباسبغداد الكرخ

25-09-2022ليلى عبدالكريمبالل محسن ناجيبغداد الكرخ

25-09-2022حميده حسنحسام ستار عبداالميربغداد الكرخ

25-09-2022شكيبه حسينحسين كريم محمدبغداد الكرخ

25-09-2022زاهده حموديمحمد عيدان عليبغداد الكرخ

25-09-2022جيشه كوليعلي خضير صالحبغداد الكرخ

25-09-2022حسنه عطوانعباس صيوان حلوبغداد الكرخ

25-09-2022سحر لعيبيمصطفى عباس سواديبغداد الكرخ

25-09-2022سهيله عليعلي عبدالرضا جعفربغداد الكرخ

25-09-2022تركيه عبدالسادهذياب عبيد باجيبغداد الكرخ

25-09-2022سعوده فاضلخضر رحيم محمدسعيدبغداد الكرخ

25-09-2022قيسه ناجينبيل عبدزيد فاهمبغداد الكرخ

25-09-2022حياه راضيجاسم محمد رشاكبغداد الكرخ

25-09-2022خزنه عبدحسين علي فليحبغداد الكرخ

25-09-2022كريمه نعيممقداد علي حسينبغداد الكرخ

25-09-2022صبيحه عبدالعباسرحمن خضير عباسبغداد الكرخ

25-09-2022نجاه حمدانعمر محمد صيادبغداد الكرخ

25-09-2022سعاد سليمحيدر فاضل كاظمبغداد الكرخ

25-09-2022سعاد طالبامير موفق حمودبغداد الكرخ

25-09-2022هيام عبدهللاهيثم مهدي كريمبغداد الكرخ

25-09-2022كرجيه خضيرعبد خليفه خضيربغداد الكرخ

25-09-2022لطيفه زيدمحمد ذيب ويسبغداد الكرخ

25-09-2022حياه خضيرعلي حامد داودبغداد الكرخ

25-09-2022صخيه محمدعالوي حسين داودبغداد الكرخ

25-09-2022ناهده ابراهيممحمد كريم حسنبغداد الكرخ

25-09-2022نجيه علوانعلي حسون عباسبغداد الكرخ

25-09-2022اكرام مهديمحمود محمد خلفبغداد الكرخ

25-09-2022نضال عليسرمد ابراهيم جاسمبغداد الكرخ

25-09-2022جميله رمضانقاسم محمد رجببغداد الكرخ

25-09-2022حمديه عليمشتاق شاكر حمدبغداد الكرخ

25-09-2022كظيمه عجميعلي محمد مخلفبغداد الكرخ

26-09-2022غصون سعودمحمد نافع هاشمبغداد الكرخ

26-09-2022رقيه هادياكرم جمعه عدوانبغداد الكرخ

26-09-2022زينب رشيدبالل فاضل حمودبغداد الكرخ

26-09-2022لبيبه علييوسف نافع محمدبغداد الكرخ

26-09-2022مطره علوانمصطفى صدام نوريبغداد الكرخ

26-09-2022سناء عوادحيدر محمد حميدبغداد الكرخ

26-09-2022ابتسام عباسمحمد احمد ابراهيمبغداد الكرخ

26-09-2022مديحه داوداحمد سعد عالويبغداد الكرخ

26-09-2022سهام زيدانصدام حسين فيصلبغداد الكرخ

26-09-2022هوازن تقيمحمد احسان حامدبغداد الكرخ

26-09-2022جليله كريمعلي قاسم حسنبغداد الكرخ

26-09-2022هناء حسينايهاب شاكر محمودبغداد الكرخ

26-09-2022انعام عبودحسين علي جباربغداد الكرخ
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26-09-2022بهيه دعيجسعدون رحيم سلطانبغداد الكرخ

26-09-2022سوده نايفرشيد محمد سالمبغداد الكرخ

26-09-2022سندس رشيدسيف صدام فرجبغداد الكرخ

26-09-2022غنيه محمدعبداالله شاكر غاليبغداد الكرخ

26-09-2022فاطمه وهيبجاسم هندي ناجضبغداد الكرخ

26-09-2022شيماء رشيدمنير محمود عبيدبغداد الكرخ

26-09-2022حسنه ضفيرعبدالواحد خلف حسينبغداد الكرخ

26-09-2022اسراء يوسفيوسف حيدر عادلبغداد الكرخ

26-09-2022رشده عفتانهادي صالح ابراهيمبغداد الكرخ

26-09-2022شعيله عبدكاظم هاني جبحبغداد الكرخ

26-09-2022سليمه مصطفىمهند عباس محمدبغداد الكرخ

26-09-2022شكريه عليمنير مهدي حسنبغداد الكرخ

26-09-2022مقاصد جهادرضا خضر عباسبغداد الكرخ

26-09-2022بشرى رحيممحمد احمد عباسبغداد الكرخ

26-09-2022ساره عبدمصطفى محمود عيدانبغداد الكرخ

26-09-2022علياء رحيممقتدى قاسم محمدبغداد الكرخ

26-09-2022ميسون صالححسام رحيم فرجبغداد الكرخ

26-09-2022اخالص شاكرعبدالغفار غالب ابراهيمبغداد الكرخ

26-09-2022رشا منصورسجاد مالك حمدبغداد الكرخ

26-09-2022ذكرى ذيابمصطفى صافي هديربغداد الكرخ

26-09-2022مريم طالبحيدر ثابت منعمبغداد الكرخ

26-09-2022طليعه غنيعبدالصاحب عبدالحسن نصيفبغداد الكرخ

26-09-2022كفايه سليمزياد خالد عبدبغداد الكرخ

26-09-2022نوال عبدالعباسسجاد محمد حافظبغداد الكرخ

26-09-2022شعيله حمادياحمد حسين محمدبغداد الكرخ

26-09-2022ميسون خيونسجاد عالء سعدونبغداد الكرخ

26-09-2022رقيه عبدالواحديحيى عواد عويليبغداد الكرخ

26-09-2022نجاح عيسىحسام عبدالخضر شعيربغداد الكرخ

26-09-2022جميله هويديامجد عايد حميدبغداد الكرخ

26-09-2022رنا رشيدعبدهللا محمد كاملبغداد الكرخ

26-09-2022شدهه يونسحمزه مخيف سلبوحبغداد الكرخ

26-09-2022زهده كاظمعبدالكريم عبدالحسين جوادبغداد الكرخ

26-09-2022زينب علومنتظر امين كاظمبغداد الكرخ

26-09-2022ذكاء حميدعباس عبدالكريم حسينبغداد الكرخ

26-09-2022نوريه ناصرعبدالرحمن كريم عباسبغداد الكرخ

26-09-2022خميسه عبدهللارشيد حمد جويربغداد الكرخ

26-09-2022خلوده سلمانعمر سعد خلفبغداد الكرخ

26-09-2022سعود عليمحمود مركب صباربغداد الكرخ

26-09-2022شفاء صالحعبدهللا قحطان فرحانبغداد الكرخ

26-09-2022مائده راشدعبدالودود سامي مرزهبغداد الكرخ

26-09-2022مائده راشدجعفر سامي مرزهبغداد الكرخ

26-09-2022رشا خضيراحمد محمد نعيمبغداد الكرخ

26-09-2022زينب طارشاياد علي ناجيبغداد الكرخ

26-09-2022اطياف عبيدوليد كمال حسينبغداد الكرخ

26-09-2022طلبه نايفاحمد يحيى حنونبغداد الكرخ

26-09-2022فلاير عباسامير احمد ياسربغداد الكرخ

26-09-2022هيفاء سالمعمر مثنى احمدبغداد الكرخ

26-09-2022خديجه احمدعلي عادل كاظمبغداد الكرخ

26-09-2022زينب كاظمسجاد محمد حسينبغداد الكرخ

26-09-2022احداث محمدعلي صالح كريمبغداد الكرخ

26-09-2022ثالثه كسارمهدي كامل مغيربغداد الكرخ

26-09-2022احالم عوادمصطفى اسعد عبدبغداد الكرخ
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26-09-2022نسمه محسننعيم نوال ساجتبغداد الكرخ

26-09-2022زينب محمدحسين عدنان كعيدبغداد الكرخ

26-09-2022بديعه طالبحيدر فارس عوادبغداد الكرخ

26-09-2022نور عليعباس سيف عامربغداد الكرخ

26-09-2022انتصار عليعلي عباس محمودبغداد الكرخ

26-09-2022رباب حسينصادق مهند عسكربغداد الكرخ

26-09-2022بدريه علواناحمد فاضل داخلبغداد الكرخ

26-09-2022بيداء عبدهللاعبدالرحمن عادل عبيدبغداد الكرخ

26-09-2022كطنه نجمتركي عواد حمدبغداد الكرخ

26-09-2022دنيا تركيليث علي ناجيبغداد الكرخ

26-09-2022نوشه نعمهمحمد حميد عودهبغداد الكرخ

26-09-2022اقبال حبيبحسين علي ناصربغداد الكرخ

26-09-2022جكاره علواننذير حنون حيالبغداد الكرخ

26-09-2022خديجه جبرسجاد عائد محمدبغداد الكرخ

26-09-2022سالي محمدعباس علي عبدالكريمبغداد الكرخ

26-09-2022اسماء مطرمحمود ضياء حمودبغداد الكرخ

26-09-2022سناء رشيدمصطفى سعيد شهاببغداد الكرخ

26-09-2022جوريه شبيبماهر يوسف حاجمبغداد الكرخ

26-09-2022زينب لعيبيحسين نهاد سعيدبغداد الكرخ

26-09-2022نوفل حسنفاضل عباس ضاحيبغداد الكرخ

26-09-2022سعديه محمودياسين جمال صلبيبغداد الكرخ

26-09-2022ازهار جاسممحمد عالوي رشيدبغداد الكرخ

26-09-2022سعديه حمودليث جواد كاظمبغداد الكرخ

26-09-2022تركيه عنادعمر علي حسينبغداد الكرخ

26-09-2022سهاد رزاقغسان موسى عبدالرحيمبغداد الكرخ

26-09-2022صبحه حماديعماد امين ابراهيمبغداد الكرخ

26-09-2022امل جواداسامه عماد عبدبغداد الكرخ

26-09-2022شيماء مجيدحسين عصام فالحبغداد الكرخ

26-09-2022رنا عبدالزهرهعبدهللا جمال جوديبغداد الكرخ

26-09-2022احالم عانيبكر علي محيميدبغداد الكرخ

26-09-2022زينب كاظمابراهيم عباس زاملبغداد الكرخ

26-09-2022مهديه سالمحسن ابراهيم عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022كاظميه موسىمؤمل شامر ثجيلبغداد الكرخ

26-09-2022رقيه محمديونس محمود صالحبغداد الكرخ

26-09-2022نوفه كاظمعلي حسين عليبغداد الكرخ

26-09-2022حميده عليادهم حامد جابربغداد الكرخ

26-09-2022مديحه عبيسعباس طالب عبدبغداد الكرخ

26-09-2022سعيده راضيهاشم جميل غضبانبغداد الكرخ

26-09-2022زهره حسينيحيى خليل هاديبغداد الكرخ

26-09-2022عفره داوداحمد حسن رميضبغداد الكرخ

26-09-2022فاطمه عجيدعباس عبدالرضا شبوطبغداد الكرخ

26-09-2022شكحه عبدهللامحمد عبدهللا فرحانبغداد الكرخ

26-09-2022شيماء عنادزيد جاسم عبدبغداد الكرخ

26-09-2022ليلى عبدهللابكر محمد عليبغداد الكرخ

26-09-2022بهيه صبرحسن ثامر جباربغداد الكرخ

26-09-2022صبريه دحاممحمد عبد محمودبغداد الكرخ

26-09-2022عليه عبدحمزه كريم خلفبغداد الكرخ

26-09-2022زهره عبدهللاصبري منسي محمدبغداد الكرخ

26-09-2022حنان عليانس خميس ابراهيمبغداد الكرخ

26-09-2022ايناس طاهرايوب حسين محمدبغداد الكرخ

26-09-2022نورس احمدعلي بارق ربيعبغداد الكرخ

26-09-2022سليمه مهديرائد عبدهللا شهاببغداد الكرخ
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26-09-2022بتول كاظمعباس فراس حسينبغداد الكرخ

26-09-2022خديجه حسناحمد محمد كصاببغداد الكرخ

26-09-2022عذبه احمدياسر علي كرماشبغداد الكرخ

26-09-2022رحمه جاعلي مسلم حبشبغداد الكرخ

26-09-2022ميساء حسينعلي جاسب سفيحبغداد الكرخ

26-09-2022ظليمه عبدالحسينعلي كشاش محمدبغداد الكرخ

26-09-2022حنونه ابواللولكامل محيبس عبدبغداد الكرخ

26-09-2022سعديه محمدعالء رشيد عليبغداد الكرخ

26-09-2022رنا عليابراهيم احمد وايلبغداد الكرخ

26-09-2022منفيه هجيجحسن حمادي عفينبغداد الكرخ

26-09-2022رجاء حميدمرتضى كاظم مجيدبغداد الكرخ

26-09-2022وضحه مناحيلفته عيسى جدرانبغداد الكرخ

26-09-2022سهام حنونضرغام عباس حسنبغداد الكرخ

26-09-2022عجيبه كمرنور الدين هادي سلمانبغداد الكرخ

26-09-2022االء لفتهعلي ياسر محمدبغداد الكرخ

26-09-2022ايمان جباريوسف طالب عبدبغداد الكرخ

26-09-2022دنيا عبدالخالقمحمد محسن غانمبغداد الكرخ

26-09-2022امينه عليمثنى حمود حيفانبغداد الكرخ

26-09-2022سلوى عبدعلي عبدهللا خلفبغداد الكرخ

26-09-2022فطيم عودهسعود حسن حميدبغداد الكرخ

26-09-2022نفيعه حسيناحمد ناصر عليبغداد الكرخ

26-09-2022احالم ابراهيمحارث منذر حاتمبغداد الكرخ

26-09-2022سعديه محمودمحمد حسن كاتببغداد الكرخ

26-09-2022رحيله كرحوتخلف مهيدي صالحبغداد الكرخ

26-09-2022سعديه جاسممحمد سامي عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022انتصار حسينامير معن نصيفبغداد الكرخ

26-09-2022بدريه عبيدعباس خميس عباسبغداد الكرخ

26-09-2022خيريه خيريهبشار فالح عبيدبغداد الكرخ

26-09-2022معصومه حسنعبداالمير ماشاهللا حسنبغداد الكرخ

26-09-2022عطيه عجيلوسام شياع عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022بشرى حمديفهد سعد فهدبغداد الكرخ

26-09-2022نسرين محمودارشد نافع هذالبغداد الكرخ

26-09-2022خضيره شاهينعبدهللا احمد حمدبغداد الكرخ

26-09-2022حكيمه خزعلكرار فالح حسنبغداد الكرخ

26-09-2022خيريه صالحعباس علي حسونبغداد الكرخ

26-09-2022سكينه مهديسعيد اسماعيل عليبغداد الكرخ

26-09-2022شيماء عباساحمد علي حسينبغداد الكرخ

26-09-2022عصمت عزيزحسين رضا شيربغداد الكرخ

26-09-2022هضيمه خضرنصار حسين جاسمبغداد الكرخ

26-09-2022عدويه محجوباحمد صالح شهيدبغداد الكرخ

26-09-2022بتول موحانعلي فرحان نايفبغداد الكرخ

26-09-2022منال عبدهللامحمد ناهض شاكربغداد الكرخ

26-09-2022بتول موحانمزهر فرحان نايفبغداد الكرخ

26-09-2022اسماء طهعبدالعزيز حميد محمدبغداد الكرخ

26-09-2022اشواق ناجيبال عثمان حنيفشبغداد الكرخ

26-09-2022ماليه مهديحسن سعدون محمدبغداد الكرخ

26-09-2022قطر شاكرعبدالوهاب احمد ثابتبغداد الكرخ

26-09-2022شيماء ابراهيمحسن ايسر علوانبغداد الكرخ

26-09-2022شيماء قاسموحيد عدي عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022سجوده عبدالحسنعلي محمد فياضبغداد الكرخ

26-09-2022محاسن عبدعليعلي جبار محمدحسينبغداد الكرخ

26-09-2022حجيه عبودصاحب عبدالرسول عبداالميربغداد الكرخ
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26-09-2022فرحه هزاعفنر خضير مصلحبغداد الكرخ

26-09-2022خلسه محمدمهدي زيدان خلفبغداد الكرخ

26-09-2022براء محمدايهاب علي دولهبغداد الكرخ

26-09-2022فائقه محمدحسين محمد صالحبغداد الكرخ

26-09-2022سهيله كاظمسيف علي راضيبغداد الكرخ

26-09-2022هديه رحيمحسين محمد شاكربغداد الكرخ

26-09-2022سعديه كاظمعلي جاسم محمدبغداد الكرخ

26-09-2022سعاد عنادعلي كاظم كزاربغداد الكرخ

26-09-2022قسمه حسنامين علي اعبيدبغداد الكرخ

26-09-2022امونه حماديعبد علوان عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022زكيه مجيدصادق شالل زبالهبغداد الكرخ

26-09-2022زهيه خضيراحمد جاسم حماديبغداد الكرخ

26-09-2022مديحه حالوباحمد محسن عوادبغداد الكرخ

26-09-2022رجاء حسينمحمد وليد حميدبغداد الكرخ

26-09-2022بشرى ابراهيمحسين قاسم حسنبغداد الكرخ

26-09-2022سناء جبارحسن عباس حسينبغداد الكرخ

26-09-2022زكيه عبودكاظم كريم صخيبغداد الكرخ

26-09-2022وسام عبدهللاعلي ستار حسينبغداد الكرخ

26-09-2022جوزه خليفهعيدان محمد ظاهربغداد الكرخ

26-09-2022انتصار رزوقيجعفر عبدالجليل جبربغداد الكرخ

26-09-2022زكيه عبدالحسنسجاد فاضل جعفربغداد الكرخ

26-09-2022غقته كنبوحخليفه شالل عبدبغداد الكرخ

26-09-2022شنونه دلحوسرياض زاير سواديبغداد الكرخ

26-09-2022فضه حموداكريم حمزه غريببغداد الكرخ

26-09-2022كريمه داوداحمد علي محمدبغداد الكرخ

26-09-2022ميسون نافعطه منسي حمدبغداد الكرخ

26-09-2022حميده سليمنصر خليل ابراهيمبغداد الكرخ

26-09-2022سندس عبيدعمر عبدهللا علوانبغداد الكرخ

26-09-2022فليحه جاسمعلي جمهوري محمدبغداد الكرخ

26-09-2022ساره مظهورمجيد خلف سلومبغداد الكرخ

26-09-2022عسله علوانمهند ابراهيم جروبغداد الكرخ

26-09-2022عجيله مهديمحمد عبدالزهره داخلبغداد الكرخ

26-09-2022حسونه عفتانمحمود فياض سلمانبغداد الكرخ

26-09-2022ترفه يوسفجهاد محمود احمدبغداد الكرخ

26-09-2022بهيه عباسزهير كاظم حسينبغداد الكرخ

26-09-2022فخريه حسينلطيف منحوش محمدبغداد الكرخ

26-09-2022دله فرحانابراهيم خدام حمدبغداد الكرخ

26-09-2022صنعه جوادعواد عبد حسنبغداد الكرخ

26-09-2022عليهن ابراهيمغافل داود سليمانبغداد الكرخ

26-09-2022حسنيه محمودعلي احمد حمدبغداد الكرخ

26-09-2022خيريه كاظمخضير عباس جوادبغداد الكرخ

26-09-2022عسله مخلفعلي زعير سويدانبغداد الكرخ

26-09-2022زهيه شهاباحمد جاسم محمدبغداد الكرخ

26-09-2022فرحه هجيجعويد محمد عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022مكيه صخينجم عبد كصادبغداد الكرخ

26-09-2022عفته خضيرعوده حمود عيشهبغداد الكرخ

26-09-2022عليه كاظمسليم محمد ضاريبغداد الكرخ

26-09-2022عندليه سليمانصاحب عبيد حسينبغداد الكرخ

26-09-2022زهره شمخيمحسن شنشول محسنبغداد الكرخ

26-09-2022نوريه كريمخضير اسماعيل حسنبغداد الكرخ

26-09-2022سعده عوادسليمان مطلك محيميدبغداد الكرخ

26-09-2022وضحه لطيفحسين علي حماديبغداد الكرخ
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26-09-2022حسنه حسينمحمود علي بريسمبغداد الكرخ

26-09-2022حسنه عليحسين ناهي عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022وضحه ابراهيمصالخ حسين شيحانبغداد الكرخ

26-09-2022عويزه خلفمعجل رجه ذخيربغداد الكرخ

26-09-2022كمره علوانعواد محمود دعيجبغداد الكرخ

26-09-2022فيضه عليمحمد عبدهللا حسينبغداد الكرخ

26-09-2022ثالثه كاظمابراهيم احمد عباسبغداد الكرخ

26-09-2022ضفيره حسينندى صالح عذاببغداد الكرخ

26-09-2022ذايله عبدهللاجبار موزان جودهبغداد الكرخ

26-09-2022فخريه سلمانعبدالوهاب حميد دهشبغداد الكرخ

26-09-2022ميزه حمودزيدان خضير عباسبغداد الكرخ

26-09-2022وحيد جاسمجاسم محمد عبدهللابغداد الكرخ

26-09-2022زكيه عبدالرحمنصائل طه صالحبغداد الكرخ

26-09-2022عمشه سعودمصلح مطر ناصربغداد الكرخ

26-09-2022هنومه خضرمهيدي صالح عوادبغداد الكرخ

26-09-2022عزيزه سلمانحميد عليوي عبيدبغداد الكرخ

26-09-2022هدله حمدفخري فياض محمودبغداد الكرخ

26-09-2022حلوه كلوازعبد جالب مغاصبغداد الكرخ

26-09-2022حدهن محمدحسين علي حسونبغداد الكرخ

26-09-2022فرجه سوقيعباس جاسم حسنبغداد الكرخ

26-09-2022عائشه صالحعبداللطيف محمود موسىبغداد الكرخ

26-09-2022مطيعه محمودخضير عواد حسينبغداد الكرخ

26-09-2022خميسه محمدفاضل عباس محمودبغداد الكرخ

26-09-2022امنه عبدالمهديعادل عبدالرزاق عبدالمحسنبغداد الكرخ

26-09-2022بهيه عبدهللاسامي شكر محمودبغداد الكرخ

26-09-2022رابعه صالحمحمد خساره عبدبغداد الكرخ

26-09-2022موشيه كزارمحسن جاسم محمدبغداد الكرخ

26-09-2022زمزم جبررضا كاطع هذالبغداد الكرخ

26-09-2022حليمه صادقحسين عباس عليبغداد الكرخ

27-09-2022فاطمه لفتهنعيم حسين عليبغداد الكرخ

27-09-2022بدريه سدخانثامر سعدون مشريبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه حسنندا حبيب جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022زهره حماديصالح مرير ناصربغداد الكرخ

27-09-2022نشعه جاسمغانم عيدان خضيربغداد الكرخ

27-09-2022عينه فرحانصايب علي رملبغداد الكرخ

27-09-2022خضره زغيرهادي جسام محمدبغداد الكرخ

27-09-2022حميده مجيداسماعيل ابراهيم محمدبغداد الكرخ

27-09-2022شاه عبدهللامحمد عبدهللا حماديبغداد الكرخ

27-09-2022معيوفه رحيمهحطاب راضي كاظمبغداد الكرخ

27-09-2022زهره جليلصفاء عبدالكريم حسونبغداد الكرخ

27-09-2022جوزه حسينشمير عباس رزنبغداد الكرخ

27-09-2022عوفه فرحانصبار نواف خلفبغداد الكرخ

27-09-2022مقبوله عبدعلياياد عبد احمدبغداد الكرخ

27-09-2022فتنه سلمانحسن خلف عيسىبغداد الكرخ

27-09-2022صبريه لفلوففاضل محمد جابربغداد الكرخ

27-09-2022رفعه عبدهللاعاجل مريغ مباركبغداد الكرخ

27-09-2022نديمه حمادياحمد حمد عبدالجباربغداد الكرخ

27-09-2022كاظميه رسولطالل ابراهيم عبدالحسينبغداد الكرخ

27-09-2022حريه فوادعلي حسين محمدبغداد الكرخ

27-09-2022بلده بطيشاكر جلوب مطشربغداد الكرخ

27-09-2022ياسه غضيبعاصم محل عليبغداد الكرخ

27-09-2022ذيبه ركادغزال عداي نومانبغداد الكرخ
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27-09-2022هويه محمدمحمد محمود مفرحبغداد الكرخ

27-09-2022بيكات صبيحهسعد عباس عبدالرضابغداد الكرخ

27-09-2022نشميه سعيدعلي صاحب سعيدبغداد الكرخ

27-09-2022شمسه حسينحاتم رشيد نداويبغداد الكرخ

27-09-2022صيته محمدغانم رسول عباسبغداد الكرخ

27-09-2022كرجيه سبعضياء علي صالحبغداد الكرخ

27-09-2022زكيه كاظمرشيد حسن رشيدبغداد الكرخ

27-09-2022حسنه عبدشاكر عبدالمهدي محسنبغداد الكرخ

27-09-2022رتبه رميضمحي توفيق داودبغداد الكرخ

27-09-2022عليه معيلوهاشم عبد مهتلفبغداد الكرخ

27-09-2022فخريه محمداياد عبدالمهدي محمدبغداد الكرخ

27-09-2022مكيه ناصرسعدي كامل محيبغداد الكرخ

27-09-2022لميعه محمدطالب جتف درببغداد الكرخ

27-09-2022غزاله محمددريد محمد محمودبغداد الكرخ

27-09-2022كمره شاهينغازي شالل ضيدانبغداد الكرخ

27-09-2022نوريه داودعقيل عبداالمير سلمانبغداد الكرخ

27-09-2022خاتون اميرشهاب احمد وليبغداد الكرخ

27-09-2022خزنه سندفاضل عجيل نادربغداد الكرخ

27-09-2022صبريه عليويهادي صالح خلفبغداد الكرخ

27-09-2022فطومه عباسحميد عبد عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022تسواهن خضيرزهير عبود عليبغداد الكرخ

27-09-2022فرحت حسينلطيف فالمرز عليبغداد الكرخ

27-09-2022شكريه محمودعزيز حسن عليبغداد الكرخ

27-09-2022فطيم خلفشاكر ثاني هليلبغداد الكرخ

27-09-2022بهيه عبدالحسينعبدالكاظم ابوالهيت كاظمبغداد الكرخ

27-09-2022سكنه غافللعيبي عبدالحسين قحطبغداد الكرخ

27-09-2022صلبيه حماديسالم علي جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022تبله سلماناحميد علي داودبغداد الكرخ

27-09-2022يازي محمدعلي خلف محمدبغداد الكرخ

27-09-2022فتحيه حمادياسماعيل ابراهيم عليبغداد الكرخ

27-09-2022دالل سعيدشاكر خلف شرموطبغداد الكرخ

27-09-2022شيخه عبيدكريم احمد حسينبغداد الكرخ

27-09-2022كرحه شذرقيس محمد حسنبغداد الكرخ

27-09-2022غديبه حماديعلي عبد مندليبغداد الكرخ

27-09-2022كشور عليحسن علي محمدبغداد الكرخ

27-09-2022فاطمه مهودرحسين خيون كريمبغداد الكرخ

27-09-2022اطمه كطافهسامي عثمان فزعبغداد الكرخ

27-09-2022عيده صالححامد علي خلفبغداد الكرخ

27-09-2022نجيه مطلقحردان محمد عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022عبره عليرشيد حسن عليبغداد الكرخ

27-09-2022الميه جودهجواد شدهان عودهبغداد الكرخ

27-09-2022شاهه حمدعنتر خلف عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022عليه علوانجدوع جهاد عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022صبريه عليويمزهر صالح خلفبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه عسافعلوان عبد خلفبغداد الكرخ

27-09-2022نعيمه فريحذياب حسن عليبغداد الكرخ

27-09-2022جبره شهابعباس شغاتي خلفبغداد الكرخ

27-09-2022عفته محلعواد عساف كرديبغداد الكرخ

27-09-2022صعبيه عبدهللاابراهيم عباس شرموطبغداد الكرخ

27-09-2022سرحه عودهابراهيم عنيد خريبطبغداد الكرخ

27-09-2022كفيه راضيمنفي سوادي محسنبغداد الكرخ

27-09-2022شمسه حمدخالد فياض محسنبغداد الكرخ
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27-09-2022زهره حسنطارق حميد نصيفبغداد الكرخ

27-09-2022كاظميه عباسماجد علي جميلبغداد الكرخ

27-09-2022نغماشه عذابعلوان راشد رمثانبغداد الكرخ

27-09-2022تويهه عزيزمحمد عطيه عليبغداد الكرخ

27-09-2022ليلوه حسينجاسم احمد حسنبغداد الكرخ

27-09-2022فطيم عيدانحميد فرحان صالحبغداد الكرخ

27-09-2022زهره شمخيصالح شنشول محسنبغداد الكرخ

27-09-2022شمسه محمدسعد يوسف محمدبغداد الكرخ

27-09-2022غنيه جعفرعلي عباس جوادبغداد الكرخ

27-09-2022هضيمه ناصرجاسم حمادي شايعبغداد الكرخ

27-09-2022جميله جسامابراهيم خليل هجيجبغداد الكرخ

27-09-2022فوزيه سالمعامر ابراهيم جوديبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه محمدمصلح سرحان حسنبغداد الكرخ

27-09-2022سعده صباحاحمد ماضي عبدبغداد الكرخ

27-09-2022طشاره صبرمحيسن مطير محمدبغداد الكرخ

27-09-2022عاشوره عبيدهاشم محسن حسينبغداد الكرخ

27-09-2022نجمع زايرحميد عبدهللا صايلبغداد الكرخ

27-09-2022ليلى جديعكامل ابراهيم حسينبغداد الكرخ

27-09-2022كرجيه حميدحميد عطاهللا فرحانبغداد الكرخ

27-09-2022مكيه ياسينجبار عبدعلي حسينبغداد الكرخ

27-09-2022مريم غايبمجيد حميد حنشبغداد الكرخ

27-09-2022كريمه احمدقاسم علي طالببغداد الكرخ

27-09-2022بركه ناصرمحمد علي محمودبغداد الكرخ

27-09-2022عليه نايلنايف معيدي فزعبغداد الكرخ

27-09-2022ساميه محمداحمد محمد مرادبغداد الكرخ

27-09-2022ليلوه عباسعبدالرزاق بريسم عبدبغداد الكرخ

27-09-2022سكينه محمدلطيف شعيب عطيهبغداد الكرخ

27-09-2022كطوه محمداحمد رسمي مهديبغداد الكرخ

27-09-2022هديه جاسمسعدي عباس حمدبغداد الكرخ

27-09-2022بهيه جبركنعان احمد شهاببغداد الكرخ

27-09-2022كرجيه عبداحمد عبدهللا حماديبغداد الكرخ

27-09-2022فضيله عبدطالب كاظم حميدبغداد الكرخ

27-09-2022حكمه محمدقاسم حمزه حسنبغداد الكرخ

27-09-2022قدوه عباسصالح مهدي عيدانبغداد الكرخ

27-09-2022جيتايه عطيهمحمد شاكر فليحبغداد الكرخ

27-09-2022جميله قدوريعبدالرضا حمودي جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022سنيه عباسمحمد مجيد جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022فرحه هاشممحسن حسين عليبغداد الكرخ

27-09-2022سكنه كاطعسعد مجيد رشيدبغداد الكرخ

27-09-2022لطيفه يوسفحمدي طه رزوقيبغداد الكرخ

27-09-2022مطيعه حبيببسام عبد فالحبغداد الكرخ

27-09-2022فطيم موسىصادق اسماعيل ابراهيمبغداد الكرخ

27-09-2022جماله حماديخضير حطاب رمالبغداد الكرخ

27-09-2022صالحه عليحمد زوين سلمانبغداد الكرخ

27-09-2022خيريه حسونعلي جواد رضابغداد الكرخ

27-09-2022عليه عويدمحمد نايف جزاعبغداد الكرخ

27-09-2022ملكه علوانيحيى حسين محمدبغداد الكرخ

27-09-2022شمسه عبدعلي خضير خاجيبغداد الكرخ

27-09-2022طليعه عباديكامل محمد عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022نفيسه مكيصالح عبدالجبار جدالبغداد الكرخ

27-09-2022زهره غازيوداي علوان عباسبغداد الكرخ

27-09-2022صبره ثميلجمعه هالل سندبغداد الكرخ
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27-09-2022غته معيوفمحمود مخلف عبدبغداد الكرخ

27-09-2022ناكه هاشمحميد داود مهنىبغداد الكرخ

27-09-2022ثلجه محمدصالح مهدي صالحبغداد الكرخ

27-09-2022فهيمه محمدكاظم ناصر حسينبغداد الكرخ

27-09-2022زهره مطرتركي احمد حماديبغداد الكرخ

27-09-2022طلبه غضبانمحمد علي سليمانبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه عبطانحسين هوشان جيادبغداد الكرخ

27-09-2022شكريه محمودعلي عمران عبدبغداد الكرخ

27-09-2022عبده مجبلمحمد رشيد مطربغداد الكرخ

27-09-2022هديه عبدالكريمضياء هادي مهديبغداد الكرخ

27-09-2022مكيه عبدهللاياسين عيسى داودبغداد الكرخ

27-09-2022جوري صالحمحمد محمود صالحبغداد الكرخ

27-09-2022لطيفه محمدحزوم سعيد ملوحبغداد الكرخ

27-09-2022فخريه فلفلعوده خضير ناصربغداد الكرخ

27-09-2022ليله ابراهيمطه محمد صالحبغداد الكرخ

27-09-2022مطره خليفهراضي حمد محمدبغداد الكرخ

27-09-2022زهره كاطعخضير مهدي عباسبغداد الكرخ

27-09-2022خلفه حمداحمد صالح حماديبغداد الكرخ

27-09-2022عليه عباسرحمان خبيله شكبانبغداد الكرخ

27-09-2022كيفه عبدعيسى عباس منديلبغداد الكرخ

27-09-2022رشده خلفعبيد خليف خميسبغداد الكرخ

27-09-2022فوزيه جاسمعبدالخالق علي فاضلبغداد الكرخ

27-09-2022ويزي حسنطالل سالم حسنبغداد الكرخ

27-09-2022ملكه جاسمابراهيم عطيه فاضلبغداد الكرخ

27-09-2022كريمه فليحخضير زيدان حمدبغداد الكرخ

27-09-2022صبريه عودهعبد لطيف سالمبغداد الكرخ

27-09-2022عائشه عباسشاكر محمود حسينبغداد الكرخ

27-09-2022فهيمه غائبلطيف حسين عبداللطيفبغداد الكرخ

27-09-2022كميله احمدكسار محسن غريببغداد الكرخ

27-09-2022فتحيه عبدالرزاقعبدالحسين هادي صالحبغداد الكرخ

27-09-2022زكيه عزيزسلمان جودي مالوبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه عباسعبيد علي جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022حمديه عيدانحاتم مطلق محمودبغداد الكرخ

27-09-2022زينب توفيقنجم قدوري غفوريبغداد الكرخ

27-09-2022نجيده حمدانحسين هادي عليويبغداد الكرخ

27-09-2022عليه محميدحسن عليوي مريسبغداد الكرخ

27-09-2022وجده محسنسامي رحمن كاشيبغداد الكرخ

27-09-2022فخر الملوكهادي ابراهيم مهديبغداد الكرخ

27-09-2022كافي عبدحميد عبد دهامبغداد الكرخ

27-09-2022فضيله مهديمكي رزاق عبداالميربغداد الكرخ

27-09-2022حمده حسنغني جاسم محمدبغداد الكرخ

27-09-2022نعيمه عبدعليمحمد غني حسينبغداد الكرخ

27-09-2022نوفه سلمانخليل جدوع عمرانبغداد الكرخ

27-09-2022حمده ناصرسليم كامل جاعدبغداد الكرخ

27-09-2022بهيه داودحسين علي حماديبغداد الكرخ

27-09-2022مهديه عباسمحمد علوان غيدانبغداد الكرخ

27-09-2022قسمه فرجنعمه عبدالكاظم احمدبغداد الكرخ

27-09-2022زكيه كاظمعلي عباس موسىبغداد الكرخ

27-09-2022لميعه مهديشهاب احمد مالكبغداد الكرخ

27-09-2022سنيه عليفالح حسن سلمانبغداد الكرخ

27-09-2022خالديه شفيمزيد حمود فعلبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه داودمحمود خلف سليمبغداد الكرخ
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27-09-2022خيريه عبدجعفر ابراهيم عبدبغداد الكرخ

27-09-2022خلفه راشدجميل خضير عدايبغداد الكرخ

27-09-2022فوكهن عبدهللازيدان فرحتن كاظمبغداد الكرخ

27-09-2022حمديه عليمصطفى جوده سواديبغداد الكرخ

27-09-2022بدريه رشيدزهير سالم عبدالكريمبغداد الكرخ

27-09-2022نشميه جاسمكاظم ظاهر منذوربغداد الكرخ

27-09-2022صبره عبداحمد عبيد خضيربغداد الكرخ

27-09-2022سليمه حسونرشدي مجيد عبدبغداد الكرخ

27-09-2022حنينه خشانسلوم حسن عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022نرجس حسينصالح مهدي محمدبغداد الكرخ

27-09-2022صبريه خليلعادل عبداالمير حسينبغداد الكرخ

27-09-2022سعديه داودعالء حسين عليبغداد الكرخ

27-09-2022صالحه عبدحامد جبار حسونيبغداد الكرخ

27-09-2022موالتي الريجعاتي عبدهللا جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022خيريه فوزيرشيد مجيدجمعه جمعهبغداد الكرخ

27-09-2022شنينه سايروارد عكيش مشكوربغداد الكرخ

27-09-2022فهيمه علوانفتحي جودي هاديبغداد الكرخ

27-09-2022فطيم محمدفزع خلف حسينبغداد الكرخ

27-09-2022عليه احمدمحمود صالح جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022وسيله فرجمحمد هيات كاظمبغداد الكرخ

27-09-2022تلحوكه عبدكاظم نعيم حماديبغداد الكرخ

27-09-2022شكحه مجولاحمد شمران محسنبغداد الكرخ

27-09-2022عليه محيسنمحمد خضير علوانبغداد الكرخ

27-09-2022نعيمه هاشمفرحان كاظم عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022كافي سليمانمحمود احمد سرحانبغداد الكرخ

27-09-2022نصره عنيدعبدالواحد عبدعون مالحبغداد الكرخ

27-09-2022هاشميه كاطعفاهم شاكر كاظمبغداد الكرخ

27-09-2022بهيه جمعهعبدالرزاق مهدي صالحبغداد الكرخ

27-09-2022جماله بحرقاسم مصطاف عبدهللابغداد الكرخ

27-09-2022اركيه غاويعباس فارس داموكبغداد الكرخ

27-09-2022سكنه فرحانمحمود خاجي مهاوشبغداد الكرخ

27-09-2022صبحه علياسماعيل مهدي حسينبغداد الكرخ

27-09-2022امينه سلطانعزيز عباس خضيربغداد الكرخ

27-09-2022وبريه عبدالحسنعلي جمعه حنينبغداد الكرخ

27-09-2022فاطمه عليثامر سعدون اسنافيبغداد الكرخ

27-09-2022حاجمه حسونعاشور كاظم مختاربغداد الكرخ

27-09-2022ختله عرميطعبيد محمد محمودبغداد الكرخ

27-09-2022حمده مطلكاحمد جاسم مطلببغداد الكرخ

27-09-2022ضويه عبدعليفارس عادل محيالدينبغداد الكرخ

27-09-2022رمله فنشمحمد اعبيد عيدبغداد الكرخ

27-09-2022عمشه فسوحاحمد مبارك سرهيدبغداد الكرخ

27-09-2022عيده جابرسعدي حميد موسىبغداد الكرخ

27-09-2022فطيم حسنجبار محمد جابربغداد الكرخ

27-09-2022عليه احمدحسين صالح جاسمبغداد الكرخ

27-09-2022ملكه عليعبدهللا مهدي دروشبغداد الكرخ

27-09-2022عباسيه عليحميد رشيد حسنبغداد الكرخ

27-09-2022تافي تركيفيصل عبيد روميبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه خداموسمي عوده ابراهيمبغداد الكرخ

27-09-2022دنه حميدشافع عباس محسنبغداد الكرخ

27-09-2022وضحه حمودخضير نايف حسونبغداد الكرخ

27-09-2022حمديه بدنهامل هاشم الزمبغداد الكرخ

27-09-2022جلهامه خلفموحان حمزه عبدبغداد الكرخ
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27-09-2022رنده صالحجاسم فاضل عباسبغداد الكرخ

27-09-2022حليمه عباسجواد كاظم عباسبغداد الكرخ

27-09-2022غنيده مزعلمحمد سمين عسلبغداد الكرخ

27-09-2022كميله جاسمابراهيم سمير عباسبغداد الكرخ

27-09-2022كميله جاسممحمد سمير عباسبغداد الكرخ

27-09-2022عطيه وحيدعلي حسن حسينبغداد الكرخ

27-09-2022بتول احمدعلي عبدالصاحب محمدبغداد الكرخ

27-09-2022عبيسه عبيدخالد ابراهيم خليلبغداد الكرخ

27-09-2022مريب حسنخلف شهف شجربغداد الكرخ

27-09-2022صفيه عيدانحميد جواد جمدبغداد الكرخ

27-09-2022ندوه حسنفارس عباس عليبغداد الكرخ

27-09-2022عمشه عبدالحسينخضير ياسر غانمبغداد الكرخ

27-09-2022بهيش عديمعيدان يدام حامضبغداد الكرخ

27-09-2022نغموشه ناهضصفاء جاسم زبيريبغداد الكرخ

27-09-2022زهره شناوهجاسم سلمان عريبيبغداد الكرخ

27-09-2022زهلوله حمودكامل هادي جازعبغداد الكرخ

27-09-2022شوكه خلفستار بدن خريبطبغداد الكرخ

27-09-2022رابعه محمدوليخليل ابراهيم عبدالصمدبغداد الكرخ

27-09-2022شكحه مجولمحمد شمران محسنبغداد الكرخ

28-09-2022فهيمه عليويصكبان صالح حميدبغداد الكرخ

28-09-2022كميله محمودهادي نواف خضيربغداد الكرخ

28-09-2022فاطمه عبدالكريميوسف داود سلمانبغداد الكرخ

28-09-2022حسنه خضيرسامي عبد ياسينبغداد الكرخ

28-09-2022جليله عاقولعبدالعباس حسين جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022حميده صالحعبدهللا خضير غشوانبغداد الكرخ

28-09-2022صبريه حسينمحمد صالح ضاحيبغداد الكرخ

28-09-2022حسنه عبودحازم سهيل كمربغداد الكرخ

28-09-2022فخريه كاظمعادل شاكر محمودبغداد الكرخ

28-09-2022رباب محمدخالد عبدهللا عباسبغداد الكرخ

28-09-2022سعديه خلفعامر نصيف جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022نجيه فهدمحمد ليلو محمدبغداد الكرخ

28-09-2022جروه شرهانخضير عباس زيدانبغداد الكرخ

28-09-2022حمديه عبدحميد عبدهللا خليويبغداد الكرخ

28-09-2022شمسه علوانفاضل عباس عودهبغداد الكرخ

28-09-2022فخريه عبدعبدالرحمن عبد ثجيلبغداد الكرخ

28-09-2022بهيه عذابابراهيم شلهوم اسودبغداد الكرخ

28-09-2022لبجه حنفوشكنعان احمد كركزبغداد الكرخ

28-09-2022ملكه زايرمحمد جاسم ثانيبغداد الكرخ

28-09-2022علويه عليجميل سلمان عمارهبغداد الكرخ

28-09-2022عطيه حسانيصادق جعفر جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022حمره نهارعلي حسين خضربغداد الكرخ

28-09-2022جالل عباسعباس عواد عدايبغداد الكرخ

28-09-2022حبته فليجسلمان عزيز عودهبغداد الكرخ

28-09-2022كتبه جويتكعيد حميد جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022ضويه عبودعبدالحسين طالب داودبغداد الكرخ

28-09-2022بهيه عليمحمد ابراهيم فهدبغداد الكرخ

28-09-2022مريم جاسمعبدالمطلب لطيف جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022نعيمه عليعلي حسين عليبغداد الكرخ

28-09-2022هظيمه عنادعبدالحسين كاظم جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022دومه حميديمطشر رحيم بطيبغداد الكرخ

28-09-2022بدريه غضبانمهدي علوان صويحبغداد الكرخ

28-09-2022هضيمه عدوانخميس عبدهللا محيسنبغداد الكرخ
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28-09-2022حسونه خليفهسلطان تويج سلطانبغداد الكرخ

28-09-2022شذره خميسقيس يوسف احمدبغداد الكرخ

28-09-2022هديه هلومعباس نفاوه عباسبغداد الكرخ

28-09-2022حمده حمادكامل سعدون جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022فله محمدعلي حنين عليبغداد الكرخ

28-09-2022نزيهه عبدالكريمرعد احمد جبربغداد الكرخ

28-09-2022شيخه صالحمظهر محمد عليبغداد الكرخ

28-09-2022عيبه سعودكامل كاظم عجوببغداد الكرخ

28-09-2022فطيمه كاظمعلي ناصر مالحبغداد الكرخ

28-09-2022عسله فياضسعد حميد جبارهبغداد الكرخ

28-09-2022خاتون عليفيصل محمد ياسينبغداد الكرخ

28-09-2022زكيه حميدستار رشيد كعيدبغداد الكرخ

28-09-2022عليه احمدخميس مصطفى سميطبغداد الكرخ

28-09-2022صبريه اظمنعمه محمد عنادبغداد الكرخ

28-09-2022شريعه حسينطارق عسكر عليبغداد الكرخ

28-09-2022عبده عليياسين عبد سعودبغداد الكرخ

28-09-2022جاسميه محمدرياض علي محمودبغداد الكرخ

28-09-2022سعديه فتاحجبار عبدالواحد محمدبغداد الكرخ

28-09-2022بدريه محمدغانم حاتم درببغداد الكرخ

28-09-2022حواطه عبدهللاجاسم حنون جعفربغداد الكرخ

28-09-2022فهيمه هاشمجواد موسى حسينبغداد الكرخ

28-09-2022نسمه خلفعادل جاسم حردانبغداد الكرخ

28-09-2022ليلوه نعيمهعبدالزهره امثنى عبدهللابغداد الكرخ

28-09-2022خرمه سليماننعمه حمد داودبغداد الكرخ

28-09-2022فاطمه حسينجمال محمد مهديبغداد الكرخ

28-09-2022عريفه باللدحام فرحان شاللبغداد الكرخ

28-09-2022خديجه كاظممالك سعد هاشمبغداد الكرخ

28-09-2022مسعوده مخلفمحمد كرجي بدعبغداد الكرخ

28-09-2022شيخه فرحاناحمد شهاب حمدبغداد الكرخ

28-09-2022سليمه سلطانشاكر مزيغر منصوربغداد الكرخ

28-09-2022عوفه سحابمحمد جاسم حماديبغداد الكرخ

28-09-2022عصمت شوكتنزار صبحي شوكتبغداد الكرخ

28-09-2022مكيه ماهورمهدي سلمان ناصربغداد الكرخ

28-09-2022رازقيه كاظمنوري علي خضيربغداد الكرخ

28-09-2022نعيمه جوادحسين احمد عليبغداد الكرخ

28-09-2022امنه قدوريمحمود ذياب احمدبغداد الكرخ

28-09-2022رياسه فرجكامل محمد عبيدبغداد الكرخ

28-09-2022ترفه صالحعلي عبدهللا صالحبغداد الكرخ

28-09-2022حليمه هاديفاضل عبدالجليل عبدبغداد الكرخ

28-09-2022صبيحه جبيرعباس رحيم عبودبغداد الكرخ

28-09-2022مناره سماريخضير ضعن هيجلبغداد الكرخ

28-09-2022رسميه عليويعلي ناصر حسينبغداد الكرخ

28-09-2022خيريه جمعهفخري الدين برهان الدين جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022هالله جاسمعبدالحسين لفته عليبغداد الكرخ

28-09-2022قادريه عبيدعبدالستار فيروز علوانبغداد الكرخ

28-09-2022لطيفه محمودمحمد حمد شكربغداد الكرخ

28-09-2022خميسه احمدخوام حميد فياضبغداد الكرخ

28-09-2022بدريه عبودجمال اموري طهبغداد الكرخ

28-09-2022خلفه محمدناجي خليف عبدبغداد الكرخ

28-09-2022شعيع ابراهيممحمود مخلف شاللبغداد الكرخ

28-09-2022نجيه مجيدرعد حاتم رشيدبغداد الكرخ

28-09-2022فاطمه حسينحيدر حسون عبدبغداد الكرخ
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28-09-2022حمده طلبعاشور عبيد ربيعبغداد الكرخ

28-09-2022جميله منشدحسن شلش عسكربغداد الكرخ

28-09-2022كرجيه محمدعلي تقي احمدبغداد الكرخ

28-09-2022جسومه حماديصادق علي كاظمبغداد الكرخ

28-09-2022كاظميه هدهودفؤاد عبد خويطبغداد الكرخ

28-09-2022مكيه علوانخميس علوان حمزهبغداد الكرخ

28-09-2022حسنه عباساسعد شليح ذياببغداد الكرخ

28-09-2022رسميه حسنمحمد قاسم محمدبغداد الكرخ

28-09-2022خلفه كزيررحيم فرحان محمدبغداد الكرخ

28-09-2022سكينه موسىصتالح هادي طعمهبغداد الكرخ

28-09-2022حسنه عليسعدون عبدهللا مطلكبغداد الكرخ

28-09-2022فضيله جاسمعدنان خضير جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022محيله قدعوسفاضل محمود ضاحيبغداد الكرخ

28-09-2022نجيه مرادفرج جبر عباسبغداد الكرخ

28-09-2022عوفه عليانسعدون فرحان حصينيبغداد الكرخ

28-09-2022عفره سليمانيوسف جياد حسينبغداد الكرخ

28-09-2022سنيه سلمانيونس محسن زغيربغداد الكرخ

28-09-2022زهره محمودفالح ابراهيم خلفبغداد الكرخ

28-09-2022عسله بنوانعلي عبد هاديبغداد الكرخ

28-09-2022حميده جلويعبدالعزيز هادي ابراهيمبغداد الكرخ

28-09-2022عيده صالححميد عبدهللا هجيجبغداد الكرخ

28-09-2022مغيره عجوبكريم طوفان عسافبغداد الكرخ

28-09-2022خلفه صالحعلي كرماش ابراهيمبغداد الكرخ

28-09-2022فضيله عيسىشاكر سويد كظومبغداد الكرخ

28-09-2022مصرى بكرغازي اكبر عليبغداد الكرخ

28-09-2022ويزي عبدخليل ابراهيم علوانبغداد الكرخ

28-09-2022شنشوله فرجكاظم حسن مشايبغداد الكرخ

28-09-2022نعيمه محمدفتاح حسن صالحبغداد الكرخ

28-09-2022مريم سعيدعبدالكريم خضير عبدالنبيبغداد الكرخ

28-09-2022كاظميه ترماحجميل ابراهيم كاظمبغداد الكرخ

28-09-2022بنوى عاصيعلي حسين ناصربغداد الكرخ

28-09-2022نوال سلطاناياد نزار عبدالعزيزبغداد الكرخ

28-09-2022حسنيه حسينرياض عبدالزهره ذياببغداد الكرخ

28-09-2022جميله محمدعلي محمود احمدبغداد الكرخ

28-09-2022قدوه عباسفاضل مهدي عيدانبغداد الكرخ

28-09-2022سنيه حسينعامر حسين محمدبغداد الكرخ

28-09-2022منفيه عذابمحمد عبد حمادبغداد الكرخ

28-09-2022وسميه عبدعبد مهدي حمزهبغداد الكرخ

28-09-2022نوفه محمودمخلف حيد حمدبغداد الكرخ

28-09-2022فاطمه جاليعدنان خضير حسونبغداد الكرخ

28-09-2022شهيده عبيدعلي عبد كاظمبغداد الكرخ

28-09-2022وضحه لطيفحمد علي حماديبغداد الكرخ

28-09-2022عطيه كاظمسلمان عباس داودبغداد الكرخ

28-09-2022مهديه محمداحمد محمود سالمبغداد الكرخ

28-09-2022مدينه حسينواثق محمود محسنبغداد الكرخ

28-09-2022توينه خليبصكاظم دويلي مهودربغداد الكرخ

28-09-2022جاهده سلمانمكي عبدالكريم فوزيبغداد الكرخ

28-09-2022حنوه شياعسلمان خليل فاضلبغداد الكرخ

28-09-2022سميره عليميثم عباس سليمبغداد الكرخ

28-09-2022صبيحه جوادعبداللطيف عبد كاظمبغداد الكرخ

28-09-2022زهره ياسينسعدي عبدالرضا عليبغداد الكرخ

28-09-2022كميله عباسطالل عبداللطيف رشيدبغداد الكرخ
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28-09-2022ليله حماديمحمد سليم عبدبغداد الكرخ

28-09-2022نبيهه جابرحسين علي عباسبغداد الكرخ

28-09-2022سويعدي فوكهنعوده حسن محسنبغداد الكرخ

28-09-2022نوريه علياكرم علي سميربغداد الكرخ

28-09-2022فرحه هاشمسعد حسين عليبغداد الكرخ

28-09-2022ليلى عباساحمد سليمان عليويبغداد الكرخ

28-09-2022كرجيه عبدحماد عبدهللا حماديبغداد الكرخ

28-09-2022عبطه خضيراحمد انغيمش جيادبغداد الكرخ

28-09-2022طليعه عريبيفرحان عباس خضيربغداد الكرخ

28-09-2022رضيه حسنباسم عاشور محمد جوادبغداد الكرخ

28-09-2022كساره عباسعدنان علوان كاظمبغداد الكرخ

28-09-2022فخريه حبيبشمس عبد محمودبغداد الكرخ

28-09-2022عذيه عزيزمصعب محمد عبودبغداد الكرخ

28-09-2022ساريه صغيركاظم جليل جميلبغداد الكرخ

28-09-2022خيريه عيسىنعمه شعالن سنجاربغداد الكرخ

28-09-2022عبده حسينياس خضير عباسبغداد الكرخ

28-09-2022صبريه صالحسالم جاسم محمدجوادبغداد الكرخ

28-09-2022ليلى سعودطالب زيدان خلفبغداد الكرخ

28-09-2022غازيه خماسمحمد نوري تاجربغداد الكرخ

28-09-2022محفوظه عباسعلي ضبع حسنبغداد الكرخ

28-09-2022لطيفه عاديحمزه عبيد دغشبغداد الكرخ

28-09-2022نشميه عباسصابر احمد حمزهبغداد الكرخ

28-09-2022غادريه حميدصالح سلمان حماديبغداد الكرخ

28-09-2022وضحه زبيديفيصل عبيد عليبغداد الكرخ

28-09-2022فطم عبدالغنيحافظ محي عبدالحسينبغداد الكرخ

28-09-2022بسعاد رشيداحمد عبدالكريم جاللبغداد الكرخ

28-09-2022زهره مريرشيد جادر حسينبغداد الكرخ

28-09-2022شفيقه جعفرعلي حسين عوادبغداد الكرخ

28-09-2022حمديه مجيدعباس فاضل ياسينبغداد الكرخ

28-09-2022بدريه علوانعدنان مجيد حماديبغداد الكرخ

28-09-2022يازي محمدخيري عمير فالجبغداد الكرخ

28-09-2022منسيه عليسبتي جاسم سعودبغداد الكرخ

28-09-2022هاشميه كاظمرعد شخير حسينبغداد الكرخ

28-09-2022خلفه محمدصالح شالل عبدبغداد الكرخ

28-09-2022ضويه عليخضير عباس محمدعليبغداد الكرخ

28-09-2022وبريه كاظمنجم عبد كاظمبغداد الكرخ

28-09-2022كافيه ميرزهحسين مجيد حسينبغداد الكرخ

28-09-2022سكنه عبدجواد حسين علوانبغداد الكرخ

28-09-2022ماري عبدهللااياد محمد مرادبغداد الكرخ

28-09-2022صبريه حسينعلي مجهول حسينبغداد الكرخ

28-09-2022جوري صالحعلي كمون خلفبغداد الكرخ

28-09-2022مهيه نجمرحيم علي سهيلبغداد الكرخ

28-09-2022غنيه محمد عليسالم نجم عبدالحسينبغداد الكرخ

28-09-2022نجمه عامرشاكر حميد عيدانبغداد الكرخ

28-09-2022ثالثه مجارباكريم احمد عيدانبغداد الكرخ

28-09-2022مهديه صالحصبحي عبيد نجمبغداد الكرخ

28-09-2022كاظميه حلوصباح محمد حسينبغداد الكرخ

28-09-2022معصومه تعبانحمزه عبيد طاللبغداد الكرخ

28-09-2022نعيمه عباسعلي جاسم محمدبغداد الكرخ

28-09-2022صبيحه عبودرضا عباس مسلمبغداد الكرخ

28-09-2022حلوه كايممحمد مدلول عجميبغداد الكرخ

28-09-2022فاطمه حسينفاضل كاظم ظاهربغداد الكرخ
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28-09-2022فتنه جيادشاكر محمود خلفبغداد الكرخ

28-09-2022شكريه عبدعونعباس عريبي مرهونبغداد الكرخ

28-09-2022صبريه حاشوشراشد وادي ثوينيبغداد الكرخ

28-09-2022هظيمه ابراهيمعبيد حسون علوانبغداد الكرخ

28-09-2022هاشميه فياضصادق اسماعيل شعالنبغداد الكرخ

28-09-2022هاشميه فياضياسين اسماعيل شعالنبغداد الكرخ

28-09-2022ثريا رحيمصديق توفيق كريمبغداد الكرخ

28-09-2022شريه عليحسن فليح حسينبغداد الكرخ

28-09-2022جزنه عبدالكريممحسن عباس مكلفبغداد الكرخ

28-09-2022بدريه عباسهادي حميد عمرانبغداد الكرخ

28-09-2022حميده كريماسماعيل ياسين خضيربغداد الكرخ

28-09-2022عليه عزيزحامد هراطه عدوانبغداد الكرخ

28-09-2022هديه عبدهللاعبيد علي فرهودبغداد الكرخ

28-09-2022عزيزه عبدالرزاقزمان صاحب عويدبغداد الكرخ

28-09-2022غبنه جاسمطه هالل عبدهللابغداد الكرخ

28-09-2022عجيمه حسينعدنان فاضل شاللبغداد الكرخ

28-09-2022خيريه كاظمحسن سلمان شبيببغداد الكرخ

28-09-2022فخريه سلمانمحمد حسون سهيلبغداد الكرخ

28-09-2022عوفه شرهوصفيصل نايف احمدبغداد الكرخ

28-09-2022نبيهه جواداثيل فيصل موسىبغداد الكرخ

28-09-2022عبطه محمدعبدالستار محمد عبدهللابغداد الكرخ

28-09-2022سكنه جالبضياء عبدهللا حسونبغداد الكرخ

28-09-2022خيريه عبدهللاحسين علي جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022وسيله رضيويحسين علي ضيدانبغداد الكرخ

28-09-2022فرحه سرحانيوسف حاجم هكتربغداد الكرخ

28-09-2022بدريه راجيعلي حسين ناصربغداد الكرخ

28-09-2022مجيده احمدعائد جياد فزعبغداد الكرخ

28-09-2022عذبه عليمشعان شمران حمودبغداد الكرخ

28-09-2022نعيمه فيصلرشيد احمد محمودبغداد الكرخ

28-09-2022سعده صالححسين علي محمدبغداد الكرخ

28-09-2022كاظميه مجبولجواد كريم جليلبغداد الكرخ

28-09-2022دحيمه احمدفاضل عبدهللا حماديبغداد الكرخ

28-09-2022مزنه جاسمصالح حسين نصيفبغداد الكرخ

28-09-2022فرحه شراداحمد رشيد حسنبغداد الكرخ

28-09-2022زهراء محمدعماد عباس حسنبغداد الكرخ

28-09-2022يازه جاسمسامي محمود جرمطبغداد الكرخ

28-09-2022ملكه ابراهيممحمود عبدهللا حسينبغداد الكرخ

28-09-2022رفعه طالبحيدر احمد جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022حمده خلفروكان احمد خليفهبغداد الكرخ

28-09-2022مريم شاللمحمود داود جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022هشومه مجيدطالب علي طعانبغداد الكرخ

28-09-2022مريم محمدعباس علي عبدبغداد الكرخ

28-09-2022فاطمه مظلومحسن حميد حسنبغداد الكرخ

28-09-2022تبنه عاليمحمد فرحان ردامبغداد الكرخ

28-09-2022حدود جوادمحسن عبيد مروحبغداد الكرخ

28-09-2022عليه شنيارمحمد عبد عليبغداد الكرخ

28-09-2022عاليه دهامعالوي راضي هويديبغداد الكرخ

28-09-2022زهره عليهشام عبدهللا عليبغداد الكرخ

28-09-2022ظفيره حنشمحمد حسين خسباكبغداد الكرخ

28-09-2022سعده عباسمحمد مرار فرحانبغداد الكرخ

28-09-2022صالحه مهديعامر محمد علوانبغداد الكرخ

28-09-2022جميله حبيبناهض حمزه رحيمبغداد الكرخ
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28-09-2022شنينه لفتهجبار علي جاسمبغداد الكرخ

28-09-2022خيريه احمداياد هاشم فليحبغداد الكرخ

28-09-2022ملكه منصورفيصل حميد احمدبغداد الكرخ

28-09-2022هديه اسماعيلحميد حسن اسماعيلبغداد الكرخ

28-09-2022خميسه يونسصباح مسعود عكلهبغداد الكرخ

28-09-2022نجيه مجيدفواد عباس هاديبغداد الكرخ

28-09-2022جروه كاظمناصر كاظم جوادبغداد الكرخ

28-09-2022سالله رشيدعباس حسن منصوربغداد الكرخ

28-09-2022وضحه كاظممحمد جاسم حميدبغداد الكرخ

21-09-2022بدريه عبدالحسنمحمد محسن نوربغداد الرصافة

21-09-2022فائزه عليحسين خليل عبدهللابغداد الرصافة

21-09-2022عانه نجمعباس عكيب خلفبغداد الرصافة

21-09-2022بكشه مهنهنصيف جاسم محمدبغداد الرصافة

21-09-2022زري حميدكامل حسون عليبغداد الرصافة

21-09-2022جاسميه عبودعلي حسن سالمبغداد الرصافة

21-09-2022بديعه شجاعمؤيد جبر جحيلبغداد الرصافة

21-09-2022عزيزيه خوافرشيد عاصي حسينبغداد الرصافة

21-09-2022نعيمه سعدحسان رشيد عبودبغداد الرصافة

21-09-2022نارسيه حسنعبدالمنعم مهدي محمد صالحبغداد الرصافة

21-09-2022حميده زيدانماهر خضير عذاببغداد الرصافة

21-09-2022مشيفه سميرسلمان اميلح محمدبغداد الرصافة

21-09-2022نشميه ربيحشبيب عبدهللا مايعبغداد الرصافة

21-09-2022حمده كاظممحمد سلمان علوانبغداد الرصافة

21-09-2022مزنه ساجتكامل حمزه صباحبغداد الرصافة

21-09-2022صغيره محسنجاسم جبار شلشبغداد الرصافة

21-09-2022تفاحه جخمطالب محسن عليويبغداد الرصافة

21-09-2022زينب حسينحيدر صباح غضبانبغداد الرصافة

21-09-2022عجيله شويلمحمد صالل عنيدبغداد الرصافة

21-09-2022نوريه حسنحسام ربع جبربغداد الرصافة

21-09-2022انتصار خفيفحيدر علي جابربغداد الرصافة

21-09-2022مطره حنشلحسن خلف عبدبغداد الرصافة

21-09-2022جميله عبدحامد جليل مطشربغداد الرصافة

21-09-2022صبيحه جيادفريد خليل حسينبغداد الرصافة

21-09-2022شميته سعدورور عبدالحسين شبلبغداد الرصافة

21-09-2022عفته حمودجابر ظاهر حمودبغداد الرصافة

21-09-2022زهره لفتهكاظم قاسم جروبغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه عيسىتقيالدين خضير عباسبغداد الرصافة

21-09-2022شدندوش شاللسلمان هاشم شعيببغداد الرصافة

21-09-2022بتول جنانيخالد علي اجثيربغداد الرصافة

21-09-2022فوزيه زغيرمحسن خلف حمودبغداد الرصافة

21-09-2022قاسميه كاظمحسين علي حسنبغداد الرصافة

21-09-2022جنان طالبمنتظر حسن جباربغداد الرصافة

21-09-2022سهيله علوانصالح مهدي علوانبغداد الرصافة

21-09-2022سعاد حميدمحمود سعيد محمدبغداد الرصافة

21-09-2022حمديه محمدمحمود داود علوانبغداد الرصافة

21-09-2022سميره محمدمرتتتتتتتتت جاسم صكربغداد الرصافة

21-09-2022عليه جاسمطه وهيب عليبغداد الرصافة

21-09-2022رقيه جاسمعبد وادي عباسبغداد الرصافة

21-09-2022كواكب صبرياحمد عباس حميدبغداد الرصافة

21-09-2022كاظميه حسنحسن علي حسينبغداد الرصافة

21-09-2022حسنه ضاحيوحيد بدن صالحبغداد الرصافة

21-09-2022هديه محمدجواد كاظم كريمبغداد الرصافة
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21-09-2022كريمه موسىمنتظر عدنان خضيربغداد الرصافة

21-09-2022غنيه عبدالمطلبمهند شفيع عبدبغداد الرصافة

21-09-2022نضره دخيلخالوي مطر جنزاربغداد الرصافة

21-09-2022نضال عبدهللاصفاء محمد عليبغداد الرصافة

21-09-2022غازيه كاظمجمال حمدهللا عريبيبغداد الرصافة

21-09-2022اخالص شيالعلي عادل هاديبغداد الرصافة

21-09-2022زنوبه حسنعبدالحسين احمد حسنبغداد الرصافة

21-09-2022عواطف عليرامي جاسم محمدبغداد الرصافة

21-09-2022عواطف عباسمنير جاسم محمدبغداد الرصافة

21-09-2022عواطف عليراني جاسم عليبغداد الرصافة

21-09-2022شريفه جرهاهللعبدعلي دخيل سيدبغداد الرصافة

21-09-2022فينه جويدحسين مظلوم رفيشبغداد الرصافة

21-09-2022رجاء فليحعلي ناصر محجوربغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه تعبانمحمد اكرم واليبغداد الرصافة

21-09-2022نهله دحامباسل عماش راشدبغداد الرصافة

21-09-2022ماجده حميدمحمد باسم حامدبغداد الرصافة

21-09-2022سليمه حمودمحمد عاشور مظلومبغداد الرصافة

21-09-2022اشواق عليمحمد صادق عليبغداد الرصافة

21-09-2022افراح نجممحمد محسن عطيهبغداد الرصافة

21-09-2022فريده احمدمصطفى خالد محمدبغداد الرصافة

21-09-2022ازهار عاشورحسين عدنان كاظمبغداد الرصافة

21-09-2022عليه محميدمحسن عليوي مريسبغداد الرصافة

21-09-2022شوغه جيادخماس محمد ناصربغداد الرصافة

21-09-2022حمديه محيبسحسين طه ياسينبغداد الرصافة

21-09-2022بيداء عبدالسادهمحمد حازم محمدبغداد الرصافة

21-09-2022خالديه هاتواحمد طارش زايربغداد الرصافة

21-09-2022هناء رحيمكمال صباح كروميبغداد الرصافة

21-09-2022سرور حنونعبدهللا مرتضى محسنبغداد الرصافة

21-09-2022ناديه عبدالكاظمسيف رعد عبدالهبغداد الرصافة

21-09-2022صبريه حسنسول رحيم ثابتبغداد الرصافة

21-09-2022فطيم حربيهيثم سعيد صحوبغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه عبدعليحيدر مشتاق عبدالعزيزبغداد الرصافة

21-09-2022رغد مزهرمحمد احمد عايدبغداد الرصافة

21-09-2022حريه ايدامحسين بيدهللا صباحبغداد الرصافة

21-09-2022زهره جبارعلي حسين خيرهللابغداد الرصافة

21-09-2022فهيمه محمدعلي ستار عليبغداد الرصافة

21-09-2022عجيبه عطيهخضير عباس ثجيلبغداد الرصافة

21-09-2022ساجده حسينعلي كامل صبيحبغداد الرصافة

21-09-2022كريمه يوسفحسين عليوي عذاربغداد الرصافة

21-09-2022سهام عزيزعلي عباس جعفربغداد الرصافة

21-09-2022شيماء خضيرمصطفى رائد جاسمبغداد الرصافة

21-09-2022كظمه عبدقيس كاظم محمدبغداد الرصافة

21-09-2022ماليه جابرمطر جراد حسونبغداد الرصافة

21-09-2022كاظميه محسنسعد عجيل جباربغداد الرصافة

21-09-2022ناهده قاسمنشوان قاسم احمدبغداد الرصافة

21-09-2022جميله عباسباقر فاضل علوانبغداد الرصافة

21-09-2022كريمه سلمانسجاد عباس راشدبغداد الرصافة

21-09-2022شيماء عليمصطفى محمد كريمبغداد الرصافة

21-09-2022انتصار مختارسعد كاظم كاتببغداد الرصافة

21-09-2022انتصار مختارحسين كاظم كاتببغداد الرصافة

21-09-2022رفعه يونسجبار مهاوي سهربغداد الرصافة

21-09-2022نجاه قنديلعلي رضا عبدالحسنبغداد الرصافة
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21-09-2022سعاد مظلومادريس محمد عبدبغداد الرصافة

21-09-2022اسماعيله عبودغازي كاطع حيدربغداد الرصافة

21-09-2022دله جنامعباس كاظم عليبغداد الرصافة

21-09-2022امل سعدونحسين عبدالحسين غازيبغداد الرصافة

21-09-2022نسيمه رحيمعيسى علي غليمبغداد الرصافة

21-09-2022صبريه شاللعلي حسين عيسىبغداد الرصافة

21-09-2022غوجانه كريمكتيب يهمود عيسىبغداد الرصافة

21-09-2022عليه بدنعباس حسن مونسبغداد الرصافة

21-09-2022رسميه عباسسجاد ياس حسببغداد الرصافة

21-09-2022سليمه هاديمهند جبار غنيبغداد الرصافة

21-09-2022رغد فردوساحمد محيسن جودهبغداد الرصافة

21-09-2022شليه حماديحيدر شلتاغ نعناعبغداد الرصافة

21-09-2022حكيمه احمدعلي سعد سلمانبغداد الرصافة

21-09-2022كليفه سرهيدشريب عويد لعيبيبغداد الرصافة

21-09-2022بدريه جاسمكاظم عاشور خلفبغداد الرصافة

21-09-2022زهره عبدالسادهاحمد رسن محمدبغداد الرصافة

21-09-2022كميله خضيراحمد عبيد حماديبغداد الرصافة

21-09-2022سحر محمدسعد طه كاظمبغداد الرصافة

21-09-2022مكيه عليوعد ستار عليجانبغداد الرصافة

21-09-2022خالديه رشمامير علي حسينبغداد الرصافة

21-09-2022ساره عليصالح خضير جميلبغداد الرصافة

21-09-2022فطيم خفيفحميد حسين فرجبغداد الرصافة

21-09-2022ترفه فزعرجه عبد احمدبغداد الرصافة

21-09-2022فضيله عيسىعلي حسين موسىبغداد الرصافة

21-09-2022حال عليرضا كرار محمدبغداد الرصافة

21-09-2022حدهن وسيمجاسم حسن فاضلبغداد الرصافة

21-09-2022منى محمودعدي عبدالكريم عبدالرزاقبغداد الرصافة

21-09-2022كريمه عباسايناس ياسين محمدبغداد الرصافة

21-09-2022ردافه نملجالب شبلي شلجبغداد الرصافة

21-09-2022قسمه خلفحسين عزيز سعدبغداد الرصافة

21-09-2022طليعه عليفؤاد محمود علوانبغداد الرصافة

21-09-2022فتنه مجرسعوده هاشم صالحبغداد الرصافة

21-09-2022زمزم عبدالرحمنعلي جاسم متعببغداد الرصافة

21-09-2022ميسان كاظمصادق وجدي صادقبغداد الرصافة

21-09-2022عليه مجليباسم محمد سلطانبغداد الرصافة

21-09-2022كاظميه سعودضياء بدر عبدالسادهبغداد الرصافة

21-09-2022فطومه نايفعلي غازي سرحانبغداد الرصافة

21-09-2022دولت مرادعبدهللا شكر محمودبغداد الرصافة

21-09-2022ايمان كريموسيم مجيد لعيبيبغداد الرصافة

21-09-2022بهيه عطيهسعد ناصر محمدبغداد الرصافة

21-09-2022زينب شاكرحيدر محمد سميربغداد الرصافة

21-09-2022ندى حسينسعيد محمد محسنبغداد الرصافة

21-09-2022سكينه عطيهكاظم محسن عليبغداد الرصافة

21-09-2022ميسون ردادسجاد غالب عبدهللابغداد الرصافة

21-09-2022بنه عبدعيداان عذاب عبدهللابغداد الرصافة

21-09-2022كاظميه حسينفيصل جمعهه راضيبغداد الرصافة

21-09-2022سميه محسنمحمد عطيه عويدبغداد الرصافة

21-09-2022حمديه سالملطيف شرهان عاتيبغداد الرصافة

21-09-2022حبيبه جبارههادي سامي عبدهللابغداد الرصافة

21-09-2022زينب اكزارمحمد جواد كاظمبغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه جحيلنبيل جري سلمانبغداد الرصافة

21-09-2022عمشه حسينعبدالنبي عبدالتاج نعمهبغداد الرصافة
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21-09-2022زهره خميسطه يحيى رحيمبغداد الرصافة

21-09-2022ليله صبريعبداللطيف بدري عبداللطيفبغداد الرصافة

21-09-2022عواطف صغيرياسين طاهر كوكزبغداد الرصافة

21-09-2022زهيه وغشعلي محمد هكشبغداد الرصافة

21-09-2022رياسه كاطعنبيل رحيم كريمبغداد الرصافة

21-09-2022نضال محمدحيدر حاتم صباربغداد الرصافة

21-09-2022سعاد خيونشهاب محمد وهمبغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه خلفحسن عبدهللا حسينبغداد الرصافة

21-09-2022بدريه كاطعمحمد عبدالحسين جباربغداد الرصافة

21-09-2022سكنه خديجهيحيى الزم حسينبغداد الرصافة

21-09-2022اميره اسماعيلحيدر محمد محمودبغداد الرصافة

21-09-2022ماليه شنينزيد خالد شنينبغداد الرصافة

21-09-2022خزنه جسامموسى عبد علوانبغداد الرصافة

21-09-2022كميله حميدزيدان خلف ضمدبغداد الرصافة

21-09-2022حسنه غانمعادل سمير دليبغداد الرصافة

21-09-2022حميده خلفصالح منادي عليبغداد الرصافة

21-09-2022جاسميه محمدحسن عبدهللا عبدبغداد الرصافة

21-09-2022حسنه عليمصطفى بخيت عبدالحسينبغداد الرصافة

21-09-2022عائده عبدالواحدسيف الدين رعد جاسمبغداد الرصافة

21-09-2022هاشميه راجحاركان عالوي جبارهبغداد الرصافة

21-09-2022عليه حمزهحسين عبد عيصوببغداد الرصافة

21-09-2022غريبه جاسمجاسم محمد سبعبغداد الرصافة

21-09-2022حكم عبودفهد عليوي سابطبغداد الرصافة

21-09-2022حسونه غليمحسين عبدالعباس سيدبغداد الرصافة

21-09-2022فوزيه غافلنجم عبود خالطيبغداد الرصافة

21-09-2022نظيره محمودعدنان عبدالستار لطيفبغداد الرصافة

21-09-2022عوجيه ثجيلرضا رحيمه معيلوبغداد الرصافة

21-09-2022حسيبه رحيمعلي حسان حمزهبغداد الرصافة

21-09-2022عبير كاملابراهيم محمد ابراهيمبغداد الرصافة

21-09-2022ليلى حسينعلي ياسر فضلبغداد الرصافة

21-09-2022بدريه عبدالحسينمحمد صغير قاسمبغداد الرصافة

21-09-2022نعناعه قصهسليم وادي مهديبغداد الرصافة

21-09-2022ليلى هاديمؤيد سبع هزاعبغداد الرصافة

21-09-2022كاظميه صافيسامي هالل كريديبغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه محمودعباس كريم كاظمبغداد الرصافة

21-09-2022نعيمه ساجتسمير خلف عودهبغداد الرصافة

21-09-2022حمديه راضيصالح رضا كاظمبغداد الرصافة

21-09-2022شمسه كاظممحمد حسين نوفلبغداد الرصافة

21-09-2022تاضي عليعبدهللا علي هارونبغداد الرصافة

21-09-2022لميعه داودعادل شهاب حمودبغداد الرصافة

21-09-2022هيفاء جخيورعباس لطيف عبدبغداد الرصافة

21-09-2022فرحه خلفمرتضى فنيش محيلبغداد الرصافة

21-09-2022ماليه هدرنصر هللا عبدهللا كندسبغداد الرصافة

21-09-2022احالم محمدعلياحمد حميد عليبغداد الرصافة

21-09-2022مروه جوادحيدر نصير حسنبغداد الرصافة

21-09-2022صالحه جاسموائل عبدالهادي رشيدبغداد الرصافة

21-09-2022فضيله رشيدخالد ثامر احمدبغداد الرصافة

21-09-2022اسماء ابراهيمحسين محمد ياسينبغداد الرصافة

21-09-2022ايات محسنعلي طالب محمدبغداد الرصافة

21-09-2022امل حسينعلي ناصر عبدالحسينبغداد الرصافة

21-09-2022نجله معداياد خلف صكربغداد الرصافة

21-09-2022نضال محمدمهدي طاهر عيسىبغداد الرصافة
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21-09-2022ونسه محمدحسين محمد شبيببغداد الرصافة

21-09-2022طليعه حسينعلي عباس دخينهبغداد الرصافة

21-09-2022فليحه حسناحمد محمود ابراهيمبغداد الرصافة

21-09-2022امل داخلاسالم محمد محسنبغداد الرصافة

21-09-2022فليحه حسنمصطفى محمود ابراهيمبغداد الرصافة

21-09-2022زهره عباسباسم سلمان مهديبغداد الرصافة

21-09-2022سنيه حسينرعد غضبان منصوربغداد الرصافة

21-09-2022وضحه خليفهطالب حميد عليبغداد الرصافة

21-09-2022ياسمين محمودعبدهللا حسين عليبغداد الرصافة

21-09-2022نعناعه ابوليلحسن هاشم خلفبغداد الرصافة

21-09-2022بدعه سعيدعالء محمد سعيدبغداد الرصافة

21-09-2022بدريه كاظمصباح كشيش ياسربغداد الرصافة

21-09-2022زهره حسنبالل عبدهللا توفيقبغداد الرصافة

21-09-2022رسميه محمدثائر مجيد محمودبغداد الرصافة

21-09-2022ترفه مجيدسعدون كمر عبدبغداد الرصافة

21-09-2022ثجيله محمدخيري حالوب سبعبغداد الرصافة

21-09-2022سلك الزممحمد جبار عليويبغداد الرصافة

21-09-2022حليمه شلشحيدر علي جباربغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه ابراهيممهدي جبار توفيقبغداد الرصافة

21-09-2022شيماء عباسيوسف احسين كريمبغداد الرصافة

21-09-2022حمده شهابكريم عباس خضيربغداد الرصافة

21-09-2022ورده جبرمحمد ياسين محمدبغداد الرصافة

21-09-2022زينب ياسينوسام احمد عبيدبغداد الرصافة

21-09-2022نجمه عبدحيدر خضير كمربغداد الرصافة

21-09-2022ليلى حميداحمد اكرم حسنبغداد الرصافة

21-09-2022نظيفه محمدكريم هادي دنبوسبغداد الرصافة

21-09-2022بدريه نايفمصطفى حامد مجيدبغداد الرصافة

21-09-2022فخريه حسنرسول هالل موسىبغداد الرصافة

21-09-2022فاطمه جوادعماد سعيد عليبغداد الرصافة

21-09-2022صبيحه كريممسلم ضياء خليلبغداد الرصافة

21-09-2022مسعوده حسب هللاابراهيم مسلم شهاببغداد الرصافة

21-09-2022ايمان فاضلمصطفى قحطان عدنانبغداد الرصافة

21-09-2022نور ثائرمحمد عدي عبدالستاربغداد الرصافة

21-09-2022كاظميه عكارعلي احمد محمدبغداد الرصافة

21-09-2022غنيه فرحانعصام رحيم حسينبغداد الرصافة

21-09-2022كريمه علوانمهند ثامر عباسبغداد الرصافة

21-09-2022زينب حميدحسن احسان محمدبغداد الرصافة

21-09-2022كاظميه عبدالحسنسعد هاشم محمدبغداد الرصافة

21-09-2022خيريه عكلهاكرم صالح حميدبغداد الرصافة

21-09-2022ملكيه عليويصالح ثامر درويشبغداد الرصافة

21-09-2022انوار ضعيفحسين عبيد خضيربغداد الرصافة

21-09-2022منيره محمدسعيداياد طارق صالحبغداد الرصافة

21-09-2022نضال عبدالحسينحسين محمد حسينبغداد الرصافة

21-09-2022تركيه كاظمابراهيم جاسم جبربغداد الرصافة

21-09-2022حسنه سواديحسن عبد حسينبغداد الرصافة

21-09-2022ساميه جلوبسعد هاشم محمدبغداد الرصافة

21-09-2022فهيمه صنيترسول جليل جبربغداد الرصافة

21-09-2022نوال خلفحسن رعد عصوادبغداد الرصافة

21-09-2022صبيحه جاسمعبدالتواب جمال عباسبغداد الرصافة

21-09-2022ساجده هاشمرسول علي كاطعبغداد الرصافة

21-09-2022سهام حسونمشتاق شكر جباربغداد الرصافة

22-09-2022بشرى سامياحمد طه ساميبغداد الرصافة
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22-09-2022صيغه جاسممحيميد حسين محيميدبغداد الرصافة

22-09-2022حسنه جباركريم علي حسنبغداد الرصافة

22-09-2022عليه ابراهيمديحما راشد خليلبغداد الرصافة

22-09-2022حمامه نعيماحمد مطر نيسيبغداد الرصافة

22-09-2022زهره ضيدانوهاب شرموط هوبربغداد الرصافة

22-09-2022ملكيه ظاهرليث نعيم جاسببغداد الرصافة

22-09-2022جيهان صالحعباس اسعد تومهبغداد الرصافة

22-09-2022رشده رشيدجبار علوان محمدبغداد الرصافة

22-09-2022نوره منصوركومان رمح طعانبغداد الرصافة

22-09-2022سماح عبدالحسينعلي حامد فعلبغداد الرصافة

22-09-2022منتهى عليزيد حيدر هاشمبغداد الرصافة

22-09-2022زهور سالمسجاد سمير شنوتبغداد الرصافة

22-09-2022كاغد ياسينسعيد ماهود ابراهيمبغداد الرصافة

22-09-2022مكو كوركيسحنا ايشو حنابغداد الرصافة

22-09-2022فضيله سعدونعالوي فراس زغرودبغداد الرصافة

22-09-2022شهالء محمدرضا امجد هاشمبغداد الرصافة

22-09-2022حليمه حياويساجد ثامر اجعازبغداد الرصافة

22-09-2022غبيه شهابعبدالحافظ حسن عليبغداد الرصافة

22-09-2022فارس شالكهطارق علي حسينبغداد الرصافة

22-09-2022فضيله عباسلؤي سلمان داودبغداد الرصافة

22-09-2022زكيه عبدكمال عبد جاسمبغداد الرصافة

22-09-2022حبيبه مولودشاكر محمود موسىبغداد الرصافة

22-09-2022ماجده حميدعوف رحيم عبدعليبغداد الرصافة

22-09-2022ماجده حميدسيف رحيم عبدعليبغداد الرصافة

22-09-2022فطيم محمدهيثم جابر متعببغداد الرصافة

22-09-2022بشيره مسيرعباس سالم عكاربغداد الرصافة

22-09-2022وفاء قيساحمد سعد موسىبغداد الرصافة

22-09-2022عظيمه جابرعلي مطلك مريهجبغداد الرصافة

22-09-2022حصنه حامدفاضل محمود شاللبغداد الرصافة

22-09-2022لطيفه جاسمحمد عبيد ناصربغداد الرصافة

22-09-2022نوره منصورطعان رمح ظاهربغداد الرصافة

22-09-2022سواهن صباحمحسن جميل رغيفبغداد الرصافة

22-09-2022كفايه حسنخميس حسن مريربغداد الرصافة

22-09-2022حزمه سلمانشاكر عباس عطيهبغداد الرصافة

22-09-2022فضيله حسنشهاب احمد درويشبغداد الرصافة

22-09-2022عروبه حسنعباس كريم عليبغداد الرصافة

22-09-2022مها صالحكيالن احمد حاتمبغداد الرصافة

22-09-2022كافي محمداحمد حسين منصوربغداد الرصافة

22-09-2022مايهن كرمحميد عبد مطرودبغداد الرصافة

22-09-2022بسهي خيسصبيح احمد سلمانبغداد الرصافة

22-09-2022كميله نجمحبيب مجيد حميدبغداد الرصافة

22-09-2022سهام حسنعباس ويسي تركيبغداد الرصافة

22-09-2022زهراء كاملمنتظر مهدي مالكبغداد الرصافة

22-09-2022نبعه عليجبار عيدان موسىبغداد الرصافة

22-09-2022زعيله عليجاسم صالح عليبغداد الرصافة

22-09-2022زهره صخيعبدعلي عبد رشكبغداد الرصافة

22-09-2022كني كولايرنوري الياس جبرائيلبغداد الرصافة

22-09-2022احتياط حسينوسام فالح صدامبغداد الرصافة

22-09-2022غريبه عكلهياسر خليل عبدهللابغداد الرصافة

22-09-2022جحيله منشدعبدهللا كمر عبدهللابغداد الرصافة

22-09-2022هديه لطيفانور صباح سادربغداد الرصافة

22-09-2022كاظميه موسىسعدون عبد كاظمبغداد الرصافة
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22-09-2022مريم عدنانحيدر خالص محمدبغداد الرصافة

22-09-2022خرمه سالممالك عوده عيدانبغداد الرصافة

22-09-2022عطيه عيالرسول غيدان خلفبغداد الرصافة

22-09-2022فلحه نصيفاياد حميد تركيبغداد الرصافة

22-09-2022ايمان كاظممؤمل عالء كريمبغداد الرصافة

22-09-2022بهت ريكانابراهيم جياد زايربغداد الرصافة

22-09-2022حمده حسينعبدالحسين نصيف جاسمبغداد الرصافة

22-09-2022زهيه علوانجبار سلطان حاجمبغداد الرصافة

22-09-2022نضال صبحيعلي ضياء حسينبغداد الرصافة

22-09-2022بدريه غاليهاشم خلف سالمهبغداد الرصافة

22-09-2022كفاء سلمانحسن علي كريمبغداد الرصافة

22-09-2022خميسه حسونيسعدون فليح طريفبغداد الرصافة

22-09-2022دعاء عليعلي نصير لفتهبغداد الرصافة

22-09-2022انتصار جواديوسف خالد عليبغداد الرصافة

22-09-2022شويله عطيههوبي دحام مكطوفبغداد الرصافة

22-09-2022نشله ابديوياحمود جاسم ارشودبغداد الرصافة

22-09-2022مليه محيسنيونس جاسم محمودبغداد الرصافة

22-09-2022نعيمه لولححسين فرج نعيثلبغداد الرصافة

22-09-2022سمر خلفمحمدالجواد فاضل تايهبغداد الرصافة

22-09-2022سعده عباسمجيد خالد ظاهربغداد الرصافة

22-09-2022سعديه موحانمحمد كريم ياليبغداد الرصافة

22-09-2022بهيجه عباسالمنتظر جاسم حسنبغداد الرصافة

22-09-2022ليلى فاضلمصطفى عبد دحامبغداد الرصافة

22-09-2022مكيه عذيرياسين جبار فهدبغداد الرصافة

22-09-2022نجيه مزيحهعباس عبود حميديبغداد الرصافة

22-09-2022ماجده حموديحيدر ناهض عبدعليبغداد الرصافة

22-09-2022نوره حدادفيصل عبد جباربغداد الرصافة

22-09-2022صبيحه سادرسالم عبد زيدانبغداد الرصافة

22-09-2022رابعه اعليويجبار دلفي جاسمبغداد الرصافة

22-09-2022هدهود حسينكاظم سلمان حذيهبغداد الرصافة

22-09-2022عليه عبدهللاهادي جاسم محمدبغداد الرصافة

22-09-2022بدريه خضيرسعد علوان عباسبغداد الرصافة

22-09-2022فكر هاملجمعه عميد عويزبغداد الرصافة

22-09-2022ميسون نعمانانس محمود عباسبغداد الرصافة

22-09-2022بدريه سلمانمطلك معيش عليبغداد الرصافة

22-09-2022جتم سالمعباس محمد عويزبغداد الرصافة

22-09-2022ثريا نعوميحسن فالح حسنبغداد الرصافة

22-09-2022فضيله عبيداثير صبيح حاتمبغداد الرصافة

22-09-2022ضفاف حمدعلي ماهر حيدربغداد الرصافة

22-09-2022حميده عليحاتم خليل شكربغداد الرصافة

22-09-2022هديه حبيبعلي جاسم محمدبغداد الرصافة

22-09-2022ملكه عبودطارق رشيد عليويبغداد الرصافة

22-09-2022عيسان فتح هللااحمد كريم كاكابغداد الرصافة

22-09-2022قسمه حمودمحمد عباس عافصبغداد الرصافة

22-09-2022مائده صبيححسين ستار جباربغداد الرصافة

22-09-2022عفته نجمطالب محمود جميلبغداد الرصافة

22-09-2022حمده طعمهعبدهللا حمزه حسنبغداد الرصافة

22-09-2022عليه شاكرفرحان محمد خضيربغداد الرصافة

22-09-2022فطيم حسينحسن جميل محسنبغداد الرصافة

22-09-2022عزه داودعدنان ياسين عليبغداد الرصافة

22-09-2022حمديه سلماناحمد كاظم صاحيبغداد الرصافة

22-09-2022هاشميه حميدعبدالخالق احمد عزيزبغداد الرصافة
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22-09-2022ليلى عليالحسن عباس عليبغداد الرصافة

22-09-2022فخريه حميدنهاد عبدالزهره حميدبغداد الرصافة

22-09-2022نجديه فرحانسلمان جاسم محمدبغداد الرصافة

22-09-2022فهيمه سلمانهادي عبد حمودبغداد الرصافة

22-09-2022هديه ياسينجبار كرجي خلفبغداد الرصافة

22-09-2022كاظميه عباساشعيبث داود صخيبغداد الرصافة

22-09-2022قسمه مختاضسعد علي عبدهللابغداد الرصافة

22-09-2022فضيله عليعلي كريم علوانبغداد الرصافة

22-09-2022زهره زبررشك كباش رسنبغداد الرصافة

22-09-2022فاطمه حطابحيدر جاسم جوادبغداد الرصافة

22-09-2022امل مجيدمحمد هاشم حبيبيبغداد الرصافة

22-09-2022روطه متعبكامل كشاش محمدبغداد الرصافة

22-09-2022فاطمه هاديمحمد محمود وهيببغداد الرصافة

22-09-2022شيماء عوادجعفر صادق جميلبغداد الرصافة

22-09-2022غريبه بلجيجمال محسن صبحبغداد الرصافة

22-09-2022عروبه عبدالرزاقاحمد حازم جباربغداد الرصافة

22-09-2022هاشميه عبدفضيل حمد حسنبغداد الرصافة

22-09-2022زهره راضيوسام عبد علوانبغداد الرصافة

22-09-2022سعاد صدامعلي محمد هاشمبغداد الرصافة

22-09-2022عليه عبيداحمد سالم حديدبغداد الرصافة

22-09-2022شكريه رحيمسعد زوير بلحاويبغداد الرصافة

22-09-2022جميله جوادننهرو طارق مناجدبغداد الرصافة

22-09-2022رضيه نعيمهحسين حيدر جويدبغداد الرصافة

22-09-2022بيداء فاضلاحمد محمد صبيحبغداد الرصافة

22-09-2022نعيمه عليصبحي جلوب حسينبغداد الرصافة

22-09-2022جكنونه محمدجعفر مرهج راشدبغداد الرصافة

22-09-2022ميسون رشادمصطفى عامر علوانبغداد الرصافة

22-09-2022هناء صدامزياد اياد كومانبغداد الرصافة

22-09-2022ابتسام هاشمسجاد عبدالحر عبدهللابغداد الرصافة

22-09-2022حميده سدخانحمود عبيد فرجبغداد الرصافة

22-09-2022كميله عبوداميره عبدهللا كاظمبغداد الرصافة

22-09-2022سهى شيحانصاحب محسن حواسبغداد الرصافة

22-09-2022اشواق حسونقاسم محمد زاملبغداد الرصافة

22-09-2022عسله فياضكرمان حسين نحوبغداد الرصافة

22-09-2022توته قيصاحمد جبار عودهبغداد الرصافة

22-09-2022نبهت ماضيعباس عبد كريمبغداد الرصافة

22-09-2022اميره عبدهللااحمد حيدر عايدبغداد الرصافة

22-09-2022يتول عيسىنزار سالم عودهبغداد الرصافة

22-09-2022حمزيه جوادسعيد احمد ضاحيبغداد الرصافة

22-09-2022حمده كاظمحسين جاسم محمدبغداد الرصافة

22-09-2022تسواهن راشدخضير كعيد مهنابغداد الرصافة

22-09-2022كرجيه مهديعبد حسين كاظمبغداد الرصافة

22-09-2022فاطمه محمداحمد منهل مشعانبغداد الرصافة

22-09-2022ملكه عليمحمد نادر محمدبغداد الرصافة

22-09-2022سليمه عبدالقادرنورالدين عبدالسالم حبيببغداد الرصافة

22-09-2022حمديه قمرطاهر شاه مرادبغداد الرصافة

22-09-2022تركيه عوادمحمد رشيد هويديبغداد الرصافة

22-09-2022كريمه عبدطه ياسين خضيربغداد الرصافة

22-09-2022ماجده خليلحنين تحسين عليبغداد الرصافة

22-09-2022زنوبه محيعبدالنبي داخل معالبغداد الرصافة

22-09-2022فطيم داوداحمد جميل ياسينبغداد الرصافة

22-09-2022خيريه عليعبدالستار شمه كليبغداد الرصافة
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22-09-2022شكريه عيسىمحمد حمزه جوادبغداد الرصافة

22-09-2022دالل خليفهعدنان موسى محيميدبغداد الرصافة

22-09-2022نوال سلمانوسام حامد عباديبغداد الرصافة

22-09-2022دكه حميديمهيدي حشوش بريجبغداد الرصافة

22-09-2022حمزيه عبيدمشعان عبدهللا علوانبغداد الرصافة

22-09-2022هضيمه خنجركريم كعيد غرببغداد الرصافة

22-09-2022مريم خليفهحازم عباس قاسمبغداد الرصافة

22-09-2022ضويه حسينخضير اسماعيل تركيبغداد الرصافة

22-09-2022تاضي كرجيرشيد حسباهلل سوسهبغداد الرصافة

22-09-2022خلود مايععلي حسين صاللبغداد الرصافة

22-09-2022سعده جلعوطمحيسن حرج راشدبغداد الرصافة

22-09-2022ملكه سويحليونس نوفل جاسمبغداد الرصافة

22-09-2022نشعه زبيديعلي محمد حمدبغداد الرصافة

22-09-2022فطومه ناصرحسن داغر حسينبغداد الرصافة

22-09-2022بتله سلمانمحمود شكير محمودبغداد الرصافة

22-09-2022بليه جعفرمحمود حسن كاطعبغداد الرصافة

22-09-2022راجحه تايهسلوان كاظم حنتوشبغداد الرصافة

22-09-2022ساره ستارعلي كاظم جاسمبغداد الرصافة

22-09-2022حمده حسينضادق مهدي حسينبغداد الرصافة

22-09-2022فطيم منشدنصيف جاسم محمدبغداد الرصافة

22-09-2022ورده غافلعبدالرضا عبدهللا مشيرفبغداد الرصافة

22-09-2022عطفه مهديرحيم هاشم بجايبغداد الرصافة

22-09-2022شفيعه سالممالك ناصر سلمانبغداد الرصافة

22-09-2022مكيه خفاجياسد حسن عليويبغداد الرصافة

22-09-2022نشميه ابراهيمقاسم ناصر حسينبغداد الرصافة

22-09-2022حوراء حرزعباس برسيم خيفهبغداد الرصافة

22-09-2022كنطار فرحانسلمان شبيب تاليبغداد الرصافة

22-09-2022رشده هاشمعلي ازبين كاظمبغداد الرصافة

22-09-2022طوبا رضاغضبان غالم زمانبغداد الرصافة

22-09-2022عربيه عامركاظم جبير مزبانبغداد الرصافة

22-09-2022عليه عبدباقر حميد عبدالحسينبغداد الرصافة

22-09-2022منال حسيناحمد عبدالحسين جاسمبغداد الرصافة

22-09-2022وحيد جبارهغضبان عباس صلبوخبغداد الرصافة

22-09-2022نشيده موسىشنان زغيرون جاسمبغداد الرصافة

22-09-2022فتنه عبدالسادهعطيه غليم سعدبغداد الرصافة

22-09-2022ملكه عليقاسم غليس وليبغداد الرصافة

22-09-2022سعديه جلوبكرار علي حسينبغداد الرصافة

22-09-2022شميسه قاسمايوب علي جودهبغداد الرصافة

22-09-2022زهره رهيفكاظم شون شريفبغداد الرصافة

22-09-2022حباره عبودعمار عذيب كريمبغداد الرصافة

22-09-2022جنا عبدالرضاحسين كريم وهيببغداد الرصافة

22-09-2022سليمه جبارسجاد جبار كاظمبغداد الرصافة

22-09-2022كريمه كاظممحمد عادل غالببغداد الرصافة

22-09-2022نجاه عليزينالعابدين صاحب عبدالحسينبغداد الرصافة

22-09-2022فطيم شاهرمنجل سيد بارحبغداد الرصافة

22-09-2022بحريه هاملمحمود عادل جبربغداد الرصافة

22-09-2022هديه حسنسجاد غانم عجزانبغداد الرصافة

22-09-2022جماله محمدسجاد كامل جباريبغداد الرصافة

22-09-2022سالمه مطشرحسين كريم طعمهبغداد الرصافة

22-09-2022شنينه جاسمجبير جبر الزمبغداد الرصافة

22-09-2022حسنيه لعيبيصبريه جبار منشدبغداد الرصافة

22-09-2022جميله فياضمحمد رضا كريمبغداد الرصافة
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22-09-2022شديهه ربيعصبري عويد ثوينيبغداد الرصافة

22-09-2022ذهب خلفمطر عكله واديبغداد الرصافة

22-09-2022حسنيه فزيعساهي فرج رحيمهبغداد الرصافة

22-09-2022حنينه كاظمحسب زويد خلفبغداد الرصافة

22-09-2022ساهره محمدكريم حبيب محمدبغداد الرصافة

22-09-2022امانه عليرحيم عبيد صابربغداد الرصافة

22-09-2022خضيره حسنصالح جاسم عباسبغداد الرصافة

22-09-2022كطايه ناصرعزيز خزعل شنيدلبغداد الرصافة

22-09-2022فليحه حسنايهاب نعمان وحيدبغداد الرصافة

22-09-2022حديه جاسمحسين سعد حماديبغداد الرصافة

22-09-2022شيماء حسنعلي غالب شياعبغداد الرصافة

22-09-2022نجمه مخلفعباس احمد فرحانبغداد الرصافة

22-09-2022رغده عبدالحسينمهدي محسن جبربغداد الرصافة

22-09-2022كظيمه خضيررياض خضير عطيهبغداد الرصافة

22-09-2022عليه وحشمحمد حسن علوانبغداد الرصافة

22-09-2022نضال عليبهاء محسن عليبغداد الرصافة

22-09-2022جميله فرججميل عوده رسنبغداد الرصافة

22-09-2022زهره رسنعلي هكاك زيارهبغداد الرصافة

22-09-2022قازي رشيدداود محمود شاكربغداد الرصافة

22-09-2022عليه زغيرمجتبى حمد منخيبغداد الرصافة

22-09-2022دالل ميبرمحمد علي ميسبغداد الرصافة

22-09-2022جميله عبدحسن ناصر عبودبغداد الرصافة

22-09-2022بسعاد ثجيلعلي بادي دايسبغداد الرصافة

22-09-2022ياسه جتبهاشم محمد كعيدبغداد الرصافة

22-09-2022سنيه خضيرلطيف حيدر لطيفبغداد الرصافة

22-09-2022حليمه حسنمحمد كريم غنامبغداد الرصافة

22-09-2022غنيه صيهوداحمد اشهاب احمدبغداد الرصافة

22-09-2022كاظميه موسىعدنان جاسم فرحانبغداد الرصافة

22-09-2022بسعاد كاظمفاضل عباس جسامبغداد الرصافة

22-09-2022شكوره احمدحسين ابراهيم علوانبغداد الرصافة

22-09-2022جاسميه حماديلفته علوان ويسبغداد الرصافة

22-09-2022فطيم حسينسالم محمود شاكربغداد الرصافة

22-09-2022شريفه ارحيمهاسعد غازي سلطانبغداد الرصافة

22-09-2022خميسه حبشطالب مطلك كسوببغداد الرصافة

22-09-2022مزنه عامرجبار عبدالحسين ظاهربغداد الرصافة

22-09-2022كظمه عبيسحسين جراح سالمبغداد الرصافة

22-09-2022رفعه جميلعلي عبيد نغيمشبغداد الرصافة

22-09-2022مكيه محمدصبحي كركوش محمدبغداد الرصافة

22-09-2022صبيحه رفيقتحسين نوري محمدبغداد الرصافة

22-09-2022خضره نجممحمد جاسم محمدبغداد الرصافة

22-09-2022حسنه حماديحسين خلف جاسمبغداد الرصافة

25-09-2022سالمه عوفيصدام عبد جاسمبغداد الرصافة

25-09-2022جماله عبيدعليوي عبدالرضا سلمانبغداد الرصافة

25-09-2022زامليه صكبانرشد محسن خليفهبغداد الرصافة

25-09-2022كمسله جميلعبدالستار زيدان مخلفبغداد الرصافة

25-09-2022صبيه سيدسعدون كريم تريجيبغداد الرصافة

25-09-2022صبريه عبدالحسنسعيد فهد عبيدبغداد الرصافة

25-09-2022فطيم محمدسليمان صالح حمدبغداد الرصافة

25-09-2022عليه عيدانشاكر محمود محمدبغداد الرصافة

25-09-2022شذره كاظممحسن كريم امانهبغداد الرصافة

25-09-2022صبريه عبودصالح الدين اشرف حسينبغداد الرصافة

25-09-2022فرده دويغرشاكر رسن عيالبغداد الرصافة
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25-09-2022هبريه نصيفابراهيم عبيد شويشبغداد الرصافة

25-09-2022عبيده صباحعجرش حسين جارهللابغداد الرصافة

25-09-2022نعناعه كاظمحميد كريم سلمانبغداد الرصافة

25-09-2022بدريه احمدرعد فاضل عبدالحسينبغداد الرصافة

25-09-2022رابعه جوادنعمه محمد حسينبغداد الرصافة

25-09-2022فيضه حسينصباح علي جاسمبغداد الرصافة

25-09-2022غنوده امتانيحسن علي كمربغداد الرصافة

25-09-2022حميده طليعجعفر زبون سعدبغداد الرصافة

25-09-2022زهره عزيززغير عويد داودبغداد الرصافة

25-09-2022مدلوله كرمعبدالسيد سفيح ناهيبغداد الرصافة

25-09-2022فؤاده موسىمحمد خليل اسماعيلبغداد الرصافة

25-09-2022جوده غليمحسن راضي عليويبغداد الرصافة

25-09-2022نمره مهديمحمد جوده ناصربغداد الرصافة

25-09-2022نجمه نجمحازم عبد ابلحدبغداد الرصافة

25-09-2022بهيه عبداللطيفرضا كاظم صالحبغداد الرصافة

25-09-2022حمره ابريهينعمه كطوف عبدبغداد الرصافة

25-09-2022عمشه حسينخضير علي خضيربغداد الرصافة

25-09-2022تيصره مرتضىحميد حاتم هاشمبغداد الرصافة

25-09-2022نعيمه منصورمظهر عبدهللا حمدبغداد الرصافة

25-09-2022حسنه بوريفيصل خريبط حسينبغداد الرصافة

25-09-2022صبحه عسكرفالح عبدالحسن مباركبغداد الرصافة

25-09-2022زياده اسماعيلعبدهللا كاطع عويدبغداد الرصافة

25-09-2022شلتاغه جبرصياح عبدالكاظم جليببغداد الرصافة

25-09-2022حسنه محموداحمد فرسان احمدبغداد الرصافة

25-09-2022رشيفه كزارعلي عبد باهضبغداد الرصافة

25-09-2022نجمه قدوريعباس خضر عباسبغداد الرصافة

25-09-2022ملكيه حسونعبدالكريم عباس حواسبغداد الرصافة

25-09-2022ترفه عيدانجمال محسن زعيتربغداد الرصافة

25-09-2022عرفه ثجيلكامل جبار غريببغداد الرصافة

25-09-2022وضحه عبودراضي علي كريمبغداد الرصافة

25-09-2022جميله محمدنعمه محمود محمدبغداد الرصافة

25-09-2022حسنه شباكداود حسين علوانبغداد الرصافة

25-09-2022ملكه عبدناهض حميد ابراهيمبغداد الرصافة

25-09-2022عذبه مهيديزوبع عباس عدوانبغداد الرصافة

25-09-2022عاتيه زمزيرهاشم والي بشيربغداد الرصافة

25-09-2022دكه خلفعايد سويد جروبغداد الرصافة

25-09-2022امينه عيدانعبدهللا حميد محمدبغداد الرصافة

25-09-2022عجيبه ابرهيمحيدر حمزه رملبغداد الرصافة

25-09-2022ييزي عبدنوررحيم جواد كاظمبغداد الرصافة

25-09-2022عذبه ياسطه مطلك رملبغداد الرصافة

25-09-2022صبيحه حسينوهيب زاير مطيلببغداد الرصافة

25-09-2022حسنه قالويكريم مكروصي صخيبغداد الرصافة

25-09-2022شريفه عبدحسين محمود ذيببغداد الرصافة

25-09-2022بنيه بدنكريم عبدالحسن نبيلبغداد الرصافة

25-09-2022خيزرانه عيدانكريم حسينمحمد محسنبغداد الرصافة

25-09-2022عنب حنيطانعبدهللا وشل هبعبغداد الرصافة

25-09-2022عسله عبدكريم جبار عبدبغداد الرصافة

25-09-2022علويه حسينعادل حسين كاظمبغداد الرصافة

25-09-2022نجمه عبدهللامحسن عنوان عنيدبغداد الرصافة

25-09-2022كارهن مشحونعبدالزهره لفته سندبغداد الرصافة

25-09-2022ريزه عليظاهر مرعيد خلفبغداد الرصافة

25-09-2022نظيمه خيريعلي فاضل عباسبغداد الرصافة
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25-09-2022عطيه محمودخضير ابراهيم خضيربغداد الرصافة

25-09-2022ملكيه عزيزصباح عبدالواحد محسنبغداد الرصافة

25-09-2022جريه محمدحميد عبد مطلكبغداد الرصافة

25-09-2022شكريه حسنهادي صالح مهديبغداد الرصافة

25-09-2022نجمه جسامفيصل حمزه طاللبغداد الرصافة

25-09-2022حميده ناصرمنعم عيال ذياببغداد الرصافة

25-09-2022رمانه وثيجحاتم خلف حسببغداد الرصافة

25-09-2022بهيه علوانعلي محمود خلفبغداد الرصافة

25-09-2022هديه حمدعبدالكريم سلطان عليويبغداد الرصافة

25-09-2022سكرانه صالحداود سلمان صالحبغداد الرصافة

25-09-2022جماله لوجنعيم عبد غافلبغداد الرصافة

25-09-2022كاشيه عيدجواد كاظم بدنبغداد الرصافة

25-09-2022اديبه رشيدمنذر حمد سلمانبغداد الرصافة

25-09-2022ركيته هيولطراد كاظم عودهبغداد الرصافة

25-09-2022فانوسه شمهجمعه داري مامكهبغداد الرصافة

25-09-2022دالل خلبفهعادل موسى محيميدبغداد الرصافة

25-09-2022شكريه جودهحسن حسين شيالبغداد الرصافة

25-09-2022هاشميه عيدايخلف علي عبيدبغداد الرصافة

25-09-2022ملكه كاظمصالح ابراهيم دوايبغداد الرصافة

25-09-2022زهره محمدطارق حميد حمودبغداد الرصافة

25-09-2022زهره محمدعلي حميد حمودبغداد الرصافة

25-09-2022زهره هاللجبار كاطع طوفانبغداد الرصافة

25-09-2022رهيفه روضانكريم الفي زاجيبغداد الرصافة

25-09-2022بدريه شاكرعدنان اسماعيل محمدبغداد الرصافة

25-09-2022كاشيه عبيديجاسم راهي عليبغداد الرصافة

25-09-2022حسنه عليهاشم حسباهلل بتوربغداد الرصافة

25-09-2022تينه زويهعبدالساده حمادي جبلبغداد الرصافة

25-09-2022ويزي عبودحسين عبدعلي لفتهبغداد الرصافة

25-09-2022طوبا رضافرمان غالم زمانبغداد الرصافة

25-09-2022زهره صالحجعفر عاشور صباحبغداد الرصافة

25-09-2022حسنيه ابراهيممولود احمد سلمانبغداد الرصافة

25-09-2022جميله خلفعبد خضير زغيربغداد الرصافة

25-09-2022عزيزه معارجحميد كويطح مجليبغداد الرصافة

25-09-2022رديفه جريبعلي عبدالرضا محمدبغداد الرصافة

25-09-2022فجر ذيبانذياب عمران عباسبغداد الرصافة

25-09-2022امينه راشدعبدالكريم عبدهللا موسىبغداد الرصافة

25-09-2022فضيله عبدعبدالرزاق ابراهيم صالحبغداد الرصافة

25-09-2022فضيله جمعهرعد حسن سلمانبغداد الرصافة

25-09-2022نوعه عودهحامد عبدعلي خنيصربغداد الرصافة

25-09-2022ملكه جاسمسعد شهاب حموديبغداد الرصافة

25-09-2022عليه ابراهيمثامر عباس حموديبغداد الرصافة

25-09-2022فرجه ياسينجبار جمعه فارسبغداد الرصافة

25-09-2022زينه معيديلطيف عبد كريديبغداد الرصافة

25-09-2022ونسه مريوشكرحوت هادي سلطانبغداد الرصافة

25-09-2022فاطمه خنجرمحمد عبدالرضا ماضيبغداد الرصافة

25-09-2022فطيم راضيخالد كريم فرجبغداد الرصافة

25-09-2022زهره سلطانعبدالكريم فرحان حسنبغداد الرصافة

25-09-2022جميله صالححاتم هجيج سكرانبغداد الرصافة

25-09-2022نجمه عبدعبدهللا خضير كاظمبغداد الرصافة

25-09-2022توفيق سليمهجمال شقيق توفيقبغداد الرصافة

25-09-2022بسهن موجيجاسم حميد عودهبغداد الرصافة

25-09-2022فضيله ابراهيمعلي سعدون مجيدبغداد الرصافة
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25-09-2022سلمه خرموششاكر صاحب عطيهبغداد الرصافة

25-09-2022فاطمه حسينحسين عريبي حسنبغداد الرصافة

25-09-2022الطيفه عباسمبارك عبداالمير عبدالرزاقبغداد الرصافة

25-09-2022عيون متعبكريم محمد عباسبغداد الرصافة

25-09-2022جواهر داودقاسم حنتوش شرموطبغداد الرصافة

25-09-2022جميله عبيدحازم جبر جاسمبغداد الرصافة

25-09-2022دله ضيقمهاشم طارش نجمبغداد الرصافة

25-09-2022نوريه جاسمخالد خليل فيصلبغداد الرصافة

25-09-2022سعديه شماخعباس عبداالمير حسنبغداد الرصافة

25-09-2022حسنه حسينشبل نايف مطربغداد الرصافة

25-09-2022عمشه حماديسعد طه عليبغداد الرصافة

25-09-2022بتي مرادسالم عمر عليبغداد الرصافة

25-09-2022تركيه عيدانمحمد فرحان صالحبغداد الرصافة

25-09-2022ساهره هاشمليث بدري صبريبغداد الرصافة

25-09-2022نعيمه خضيرجواد خزعل سلمانبغداد الرصافة

25-09-2022وحيده حميدكاظم عبدالحسن عبودبغداد الرصافة

25-09-2022ريمه هاللنعمه محيسن شحاذهبغداد الرصافة

25-09-2022لطيفه كنعانخضير عبدهللا كاظمبغداد الرصافة

25-09-2022صبريه عاصيعايد جبر منشيبغداد الرصافة

25-09-2022حمده جسامسلمان محمد عبودبغداد الرصافة

25-09-2022عنيده بدرجمعه راضي الزمبغداد الرصافة

25-09-2022جدعه حسنعبدالكريم عتاب هاشمبغداد الرصافة

25-09-2022بدريه عودهغالب عبدالرضا عبدالحسنبغداد الرصافة

25-09-2022دالل رشادعايد عبداالمير رشيدبغداد الرصافة

25-09-2022وسيله محيعيدان رحيم عباسبغداد الرصافة

25-09-2022سكنه شمرانسلمان حسن خنزيربغداد الرصافة

25-09-2022جماله حسينمهدي راضي حسنبغداد الرصافة

25-09-2022جسومه عريبينصار نايف صكربغداد الرصافة

25-09-2022نغوه المحسنمحمد عبدالحسين ناكودبغداد الرصافة

25-09-2022سعده سريحجاسم صالح راضيبغداد الرصافة

25-09-2022ردافه عبيدعبدالرضا مراح حسونبغداد الرصافة

25-09-2022وضحه جيادياسين بادي صالحبغداد الرصافة

25-09-2022ازوينه نايفعبدالرزاق كاظم جبربغداد الرصافة

25-09-2022ثالثه حسنجبار كزار كاظمبغداد الرصافة

25-09-2022فطيم حسنمجيد رشيد حمدبغداد الرصافة

25-09-2022كرجيه منصورمحمد خليفه جاعدبغداد الرصافة

25-09-2022عليه رمحعبدالرزاق منشد مويحبغداد الرصافة

25-09-2022وسميه جاسمطالب علي لطيفبغداد الرصافة

25-09-2022عوجيه فيصلماجد برغش عليويبغداد الرصافة

25-09-2022رازقيه نعمهحسن كريم عبدهللابغداد الرصافة

25-09-2022سلمى حسينمالك غازي فلحيبغداد الرصافة

25-09-2022سكينه جفاتنيروز مكطاع حسينبغداد الرصافة

25-09-2022عريبه كاظممحمود دعدوش عليبغداد الرصافة

25-09-2022رشده شلشكامل ناصر رحيلبغداد الرصافة

25-09-2022فاطمه بشيررياض سبع خميسبغداد الرصافة

25-09-2022كميله جبراياد نوماس نيازبغداد الرصافة

25-09-2022حسنه عليعبدعلي دغي شاهينبغداد الرصافة

25-09-2022مزيونه مطرمدلول زيدان رثيعبغداد الرصافة

25-09-2022ربيعه محمدستار جبار مجيدبغداد الرصافة

25-09-2022فضيله رزوقيابراهيم منور عليبغداد الرصافة

25-09-2022رفعه جاسمقاسم محمد مزبانبغداد الرصافة

25-09-2022رسليه حامدصفاء محمد عباسبغداد الرصافة
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25-09-2022رويعه سعدونقاسم بردان موشليبغداد الرصافة

25-09-2022عطيه عبدعليعبدالرزاق خضير عباسبغداد الرصافة

25-09-2022صبريه غضبانعبدالرزاق حسن كاظمبغداد الرصافة

25-09-2022هضيمه عبدخليبص مسعود حمودبغداد الرصافة

25-09-2022شويعه دفارهادي جمعه روضانبغداد الرصافة

25-09-2022وضحه علياصالن عبد فرمانبغداد الرصافة

25-09-2022خميسه جرادنصيف جاسم محمدبغداد الرصافة

25-09-2022نجيه علوانحسن حسين حسنبغداد الرصافة

25-09-2022بدريه عزتعبدالكريم مهدي حسينبغداد الرصافة

25-09-2022مويعه مجاليهامل خلف رميزبغداد الرصافة

25-09-2022كميله بربوتغانم علوك عباسبغداد الرصافة

25-09-2022طاكه حاتمسالم فرحان سلطانبغداد الرصافة

25-09-2022عليه حسنمهدي سلهب راشدبغداد الرصافة

25-09-2022نعيمه مريوشحسين علي حسينبغداد الرصافة

25-09-2022كاظميه محسنطه ياسين خلفبغداد الرصافة

25-09-2022صبيحه صالحعلي عبدهللا صالحبغداد الرصافة

25-09-2022حدهن عباسحسين سلمان سلطانبغداد الرصافة

25-09-2022مطروده بعرورفالح عباس محمدبغداد الرصافة

25-09-2022شكريه عويدنوري عبدهللا ابراهيمبغداد الرصافة

25-09-2022فيضه خليفهمحسن محمد فرحانبغداد الرصافة

25-09-2022مناهل سلمانمحمد محمود سالمبغداد الرصافة

25-09-2022سهام عكوبيعدنان نجيب سلمانبغداد الرصافة

25-09-2022شده سالمعباس حلو حنظلبغداد الرصافة

25-09-2022جميله مظلومكاظم كاطع حسونبغداد الرصافة

25-09-2022هظيمه ظاهرمحسن كزار بدايبغداد الرصافة

25-09-2022سكينه عبدالخالقزهير عبدالخالق خضيربغداد الرصافة

25-09-2022فضيله عبدعليعالء نافع سماويبغداد الرصافة

25-09-2022نجمه غياضيوده معارج كشاشبغداد الرصافة

25-09-2022كاغد محسنسبع خميس محمدبغداد الرصافة

25-09-2022حبسه حواسمحمود عباس شرموطبغداد الرصافة

25-09-2022بهبه حسينكامل خضير نصيفبغداد الرصافة

25-09-2022هظيمه مظلومعلي لفته جمعهبغداد الرصافة

25-09-2022فاطمه مباركعبدالزهره مهدي عودهبغداد الرصافة

25-09-2022كنشه عليفيصل مزهر شاللبغداد الرصافة

25-09-2022عنيده يرموزعباس خضير محمدبغداد الرصافة

25-09-2022شاهه عيسىكاظم خضير فيصلبغداد الرصافة

25-09-2022سليمه حسنحسين علي حسينبغداد الرصافة

25-09-2022سعديه كاظمحسين نايف جاسمبغداد الرصافة

25-09-2022كاظميه معيبدصبري خلف صابربغداد الرصافة

25-09-2022نجديه ارحالعوفي اوهيب عدايبغداد الرصافة

25-09-2022صبريه منصورصالح عنوان جيادبغداد الرصافة

25-09-2022كنطار ابراهيمعبدعلي هاشم فارسبغداد الرصافة

25-09-2022هظيمه محمدصاحب فاضل ساجتبغداد الرصافة

25-09-2022فاطمه جاسمشهاب احمد شهاببغداد الرصافة

25-09-2022زهره سعيدناصر حمادي هاشمبغداد الرصافة

25-09-2022سليمه جلوباركان تركي مهديبغداد الرصافة

25-09-2022مديحه عبدهللاكمال فاضل عبودبغداد الرصافة

25-09-2022فطومه داودعبدالقادر عطيه محمودبغداد الرصافة

25-09-2022زهره عباساحمد سلمان مهديبغداد الرصافة

25-09-2022خيريه عبيدعامر طالب عبودبغداد الرصافة

25-09-2022شمسيه جمعهنعمه رسن حمودبغداد الرصافة

25-09-2022حليمه عمرانحسين علي حسينبغداد الرصافة
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25-09-2022صبيحه احمدعبدالكريم كاظم راشدبغداد الرصافة

25-09-2022كميله خلفثامر جمعه الضاحيبغداد الرصافة

25-09-2022جنسيه داليعدنان جبر عبيدبغداد الرصافة

25-09-2022سالمه عليحسين نايف ابراهيمبغداد الرصافة

25-09-2022عوفه عليكريم داود خلفبغداد الرصافة

25-09-2022جاسميه جابرحسن محمد جويعدبغداد الرصافة

25-09-2022ثلوثه كصبعباس خضير جميلبغداد الرصافة

25-09-2022جكوه راجيجساب ناجي نوفانبغداد الرصافة

25-09-2022نوره حسنمحمد جاسم خضيربغداد الرصافة

25-09-2022وصف جلوبحسين سلطان محيسنبغداد الرصافة

25-09-2022دالل فريدعبدالسالم صالح نجمبغداد الرصافة

25-09-2022حمديه كاظموليد عدنان عليبغداد الرصافة

25-09-2022فضيله غزالمحمد سبع حسنبغداد الرصافة

25-09-2022نعيمه فارسعماد جبار محمدبغداد الرصافة

25-09-2022بدريه عبدهللاعبداالكريم حميد حاجمبغداد الرصافة

25-09-2022حسيبه احمدعبدالكريم حميد عليبغداد الرصافة

25-09-2022قسمه حسينكريم فاضل حسينبغداد الرصافة

25-09-2022رشده رشيدصبار علوان محمدبغداد الرصافة

25-09-2022نعيمه محسنرمزي موسى فالحبغداد الرصافة

25-09-2022جكاره عامركاظم نعمه خضربغداد الرصافة

25-09-2022وفيه حمزهعبدالكريم مهدي عبدبغداد الرصافة

25-09-2022صبيحه هاشممهدي فلحي جودهبغداد الرصافة

25-09-2022فتحيه محمدمحمد حسين هاللبغداد الرصافة

25-09-2022بهيجه احمدمحمدكاظم جواد جاسمبغداد الرصافة

25-09-2022بديريه جاسمصباح دعاج عذوببغداد الرصافة

25-09-2022فطيم محمدسعد طه حومدبغداد الرصافة

25-09-2022نصره حسينكامل عوده خضيربغداد الرصافة

25-09-2022كاغد عبدهللاسلمان مشكور محمدبغداد الرصافة

25-09-2022عمشه حسيعبدالهاشم شافي بديويبغداد الرصافة

25-09-2022حليمه جمعهصباح رديف فرجبغداد الرصافة

25-09-2022مكيه مجيدمحمد سليم صالحبغداد الرصافة

26-09-2022نوره زويدمحسن جاسم عودهبغداد الرصافة

26-09-2022علويه مطلكعلي حوشي صخيبغداد الرصافة

26-09-2022شذره ليلومحمود مراد نايفبغداد الرصافة

26-09-2022غنيه جمعهقاسم محمود محمدبغداد الرصافة

26-09-2022نجيه فارساسماعيل طراد جاسمبغداد الرصافة

26-09-2022جميله صافيسالم محيسن حسينبغداد الرصافة

26-09-2022سهام عبداالميرسعد سالم جوادبغداد الرصافة

26-09-2022كاظميه عليحمزه هاشم خربيطبغداد الرصافة

26-09-2022كاشيه جازعكريم جاسم محمدبغداد الرصافة

26-09-2022ناجحه كاظمخضير عباس عبدبغداد الرصافة

26-09-2022عمشه حسينعبدياسر شافي بدويبغداد الرصافة

26-09-2022خالده خلفمهدي صالح مفتنبغداد الرصافة

26-09-2022سكونه محسنعامر جبر ياسينبغداد الرصافة

26-09-2022علويه ايزارمالح كاظم بسماربغداد الرصافة

26-09-2022زكيه عبدحسن عبدهللا معيجلبغداد الرصافة

26-09-2022سليمه حسينعبدالناصر محمد محمودبغداد الرصافة

26-09-2022ريمه نجمعلي حمزه حميدبغداد الرصافة

26-09-2022سريعه عبودعلي عبد معيوفبغداد الرصافة

26-09-2022بكره ابراهيماحمد ظاهر حرجبغداد الرصافة

26-09-2022هنينه عبدهللافرج غلي سابطبغداد الرصافة

26-09-2022مصريه محمدصادق داود شاتيبغداد الرصافة
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26-09-2022مسيره بدنزامل شفك موازيبغداد الرصافة

26-09-2022بهيه ابراهيمامين خزعل محمودبغداد الرصافة

26-09-2022حسنه اتريجمهدي عبدالحسن افضيلهبغداد الرصافة

26-09-2022عيده محمدمجيد مطر عبودبغداد الرصافة

26-09-2022علويه لعيبيمحمد غانم عليبغداد الرصافة

26-09-2022حربيه فياضماجد حسن كاظمبغداد الرصافة

26-09-2022هناء كريمخالد طالب جاسمبغداد الرصافة

26-09-2022لطيفه دخيلصبيح رحم عباسبغداد الرصافة

26-09-2022بهيه جوادعلي باجي عيدانبغداد الرصافة

26-09-2022حمزيه محمدقاسم محمد حسنبغداد الرصافة

26-09-2022بسومه محمدعبدالحسين حسن جبربغداد الرصافة

26-09-2022حكم فاخرماجد شهيد محسنبغداد الرصافة

26-09-2022ريمه عكلهخضير مرداس صالحبغداد الرصافة

26-09-2022عوفه منصورسالم عبدالحسن مصطفىبغداد الرصافة

26-09-2022صفيه محمودعلي جواد عوفيبغداد الرصافة

26-09-2022هديه عبدالموجودماجد عباس جدوعبغداد الرصافة

26-09-2022هديه هجوجكريم دهش عكالبغداد الرصافة

26-09-2022نبيه بريسعلي حسين روميبغداد الرصافة

26-09-2022حسنه بطاحمخيلف خضير بداحبغداد الرصافة

26-09-2022علويه بدنراضي هالل صغيربغداد الرصافة

26-09-2022عقال شالكهفاضل فليح حمدانبغداد الرصافة

26-09-2022عسله عباسحميد حسين محيميدبغداد الرصافة

26-09-2022ثريه حسينمحمد حسن حسينبغداد الرصافة

26-09-2022فطيم خلفحسن سلمان حسنبغداد الرصافة

26-09-2022فاطمه لفتهعقيد سيد علوانبغداد الرصافة

26-09-2022رضيه غانممحسن زرزور شويميبغداد الرصافة

26-09-2022بدريه عبدالعباسجبار كريم فنجانبغداد الرصافة

26-09-2022فخريه عبدالرحمنسامي فاضل عدايبغداد الرصافة

26-09-2022صبريه داخلمجيد الزم فريحبغداد الرصافة

26-09-2022رضيه يوسفباسم عبدالجبار مصرعبغداد الرصافة

26-09-2022هاشميه زاهيقاسم هامل سيدبغداد الرصافة

26-09-2022عباسيه سعودجبار خليفه ضائعبغداد الرصافة

26-09-2022فاطمه محمودقاسم حميد حمودبغداد الرصافة

26-09-2022حسنه حسنحاتم عبدالرضا نعاسبغداد الرصافة

26-09-2022زهره عليعلي كشكول حمزهبغداد الرصافة

26-09-2022زنوبه عبيدعلي محمد عبودبغداد الرصافة

26-09-2022فتحيه يونسمحمد مهدي عبدالقادربغداد الرصافة

26-09-2022ناكه حزامرحيم جاسم عليبغداد الرصافة

26-09-2022عسله سلطانعلي جاسم شلشبغداد الرصافة

26-09-2022فخريه احمدستار جبار صالحبغداد الرصافة

26-09-2022حره شالكهصالح سوط سايطبغداد الرصافة

26-09-2022صبريه عليكريم عبد محمدبغداد الرصافة

26-09-2022بسنه كبرستار جبار حسنبغداد الرصافة

26-09-2022كميله موسىرياض محمد حسنبغداد الرصافة

26-09-2022كرجيه ثامراحمد سلمان صالحبغداد الرصافة

26-09-2022فضيله احمدخالد حميد جوادبغداد الرصافة

26-09-2022عليه حبيبستار حمد عجيلبغداد الرصافة

26-09-2022جويده نايلناظم عباس عليبغداد الرصافة

26-09-2022دخيله عطيهرزاق عذير عودهبغداد الرصافة

26-09-2022زنوبه عبودنجم عبد ثجيلبغداد الرصافة

26-09-2022عباسيه عبدعليعبدالنبي شعالن جاسمبغداد الرصافة

26-09-2022حميده معيلوجاسم حسن وروربغداد الرصافة
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26-09-2022صبريه جبرمحمد جاسم حلوبغداد الرصافة

26-09-2022نعيمه عبيدزياد طارق كاملبغداد الرصافة

26-09-2022فاطمه داودمالك زيدان عاكولبغداد الرصافة

26-09-2022زري محمودكريم زاير حبيببغداد الرصافة

26-09-2022كنطار عبودعباس احمد رفاسبغداد الرصافة

26-09-2022سعديه خماسنبيل احمد صالحبغداد الرصافة

26-09-2022عزمت حسنمراد احمد محمدبغداد الرصافة

26-09-2022سكنه سعيدجواد حسين وصيبغداد الرصافة

26-09-2022حسنه كشيشكريم بوري محمدبغداد الرصافة

26-09-2022فخريه نعمهحازم ناهي كمربغداد الرصافة

26-09-2022فطيم عويدكاظم حمزه مسلمبغداد الرصافة

26-09-2022فاطمه عليخليل علي مرادبغداد الرصافة

26-09-2022خانزاد دليمحمد محمود مرادبغداد الرصافة

26-09-2022جبريه زميمصبيح محيسن حمودبغداد الرصافة

26-09-2022عمشه حسينكاظم مراح مطربغداد الرصافة

26-09-2022حربيه حسنعزيز فرحان عبودبغداد الرصافة

26-09-2022زعيله عبدالحسينكاظم موسى حبيببغداد الرصافة

26-09-2022حسن حموديحافظ كرجي خلفبغداد الرصافة

26-09-2022كاظميه زويدكريم رسن جودهبغداد الرصافة

26-09-2022حمده حسنخليل حاجوز علوانبغداد الرصافة

26-09-2022سعديه حميدليث جاسم مهديبغداد الرصافة

26-09-2022صينه عليعلي سلمان عبيدبغداد الرصافة

26-09-2022رتبه عداياحمد فريح محمدبغداد الرصافة

26-09-2022حليوه كاظمرشيد محمود بنزاربغداد الرصافة

26-09-2022هاشميه عباسدشر كاطع عوضبغداد الرصافة

26-09-2022زهره مظلومكريم عبد فريدونبغداد الرصافة

26-09-2022عمشه خميسقاسم محمد جاسمبغداد الرصافة

26-09-2022هاشميه محمدحميد حاتم وريدبغداد الرصافة

26-09-2022ختله صالحكاظم فليح شبيببغداد الرصافة

26-09-2022ريمه حسينطه محمد كاظمبغداد الرصافة

26-09-2022طليقه عودهستار جبار حسنبغداد الرصافة

26-09-2022حمده داودحمزه راشد سميربغداد الرصافة

26-09-2022شريفه عبدللطيفاحمد محمد اسماعيلبغداد الرصافة

26-09-2022ساميه عذيبعباس فاضل حسنبغداد الرصافة

26-09-2022نعيمه عبدهللاياسين احمد محمدبغداد الرصافة

26-09-2022عفره خلفهاني حسون بديويبغداد الرصافة

26-09-2022حكيمه يحينجم عبد كريفعبغداد الرصافة

26-09-2022سلطان كطانكطوف جارهللا شبوطبغداد الرصافة

26-09-2022مديحه عبدصباح حسن حيدربغداد الرصافة

26-09-2022خميسه شهابزهير احمد سعودبغداد الرصافة

26-09-2022بسعاد زغيرجميل عامر عبدربهبغداد الرصافة

26-09-2022عنيد رزوقيستار محرب خربوطبغداد الرصافة

26-09-2022هديه دعدوشجليل جاسم محمدبغداد الرصافة

26-09-2022مكيه موسىخلف محمد سيدبغداد الرصافة

26-09-2022زهره محمدكريم كاظم خضيربغداد الرصافة

26-09-2022خيريه خضيرعلي غازي محسنبغداد الرصافة

26-09-2022خميسه ثجيلمحسن خليف حسونيبغداد الرصافة

26-09-2022خميسه خلفمحمد ابراهيم فليفلبغداد الرصافة

26-09-2022حمزيه برديغازي رشيد كرجيبغداد الرصافة

26-09-2022فاطمه سالمجاسم محمد رستمبغداد الرصافة

26-09-2022خديجه طهيزحمزه بجاي مظلومبغداد الرصافة

26-09-2022بذيه دبيبجابر داود حبيببغداد الرصافة
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26-09-2022رفيعه خميسعلي عبدالحسين فليحبغداد الرصافة

26-09-2022زهره ضفيرخليل صالح عليبغداد الرصافة

26-09-2022سالمه علوانعبدالحسين رشيد محمدبغداد الرصافة

26-09-2022غفله شيحانعبدالهادي فرحان عليبغداد الرصافة

26-09-2022حليمه خلفناهض طبيلي رجببغداد الرصافة

26-09-2022حده عبيدنصير فاضل مصطفىبغداد الرصافة

26-09-2022نصره حسينعادل كاظم خنجربغداد الرصافة

26-09-2022بدريه حميدمهدي احمد عليبغداد الرصافة

26-09-2022كاشيه كاطععطوان سابط عبدالسادهبغداد الرصافة

26-09-2022سنيه عبدصالح مهدي صالحبغداد الرصافة

26-09-2022سكنه حسينهادي سبع كاظمبغداد الرصافة

26-09-2022نوريه عباسمحمد عباس كليخبغداد الرصافة

26-09-2022دهيه دغشعلي محمد هكثربغداد الرصافة

26-09-2022حسن جاسماكزار جابر حسنبغداد الرصافة

26-09-2022خمشه رحمخباص لعيبي جالببغداد الرصافة

26-09-2022زينه صكرنعيم عبود جبربغداد الرصافة

26-09-2022حسنه عليسرحان كامل محمدبغداد الرصافة

26-09-2022مرجانه سهووهيب وحي حماديبغداد الرصافة

26-09-2022شهد عريانكريم جابر جبربغداد الرصافة

26-09-2022وضحه نزالكريم احمد سيدبغداد الرصافة

26-09-2022وسيله نادركريم مجيد جاسمبغداد الرصافة

26-09-2022عليه حسنعباس محسن خنجربغداد الرصافة

26-09-2022فاطمه كاظمكريم فاضل عبدبغداد الرصافة

26-09-2022جبره ناموسستار جبار شامخبغداد الرصافة

26-09-2022فخريه جاسمكمااللدين عبود مهديبغداد الرصافة

26-09-2022غريبه سواديعزيز شالل عبدهللابغداد الرصافة

26-09-2022جديد فالحعبد جاسم عبدهللابغداد الرصافة

26-09-2022صبيحه عيسىمجيد حميد قاسمبغداد الرصافة

26-09-2022حليوه فهدقاسم جاعد ضميدبغداد الرصافة

26-09-2022بهيه ردامقاسم محسن شلكامبغداد الرصافة

26-09-2022صبريه عليرحيم جياد كرمبغداد الرصافة

26-09-2022فليحه شجاعشاكر محمود عبدهللابغداد الرصافة

26-09-2022حميده محمودسالم جاسم محمودبغداد الرصافة

26-09-2022كاظميه ناصرهامل محمد مطيربغداد الرصافة

26-09-2022امونه شرموطياسبين جواد كاظمبغداد الرصافة

26-09-2022راهيه ابريجسامي عليوي هاملبغداد الرصافة

26-09-2022حميده صالحثامر احمد ضاحيبغداد الرصافة

26-09-2022عليه راشدحامد عبيد عباسبغداد الرصافة

26-09-2022فطيم فياضعمران موسى عباسبغداد الرصافة

26-09-2022عبده ابراهيمرعد حسين عبدهللابغداد الرصافة

26-09-2022بهيه زغيرفاضل داهي صياحبغداد الرصافة

26-09-2022كاظميه درباشرزاق صكبان باقربغداد الرصافة

26-09-2022خديجه جاسمكامل فياض ساجتبغداد الرصافة

26-09-2022زكيه شايعحسن عبيد موسىبغداد الرصافة

26-09-2022فوزيه فاضلصفاء جعفر صالحبغداد الرصافة

26-09-2022نجاه مزهرحسن حسين ملوحبغداد الرصافة

26-09-2022عليه احمدطالب صالح محمودبغداد الرصافة

26-09-2022سكنه محمدكريم ظاهر شكربغداد الرصافة

26-09-2022صبريه زبارمظهر هاشم سلمانبغداد الرصافة

26-09-2022بدريه عبودحسون جاسم ونانبغداد الرصافة

26-09-2022جماله سعيدباسم تركي لعيبيبغداد الرصافة

26-09-2022جميله محمداياد عبدهللا داغربغداد الرصافة
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26-09-2022صدامه سالمكاظم مطلب ضامنبغداد الرصافة

26-09-2022رباب رحيمضياء طالب ملكبغداد الرصافة

26-09-2022سكينه عيسىهاشم صغير فالحبغداد الرصافة

26-09-2022كاظميه حسنطالب عذيب عبدهللابغداد الرصافة

26-09-2022نسمه لفتهجلوب زبون عبدهللابغداد الرصافة

26-09-2022ملكه عباسرشيد ثامر سعيدبغداد الرصافة

26-09-2022بهيه غزالعلي جبار بدنبغداد الرصافة

26-09-2022عفره ناهضجبار عويد لفتهبغداد الرصافة

26-09-2022كلي فرحانسلمان حبيب كشكولبغداد الرصافة

26-09-2022ونسه علوشقاسم اليج شدهانبغداد الرصافة

26-09-2022عبله عبدهللاحسين محمد حسينبغداد الرصافة

26-09-2022طاوس جمعهنجم عبدهللا داودبغداد الرصافة

26-09-2022جماله شويعمحمد مطر راضيبغداد الرصافة

26-09-2022لطيفه جاسممنعم محمد فارسبغداد الرصافة

26-09-2022نجيه حبيبمراد كاظم نصيفبغداد الرصافة

26-09-2022رجيبه حسينماجد علي ياسربغداد الرصافة

26-09-2022مطره ابراهيمعباس حسن خليلبغداد الرصافة

26-09-2022حسنه راضيناصر حسين غريببغداد الرصافة

26-09-2022حكمه عبدالنبيجبار محيبس عبيدبغداد الرصافة

26-09-2022ريه حسنحسين رسول جابربغداد الرصافة

26-09-2022فضيله عيدانسعد عبود حارهللابغداد الرصافة

26-09-2022جميله امينكريم داود سلمانبغداد الرصافة

26-09-2022رياسه شامخعلي الزم رسنبغداد الرصافة

26-09-2022رضيه حسينجبار خلف غويليبغداد الرصافة

26-09-2022ليلى عريبيطاهر قاسم شذربغداد الرصافة

26-09-2022نزهه سلمانفاضل فيصل نجمبغداد الرصافة

26-09-2022فخريه عزيزعلي حسين خفيبغداد الرصافة

26-09-2022وضحه مخمورمحمد عبدالرضا نعيمهبغداد الرصافة

26-09-2022زهره دنفشعبدالكريم كاظم جالببغداد الرصافة

26-09-2022هيله نصرهللاسلمان خلف واديبغداد الرصافة

26-09-2022مليحه عليخالد حمدان محيميدبغداد الرصافة

26-09-2022صبيحه ناصرشكر محمود سبعبغداد الرصافة

26-09-2022كاظميه ماهودمهدي صالح نعمهبغداد الرصافة

26-09-2022هدوه محيسنكاظم لفته صخيبغداد الرصافة

26-09-2022كاظميه جبرجاسم جواد عيهبغداد الرصافة

26-09-2022بدريه صحنكاظم خليف كشمربغداد الرصافة

26-09-2022عنيده دغيمقاسم جبر عجيلبغداد الرصافة

26-09-2022مسيره عاتيفياض عبدهللا شافيبغداد الرصافة

26-09-2022جماله كعيدكاظم حسون مرداوبغداد الرصافة

26-09-2022مهيه عبدكريم محسن خميسبغداد الرصافة

26-09-2022ربيعه حميديابراهيم هادي حميدبغداد الرصافة

26-09-2022شيخه صباححربي محمد شهاببغداد الرصافة

26-09-2022كظيمه عكيليكريم كعيم كاظمبغداد الرصافة

26-09-2022زاجيه موسىمجيد كاطع سلمانبغداد الرصافة

26-09-2022جسم نعمهرحيم فاخر حسنبغداد الرصافة

26-09-2022ملكيه لعيبيكريم حسن لفتهبغداد الرصافة

26-09-2022وبريه جابرجمعه سالم زايربغداد الرصافة

26-09-2022حسنه خشيبعلي رداد صباحبغداد الرصافة

26-09-2022عسله عليعلي عبيد ظاهربغداد الرصافة

26-09-2022هديه عبدجواد عبدالكاظم عاكولبغداد الرصافة

26-09-2022عائشه حسينعزيز رشيد عزيزبغداد الرصافة

26-09-2022ريمه حماديعبدالمجيد حميد خضيربغداد الرصافة
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26-09-2022خيريه عباسحميد مصطاف مرزوكبغداد الرصافة

26-09-2022سلتافه جبرصباح عبدالكاظم جلببغداد الرصافة

26-09-2022جواهر كاظمكريم كاظم حسونبغداد الرصافة

26-09-2022طليعه عبدهللاعبدالكريم محمد عبدهللابغداد الرصافة

26-09-2022حميده سلمانعلي حسين عودهبغداد الرصافة

26-09-2022فخريه موالكركان شنيور نميربغداد الرصافة

26-09-2022زكيه عبدالرحمنخالد ابراهيم محمودبغداد الرصافة

26-09-2022سكينه كاظمعجيل صعيصع موازيبغداد الرصافة

26-09-2022ملكيه فنجانجاسب خضير عودهبغداد الرصافة

26-09-2022ثجيله خلفحسن عباس حسينبغداد الرصافة

26-09-2022كميله جاسمطالب صبار مطلكبغداد الرصافة

26-09-2022حودي عليعلي جاسم عبدالسادهبغداد الرصافة

26-09-2022ترفه فياضعواد حردان عليبغداد الرصافة

26-09-2022حسنه صبرحسنهجواد كاظم طلفاحبغداد الرصافة

26-09-2022صبريه رحيمهربيع عكله صالحبغداد الرصافة

26-09-2022غزاله فرحانمحمود ناصر حسينبغداد الرصافة

26-09-2022منتهى ينايمحمد راضي عبدالكاظمبغداد الرصافة

26-09-2022شهيده جاسمحامد جاسم مزعلبغداد الرصافة

26-09-2022زهره خضرحسين حمود حسونيبغداد الرصافة

26-09-2022بدريه شوقيطالب حسن عليبغداد الرصافة

26-09-2022زهره جاسمماجد حميد مسعربغداد الرصافة

27-09-2022فوزيه سعودعباس فليح حسنبغداد الرصافة

27-09-2022بنيه كريديكريم راضي نعمهبغداد الرصافة

27-09-2022نعيمه خطومجيد هاني مطربغداد الرصافة

27-09-2022اوجاحا نورعوده ولي سلمانبغداد الرصافة

27-09-2022مهديه محاننعمه محمد صباحبغداد الرصافة

27-09-2022كامله شحيتمزهر هويجل شتيتبغداد الرصافة

27-09-2022هالله حموداحمد سليمان حمودبغداد الرصافة

27-09-2022ملكيه مطشركريم عبدالساده بدربغداد الرصافة

27-09-2022نعيمه منشدهادي شايع محسنبغداد الرصافة

27-09-2022نجيه عباسنوري عباس محمدبغداد الرصافة

27-09-2022حكم حنوننعمان سالم عليبغداد الرصافة

27-09-2022هيله موسئمحمد شيحان حسنبغداد الرصافة

27-09-2022قاطمه سكرانصالح حسين محمدبغداد الرصافة

27-09-2022حياه علوانعباس كاظم عنونبغداد الرصافة

27-09-2022كاظميه عبدالسادهفارس كريم حزامبغداد الرصافة

27-09-2022حلوه جليلطارق محمد جمكهبغداد الرصافة

27-09-2022فطيم بريعوده محمد جابربغداد الرصافة

27-09-2022شنينه ماضيفيصل غازي راضيبغداد الرصافة

27-09-2022فرحه عبدعهباس حسن سلمانبغداد الرصافة

27-09-2022حميده عبدصادق فريح منينبغداد الرصافة

27-09-2022اميره عبدصالح مهدي صالحبغداد الرصافة

27-09-2022سالمه هليلكريم سلمان عسلبغداد الرصافة

27-09-2022تفاحه زاملعدنان عباس نعمهبغداد الرصافة

27-09-2022حسنه عليخالد احمد خضيربغداد الرصافة

27-09-2022حسنه عليعلي عزيز بدنبغداد الرصافة

27-09-2022فرحه ابراهيمناطق ناصر حسونبغداد الرصافة

27-09-2022هديه طاهرحليم عبد مزعلبغداد الرصافة

27-09-2022نوره حسنرحمان خضير عباسبغداد الرصافة

27-09-2022انزيله روميريسان بادي عبدالحسنبغداد الرصافة

27-09-2022غنيه ناصرمجيد خضير عهدهبغداد الرصافة

27-09-2022عدوه سلمانمهدي هليل عودهبغداد الرصافة
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27-09-2022رشكه زينعطا مروان بخيتبغداد الرصافة

27-09-2022حميده موسىفارس سعدون ناصربغداد الرصافة

27-09-2022قسمه محمدمجيد كريم عذيببغداد الرصافة

27-09-2022دريجه حسنحسن شامخ اسماعيلبغداد الرصافة

27-09-2022زهره حريبطرزاق حميد عبدبغداد الرصافة

27-09-2022مليه كاظممزهر حسن عطيهبغداد الرصافة

27-09-2022عويده عبيدانعم راضي ذباحبغداد الرصافة

27-09-2022حسينه محمودفاضل حاوي بطيخبغداد الرصافة

27-09-2022جكاره مهوسكامل جباري زغيربغداد الرصافة

27-09-2022غشيمه حالنفاضل ردام سعودبغداد الرصافة

27-09-2022المازه خلفمحمد حامد جبربغداد الرصافة

27-09-2022جسومه عزيزحسين شامل حمودبغداد الرصافة

27-09-2022جسم نعمهكريم فاخر حسينبغداد الرصافة

27-09-2022كونيه حميديمطر عبد خليفبغداد الرصافة

27-09-2022نوريه حمودعالء ثامر سالمبغداد الرصافة

27-09-2022عذبه عليويعبدعلي خنجر شفلحبغداد الرصافة

27-09-2022بشيره عزيزنعيم علي حيالبغداد الرصافة

27-09-2022صينيه عليويعبد احميد عودهبغداد الرصافة

27-09-2022رساله جحيلمحسن حاوي جودهبغداد الرصافة

27-09-2022دعيمه محمدحسين جبار غاليبغداد الرصافة

27-09-2022رويده بديركريم حسين موزانبغداد الرصافة

27-09-2022عليه مسافرمحمد سلمان عباسبغداد الرصافة

27-09-2022فطيم جاسمطالل داود سلمانبغداد الرصافة

27-09-2022جماله سلمانزيد طامي خليلبغداد الرصافة

27-09-2022حديه عبدراضي خيون عليبغداد الرصافة

27-09-2022صفيه كميرعباس ناصر حسونبغداد الرصافة

27-09-2022شكحه نوفيمجلي سعدون شمرانبغداد الرصافة

27-09-2022رفيعه نعيمهصادق ظاهر شمخيبغداد الرصافة

27-09-2022حالوه حوشيزياره محسن فرجبغداد الرصافة

27-09-2022فيضه سهرفاضل نصير سحيببغداد الرصافة

27-09-2022حسنه نعمهكريم فاخر حسنبغداد الرصافة

27-09-2022حسنه صالحجواد هاشم محمدبغداد الرصافة

27-09-2022فوكهن شويععبد خلف راضيبغداد الرصافة

27-09-2022قسمه كاظممحمد جعفر عليبغداد الرصافة

27-09-2022مكيه علوانكريم جحيل عبودبغداد الرصافة

27-09-2022فوكن عبداللطيفمحسن بليص فهيدبغداد الرصافة

27-09-2022سعيده محسنكريم هميم خلفبغداد الرصافة

27-09-2022عليه عنادعبود محمد حسنبغداد الرصافة

27-09-2022ساميه شهابطارق توفيق حسنبغداد الرصافة

27-09-2022تنيه حامدفؤاد جابر عيدانبغداد الرصافة

27-09-2022نجيه ابراهيمسالم جاسم عزالدينبغداد الرصافة

27-09-2022جكاره مكرجاسم محسن رحيمهبغداد الرصافة

27-09-2022صديقه عودهمحمد حسن درويشبغداد الرصافة

27-09-2022نوريه جبرمحمد عاصي ظاهربغداد الرصافة

27-09-2022عذبه حمودكامل محمد صالحبغداد الرصافة

27-09-2022زكيه عبودعبداالمير حسن عودهبغداد الرصافة

27-09-2022نويا مايخاناسد حبيب فتح هللابغداد الرصافة

27-09-2022غنيه كاظمسالم محمد مطلكبغداد الرصافة

27-09-2022حيله حسينكامل حنون منشدبغداد الرصافة

27-09-2022شيمه سعوداحمد عبد كريديبغداد الرصافة

27-09-2022طويجه عطيهكاظم علي عبدعليبغداد الرصافة

27-09-2022حنيفه رستمفهد عبدالرحيم حسنبغداد الرصافة
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27-09-2022ردفه نايففالح فضاله حسونبغداد الرصافة

27-09-2022زهره لفتهمحمد هاشم معيوفبغداد الرصافة

27-09-2022حلقه محسنهادي حسين خلفبغداد الرصافة

27-09-2022سكنه عكالعبداالمام حسين ميرزابغداد الرصافة

27-09-2022مهيه شاميابراهيم محسن خنجربغداد الرصافة

27-09-2022هضيمه عجميفاضل هليل املحبغداد الرصافة

27-09-2022نوفه سعودرحيم عبد خلفبغداد الرصافة

27-09-2022بركه خلفمحمد منصور حماديبغداد الرصافة

27-09-2022جكنومه شطباحمد ناعور جاعدبغداد الرصافة

27-09-2022طليعه محمدمظفر سلمان عبدهللابغداد الرصافة

27-09-2022هديه حسينقاسم غليس رمحبغداد الرصافة

27-09-2022حميده علياحمد حفظي عباسبغداد الرصافة

27-09-2022عبيسه منصورعائد حسن علوانبغداد الرصافة

27-09-2022بدريه مطرصباح عجيل عليبغداد الرصافة

27-09-2022صبريه محمدمحمد سبع خميسبغداد الرصافة

27-09-2022فطيم شياععدنان كعيبر خالدبغداد الرصافة

27-09-2022برنجي خميساحمد سلوم حميدبغداد الرصافة

27-09-2022لكفه كاظمعلي سكران كاملبغداد الرصافة

27-09-2022نجاه سلمانعبدالحسين علي مهنابغداد الرصافة

27-09-2022نوريه عبيدجمال حاجم عبيدبغداد الرصافة

27-09-2022حسنيه عبيدجميل معال هاشمبغداد الرصافة

27-09-2022ماجده هاديطالب حسين جوادبغداد الرصافة

27-09-2022رقيه مناهيصدام محيبس ثابتبغداد الرصافة

27-09-2022جليله شمخيخالد كصير عبدبغداد الرصافة

27-09-2022سنيه وحيدفاضل هاشم مرهجبغداد الرصافة

27-09-2022شريفه عيدانحسين كريم عليبغداد الرصافة

27-09-2022ملكيه سلطانعماد حسين محمدبغداد الرصافة

27-09-2022نكيته سماريعبدالحسين لفته حسنبغداد الرصافة

27-09-2022كلثومه مطلكعلي مراد جماغبغداد الرصافة

27-09-2022حسنه سلمانجمال عبدهللا صالحبغداد الرصافة

27-09-2022خيريه عليحميد علي محمدبغداد الرصافة

27-09-2022نجاه كريمصالح صالح صدامبغداد الرصافة

27-09-2022رهيه مطشراحمد مطلب سلمانبغداد الرصافة

27-09-2022حده حسينسعد عبيد سلوميبغداد الرصافة

27-09-2022خيريه عباسعماد خلف عبدالرزاقبغداد الرصافة

27-09-2022عمشه فياضعاشور حسين فهدبغداد الرصافة

27-09-2022خديجه محسنرحمن شالكه طالببغداد الرصافة

27-09-2022حسنه بطاححميد خضير بداحبغداد الرصافة

27-09-2022حسنه سيدعباس جبار عودهبغداد الرصافة

27-09-2022زنوبه جاسمحسين علي عبدالحسينبغداد الرصافة

27-09-2022صبريه غيالنعباس جاسم حسينبغداد الرصافة

27-09-2022هديه جبيركريم محمد جاسمبغداد الرصافة

27-09-2022فضيله عليكاظم مصحب سبعبغداد الرصافة

27-09-2022حسنه حسينسلمان دليل نصيفبغداد الرصافة

27-09-2022هيله باطلعوده محمد كاضمبغداد الرصافة

27-09-2022بدريه جبارعبد عبدالحسين عليويبغداد الرصافة

27-09-2022زكيه جواديحيى حسين خضيربغداد الرصافة

27-09-2022عذبه خضيرسامي احمد كصببغداد الرصافة

27-09-2022مريم نصيفحامد فرحان سعودبغداد الرصافة

27-09-2022نعيمه عنتابهاشم قاسم حسونيبغداد الرصافة

27-09-2022رقيه جابرناصر خلف عبدهللابغداد الرصافة

27-09-2022زهره مصطافغازي عدنان صالحبغداد الرصافة
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27-09-2022عليه هوبيفارس عبد حسنبغداد الرصافة

27-09-2022مهيا حمدعلي عبدالواحد محمدبغداد الرصافة

27-09-2022بهيه زايرفائق صبحي عبدالمحسنبغداد الرصافة

27-09-2022سعديه جعفرسمير محمد حسنبغداد الرصافة

27-09-2022كاظميه هليلثابت محمد سهربغداد الرصافة

27-09-2022زكيه غايبجاسم محمد حمدبغداد الرصافة

27-09-2022وبريه نعمهعبدالكاضم بدر مهوسبغداد الرصافة

27-09-2022كميله هاديزهير حسين كريمبغداد الرصافة

27-09-2022نشيده سلمانرحيم عزيز عليبغداد الرصافة

27-09-2022هيله غلوممحمود وجر موسىبغداد الرصافة

27-09-2022معالنه فالححسين جبار عميدبغداد الرصافة

27-09-2022ملكه صالحمحمود احمد شهاببغداد الرصافة

27-09-2022مهاوي جاسمحسين عبود شنيوبغداد الرصافة

27-09-2022حبيه شياعحاتم جاسم لفتهبغداد الرصافة

27-09-2022سلومه علوانكريم رشيد محمدبغداد الرصافة

27-09-2022صبريه محسنجاسم سبتي جاسمبغداد الرصافة

27-09-2022مهديه خضيرحامد عبدالكريم محمدبغداد الرصافة

27-09-2022ساميه ابراهيمطارق وهيب عباسبغداد الرصافة

27-09-2022فضيله حسنسعدي عبادي حميدبغداد الرصافة

27-09-2022جويده ناصرسعيد صالح سلمانبغداد الرصافة

27-09-2022زنوبه صالحجبار كزار مرزابغداد الرصافة

27-09-2022جسومه محمدكريم احمد حميدبغداد الرصافة

27-09-2022حسن حموديحميد كرجي خلفبغداد الرصافة

27-09-2022وسيه شكيرقاسم بردي خلفبغداد الرصافة

27-09-2022سنيه عبدعليجواد كاظم عبدالرضابغداد الرصافة

27-09-2022سوريه صالحسمير صبحي احمدبغداد الرصافة

27-09-2022غيونه جرموطخالد منصور فزعبغداد الرصافة

27-09-2022بدريه عبدجمعه عطيه مخوربغداد الرصافة

27-09-2022صبريه محمدطالب خماط عليويبغداد الرصافة

27-09-2022ردعه فاضلعلي كريم خضيربغداد الرصافة

27-09-2022صديقه عليويمحمد مهدي حميدبغداد الرصافة

27-09-2022سعده جلوبجبار صابط كعودبغداد الرصافة

27-09-2022بيجي رجهنوري جياد عطيهبغداد الرصافة

27-09-2022جدعه شتانعبود سلمان حسينبغداد الرصافة

27-09-2022حدهن كريمرشيد عبد سلمانبغداد الرصافة

27-09-2022حكمه حسونمجيد كاظم رضابغداد الرصافة

27-09-2022حمديه ابراهيمماجد علي حنشبغداد الرصافة

27-09-2022وسميه كاظمناظم عذاب سالمبغداد الرصافة

27-09-2022ساميه اسيودهاني كاظم سالمبغداد الرصافة

27-09-2022فاطمه عوادجاسم محمد حسينبغداد الرصافة

27-09-2022فوزيه شبوطشاكر تركي حمزهبغداد الرصافة

27-09-2022كاظميه جاسمحامد صدام عودهبغداد الرصافة

27-09-2022شميه فرجعماد جاسم بشتبغداد الرصافة

27-09-2022هاشميه عبدالسادهامير جبار حسنبغداد الرصافة

27-09-2022رفيعه قدوريعبدهللا لطيف محمدبغداد الرصافة

27-09-2022وسيله يوسفباسم نشاه جميلبغداد الرصافة

27-09-2022كدبه شاهينعدنان مهدي قدوريبغداد الرصافة

27-09-2022صديقه حميدمجيد عبود وهيببغداد الرصافة

27-09-2022حسنه عودهمحمد كريم محمدبغداد الرصافة

27-09-2022سكاره خنجرحامد شاكر محيسنبغداد الرصافة

27-09-2022كميله عبدقاسم خزعل هكشبغداد الرصافة

27-09-2022جنسيه عليعدنان عبدالجبار ابو العجبغداد الرصافة
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27-09-2022حسنه مجيدمجاسم قزموز عطيهبغداد الرصافة

27-09-2022نصريه حمودحميد محمود سيدبغداد الرصافة

27-09-2022سليمه محمدصالح مهدي حسينبغداد الرصافة

27-09-2022حظهن سالمسلمان فرج منصوربغداد الرصافة

27-09-2022عزيزه كريمظافر محمد كاظمبغداد الرصافة

27-09-2022فاطمه ماضيجبار كاظم حسينبغداد الرصافة

27-09-2022نجمه منصورخضير خليفه عوادبغداد الرصافة

27-09-2022حسنه عطيهحمود عبيد خضيربغداد الرصافة

27-09-2022رفعه محمدصالح ياسين عسلبغداد الرصافة

27-09-2022امينه عيدانشامل حميد محمدبغداد الرصافة

27-09-2022سعده جاسمعلي عزيز ماضيبغداد الرصافة

27-09-2022لذه عباسعلي جوحي لهوبغداد الرصافة

27-09-2022حسنه محمدسعد هاشم مجبسبغداد الرصافة

27-09-2022انظيمه حسينخالد عبدالجبار نمربغداد الرصافة

27-09-2022صبحه عليحامد كاظم زنيدبغداد الرصافة

27-09-2022فخريه حبيبسعدي عبد عباسبغداد الرصافة

27-09-2022مامه خان سليمانصباح عباس حسنبغداد الرصافة

27-09-2022نعيمه عليصباح جوامير سلمانبغداد الرصافة

27-09-2022عليه ضعيفناجي ثامر محمودبغداد الرصافة

27-09-2022وداد سلمانعدي صادق جعفربغداد الرصافة

27-09-2022مريم بدرمثنى مبدر فياضبغداد الرصافة

27-09-2022زهره حسينكاظم كويت عيسىبغداد الرصافة

27-09-2022صبريه شهابفاضل رمضان حاويبغداد الرصافة

27-09-2022زنوبه خلفعبدهللا خلف شاهينبغداد الرصافة

27-09-2022حريه جالبصادق رحيم ذجربغداد الرصافة

27-09-2022حليمه سلمانعصام هادي محمدبغداد الرصافة

27-09-2022زهيه خالطيرحيم عبيدالحمد حسينبغداد الرصافة

27-09-2022هاشميه عبيدريسان صدام خريبطبغداد الرصافة

27-09-2022صبحه جاسمعماد عبدالزهره عبدالحسينبغداد الرصافة

27-09-2022حليمه خضيرعدنان احمد صالحبغداد الرصافة

27-09-2022كريمه عبدحسن فليح حسنبغداد الرصافة

27-09-2022بسعاد عبودشاكر حميد جويريدبغداد الرصافة

27-09-2022زهره شحاذهعامر خلف رشيدبغداد الرصافة

27-09-2022منعوته عطيهنجم عبد محمدبغداد الرصافة

27-09-2022كميله سميرمجيد سلمان علوانبغداد الرصافة

27-09-2022زري عباسحامد عبدالكريم مهديبغداد الرصافة

27-09-2022فهيمه ديوانعدنان محمد جاسمبغداد الرصافة

27-09-2022خلفه حسينماجد علي عبودبغداد الرصافة

27-09-2022نعيمه شهابمحمد جبار احمدبغداد الرصافة

27-09-2022فخريه عليويباسم حسين خزعلبغداد الرصافة

27-09-2022شكريه عباسمحمد يعكوب يوسفبغداد الرصافة

27-09-2022نصره نايفجمال عبدهللا داودبغداد الرصافة

27-09-2022طشاره خضيرصالح عنيد صخيبغداد الرصافة

27-09-2022زبيده احمدحيدر اسماعيل وليبغداد الرصافة

27-09-2022كافي حموديرياض فاضل حميدبغداد الرصافة

27-09-2022تركيه حايفغالي سيبور خصافبغداد الرصافة

27-09-2022بدريه صبيرسليم عبيد خرنوببغداد الرصافة

27-09-2022رسميه حسنحيدر هاشم حسينبغداد الرصافة

27-09-2022زهره عباسحسن منصور حسينبغداد الرصافة

27-09-2022قسمه محمدطارق كاظم جوادبغداد الرصافة

27-09-2022عذبه حمدصالح حسن واديبغداد الرصافة

27-09-2022بشيره حبيبفاضل عبد كاظمبغداد الرصافة
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27-09-2022زمو حسونجمال محمد عباسبغداد الرصافة

27-09-2022حليمه سلمانسمير هادي محمدبغداد الرصافة

27-09-2022زنوبه هاشمعلي جبار عليبغداد الرصافة

27-09-2022جروه عبودحميد محمد دويجبغداد الرصافة

27-09-2022تركيه عدنانسالم محمود حسينبغداد الرصافة

27-09-2022كاظميه عيسىماجد كاظم باهضبغداد الرصافة

27-09-2022دله شبلحسن صبر حسينبغداد الرصافة

27-09-2022ملكه خضيرفيصل عباس مطلكبغداد الرصافة

27-09-2022نبيهه وهيبعلي عبدالرسول عباسبغداد الرصافة

27-09-2022ليلوه لعيبيرحيم اسماعيل سهيهبغداد الرصافة

27-09-2022غزاله حسينفهد علي موسىبغداد الرصافة

28-09-2022زهره كريمابراهيم غانم سحيببغداد الرصافة

28-09-2022ملكيه هاشمكاظم راهي حمدانبغداد الرصافة

28-09-2022طليعه عنادثامر مطلب غبنبغداد الرصافة

28-09-2022فطيم جبارحسين عبد فرجبغداد الرصافة

28-09-2022خلفه مهيديخليف عوده سلمانبغداد الرصافة

28-09-2022لطيفه دخيلفليح رحم عباسبغداد الرصافة

28-09-2022هاشميه حسينخضير حسن عبدالحسينبغداد الرصافة

28-09-2022كتبه سعيدظافر محمد صادقبغداد الرصافة

28-09-2022علويه خلففاضل جبار مانعبغداد الرصافة

28-09-2022بهيه عبدهللاعباس كريم علكمبغداد الرصافة

28-09-2022نجمه عبدهللافارس محمد خلفبغداد الرصافة

28-09-2022حواطه عاصيجبار علوان خريصبغداد الرصافة

28-09-2022ملكه نامدارجليل ابراهيم نواربغداد الرصافة

28-09-2022فخريه جبارفالح طاهر مطيلببغداد الرصافة

28-09-2022جسومه احمدعادل سعد فخبغداد الرصافة

28-09-2022عونه كاطعكامل عطيه لفتهبغداد الرصافة

28-09-2022خديجه يونسهاشم حمو كرموشبغداد الرصافة

28-09-2022رداعه جودهكاظم عوده صاحيبغداد الرصافة

28-09-2022نضيله ناصرعامر خيرهللا كاظمبغداد الرصافة

28-09-2022عينه جودهتركي حسن جاعدبغداد الرصافة

28-09-2022منى حسينعباس فاضل عباسبغداد الرصافة

28-09-2022نعيمه بدرعبداالمير بدر مونسبغداد الرصافة

28-09-2022ثجيله حفيثجاسم ضاحي خشمبغداد الرصافة

28-09-2022تسيار غرنوكحسين راضي عليبغداد الرصافة

28-09-2022جميله عباسعبدهللا موهان خضيربغداد الرصافة

28-09-2022زهره عبيدفاضل ذياب عبطانبغداد الرصافة

28-09-2022حسنه سويلمثجيل شالل حسينبغداد الرصافة

28-09-2022ردمه غريبصباح عليوي مرعيبغداد الرصافة

28-09-2022ناجحه زيادداود سلمان علوانبغداد الرصافة

28-09-2022هيالني بطرساسعد حكمت ايليابغداد الرصافة

28-09-2022بهيه عبدمؤيدا اسود هاشمبغداد الرصافة

28-09-2022عذبه حسينياسر عبدهللا حسينبغداد الرصافة

28-09-2022عليه شالشناظم حميد شاللبغداد الرصافة

28-09-2022نوشي عليعادل عبدالعباس عالويبغداد الرصافة

28-09-2022ماشاءهللا صبرعمران طريح ردامبغداد الرصافة

28-09-2022صبيحه حميدماهر حميد خضيربغداد الرصافة

28-09-2022فوزيه عبدمازن عبدالواحد حميدبغداد الرصافة

28-09-2022نهيه جابرعادل ثجيل عبدهللابغداد الرصافة

28-09-2022سومه خنجرباسم علي دحامبغداد الرصافة

28-09-2022عجيبه ابراهيممحمد حمزه رملبغداد الرصافة

28-09-2022هضيمه عبدكريم عبود عباسبغداد الرصافة
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28-09-2022رشده رشيدمزهر عويد حضيريبغداد الرصافة

28-09-2022قسمه حسينشاطي سلمان سعيدبغداد الرصافة

28-09-2022كلثوم سرحانصالح فليح حمدانبغداد الرصافة

28-09-2022زهره اعريبيسمير عجالن كاطعبغداد الرصافة

28-09-2022جميله بدنعلي ضعيف هيكلبغداد الرصافة

28-09-2022بدريه علوانرياض جبار عسكربغداد الرصافة

28-09-2022سوريه نعمهمحمد عبداله حسونيبغداد الرصافة

28-09-2022دايح كاظميهعلوان حصان دايحبغداد الرصافة

28-09-2022كواغد عليويعبدالزهره خليفه جبربغداد الرصافة

28-09-2022كظيمه كعينيعلي هوه عليبغداد الرصافة

28-09-2022خيريه صحينعبدهللا حسين حميديبغداد الرصافة

28-09-2022عكله صياحهادي شريف غياضبغداد الرصافة

28-09-2022تقيه ضايعمحمد خضير عباسبغداد الرصافة

28-09-2022نشميه عبيدعادل سبع غركانبغداد الرصافة

28-09-2022زنهي خلففالح حسن عاصيبغداد الرصافة

28-09-2022رويده بريرعلي حسين موزانبغداد الرصافة

28-09-2022سليمه رحيمعلي عبدعون سعدونبغداد الرصافة

28-09-2022عنيده زايركامل علي لطيفبغداد الرصافة

28-09-2022واحد قاسمحامد عبدالحسن جيادبغداد الرصافة

28-09-2022سكينه مصطفىعبدالعزيز عوني حسينبغداد الرصافة

28-09-2022حسن غميسصالح جمعه نعمهبغداد الرصافة

28-09-2022نصره حسينكاظم عبدالزهره عيسىبغداد الرصافة

28-09-2022منوه زايرفالح حسن ايليويبغداد الرصافة

28-09-2022نجمه عبدهللاسمير حسباهلل خيطانبغداد الرصافة

28-09-2022معصومه حميدعبد كاظم ليلوبغداد الرصافة

28-09-2022خديجه حلوسلمان شيخان هدرسبغداد الرصافة

28-09-2022مكيه طخاخكريم محسن شمخيبغداد الرصافة

28-09-2022شذره برهانمحمد كاظم خيرهللابغداد الرصافة

28-09-2022خانم شيرخانعصام سلمان محمودبغداد الرصافة

28-09-2022كميله ضهيدحامد عبطان جاسمبغداد الرصافة

28-09-2022حسن حموديمحمود كرجي خلفبغداد الرصافة

28-09-2022عليه خفيففالح ثامر محمودبغداد الرصافة

28-09-2022فضيله صالححسين علي صبربغداد الرصافة

28-09-2022كظيمه ونانخالد جامل عيدانبغداد الرصافة

28-09-2022فاطمه شايعنوري جواد خلفبغداد الرصافة

28-09-2022ماهيه نوريماجد خالد سلطانبغداد الرصافة

28-09-2022موزه فليحيعبدالرضا ضاحي خلفبغداد الرصافة

28-09-2022هديه خلفعلي عبدالحسين حربيبغداد الرصافة

28-09-2022حده محمدثامر صبحي احمدبغداد الرصافة

28-09-2022تسواهن عبدوردي محمود عيدانبغداد الرصافة

28-09-2022قسمه حسونسالم محمد جراحبغداد الرصافة

28-09-2022شورجه عبدهللامحسن علوان قاسمبغداد الرصافة

28-09-2022عسله لفتهلطيف سالم مذكوربغداد الرصافة

28-09-2022ملكه سالمعبدهللا عبدالعزيز حمدبغداد الرصافة

28-09-2022شعيع عامرسعدون شياع خضيربغداد الرصافة

28-09-2022تاضي شحاذهاحمد حميد زويعبغداد الرصافة

28-09-2022دله عنادصالح مهدي بريسمبغداد الرصافة

28-09-2022سفحه خليلمخيلف ناصر بطوشبغداد الرصافة

28-09-2022صبيحه سلمانتحسين رشيد عيدانبغداد الرصافة

28-09-2022عليه حسينعباس حميد بدعبغداد الرصافة

28-09-2022زهره لوتيصباح ثامر سلطانبغداد الرصافة

28-09-2022عليه مالخضير عبيس محمدبغداد الرصافة
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28-09-2022عليه حسنسالم محسن خنجربغداد الرصافة

28-09-2022تركيه مهبولعبد ابراهيم نايفبغداد الرصافة

28-09-2022نعمات محمدحسن محمد اسماعيلبغداد الرصافة

28-09-2022مديحه واليكاظم دوهان يحيىبغداد الرصافة

28-09-2022صبحه فياضمحمود ظاهر حماديبغداد الرصافة

28-09-2022كمره جهيمتركي لطيف محمدبغداد الرصافة

28-09-2022غريبه شبيبعباس جبر هيجلبغداد الرصافة

28-09-2022عليه اجيبلمحمد قاسم رسنبغداد الرصافة

28-09-2022نشميه عبدحماد فرحان نايفبغداد الرصافة

28-09-2022حسنه حمزهصبري خلف حمزهبغداد الرصافة

28-09-2022نعيمه لطيفخضير احمد حسنبغداد الرصافة

28-09-2022فطيم اسماعيلسامي اسماعيل ابراهيمبغداد الرصافة

28-09-2022صفيه حسنعبدالرحمن حميد حسنبغداد الرصافة

28-09-2022صبيحه محمدجعفر خضير حماديبغداد الرصافة

28-09-2022حياه رشيدعلي حسين عليبغداد الرصافة

28-09-2022صبريه حسينكامل محمد جوادبغداد الرصافة

28-09-2022طليعه مرزهحسن خلوف محمودبغداد الرصافة

28-09-2022صبريه عبدحسون ليلو جوحيبغداد الرصافة

28-09-2022تاضي حمزهعلي حربي حميدبغداد الرصافة

28-09-2022سليمه سعدونقاسم عبد راهيبغداد الرصافة

28-09-2022فخريه ترياكقاسم محمد ناصربغداد الرصافة

28-09-2022نصره مريرخليل ثامر رهيفبغداد الرصافة

28-09-2022زهره عليصالح حسين عليبغداد الرصافة

28-09-2022جبره كاظمفالح حسن جاسمبغداد الرصافة

28-09-2022عليه محمدثابت زوبع واديبغداد الرصافة

28-09-2022حسن حسينمحمد ناهي راضيبغداد الرصافة

28-09-2022سورهن شاللجاسم كاظم عليبغداد الرصافة

28-09-2022زهره عباسحسين عبدالهادي جاسمبغداد الرصافة

28-09-2022بدريه سعدونعادل كاظم عليبغداد الرصافة

28-09-2022بشرى جعفرعلي عدنان حميديبغداد الرصافة

28-09-2022جسومه حسنمحمد عبود نافلبغداد الرصافة

28-09-2022صبره فرحانعامر رحيم خلفبغداد الرصافة

28-09-2022زكيه صالحعادل هاشم فراسبغداد الرصافة

28-09-2022كميله عبدهاشم كاظم فيصلبغداد الرصافة

28-09-2022هديه غافلعلي جبر سبهانبغداد الرصافة

28-09-2022فنده عاتيسعيد حميد حمدانبغداد الرصافة

28-09-2022شكره لويحمحمود علي مرموصبغداد الرصافة

28-09-2022سعديه عبدهللارعد كريم خاجيبغداد الرصافة

28-09-2022ونسه مريوشعيسى هادي سلطانبغداد الرصافة

28-09-2022عفته ابراهيمحسين علي محمودبغداد الرصافة

28-09-2022بريه جوريعلي حسوني هاللبغداد الرصافة

28-09-2022فخريه دفارعماد عليوي محمدبغداد الرصافة

28-09-2022كاظميه زغيرعبدربه عبدالحسين ثجيلبغداد الرصافة

28-09-2022عيده عيارحمزه سلطان حواسبغداد الرصافة

28-09-2022طليعه جبارمحمد كاظم شالكهبغداد الرصافة

28-09-2022بنيه صبرقاسم كريم عباسبغداد الرصافة

28-09-2022عنب حنيطانحسن وشل هيعبغداد الرصافة

28-09-2022فاطمه عبودطالب مطشر كريمبغداد الرصافة

28-09-2022زهوه عطيهحسن كاظم جبربغداد الرصافة

28-09-2022شيشه سيدمحمد جاسم خضيربغداد الرصافة

28-09-2022نجمه عبدهللاعبدالواحد حميد سلطانبغداد الرصافة

28-09-2022مجيده عذيبحمد حسين رغيفبغداد الرصافة
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28-09-2022صبريه منصورحسن محمد ناصربغداد الرصافة

28-09-2022كاظميه خزعلحسين عبدعلي عبودبغداد الرصافة

28-09-2022حده حسينبحر علي محمودبغداد الرصافة

28-09-2022بدور سرهيدعمارد صبر عزيزبغداد الرصافة

28-09-2022عليه غانمسالم راضي ليلوبغداد الرصافة

28-09-2022حسنه عليسعد عبدالجبار محمدبغداد الرصافة

28-09-2022ناهده محمدعلي عبدهللا وليبغداد الرصافة

28-09-2022خوري ريكانقاسم زياره جبربغداد الرصافة

28-09-2022نعيمه خليلصالح غالي كاطعبغداد الرصافة

28-09-2022عجيمه عزالارهيف هاشم خليفبغداد الرصافة

28-09-2022فاطمه عبيدسالم راشد عبوديبغداد الرصافة

28-09-2022البرتين داودبسام فرج روفوبغداد الرصافة

28-09-2022ساميه يوسفحسين جبار محسنبغداد الرصافة

28-09-2022خديجه سعدحميد ياسين مزبانبغداد الرصافة

28-09-2022زكيه سرحتنحسين علي رمحبغداد الرصافة

28-09-2022وسفه نداويطاهر غضبان فرحانبغداد الرصافة

28-09-2022سمراء محمدمحمد وسمي عليبغداد الرصافة

28-09-2022نواله جاسمياس خضير عباسبغداد الرصافة

28-09-2022شكريه محمودحسن علي جاسمبغداد الرصافة

28-09-2022فيضه حسنفاضل كربول عبدبغداد الرصافة

28-09-2022حليمه شبلنصير عجيب فتوحبغداد الرصافة

28-09-2022نجمه دهشابراهيم داود عبدبغداد الرصافة

28-09-2022كاظميه مفتناسماعيل حميد عيسىبغداد الرصافة

28-09-2022شنه ستارحليم هادي ظاللبغداد الرصافة

28-09-2022شريفه حسينحامد محمد عباسبغداد الرصافة

28-09-2022زهره جابرراضي سلمان مثنىبغداد الرصافة

28-09-2022عوفه شدهاننعمان حمود عاصيبغداد الرصافة

28-09-2022ملكه خشيهخالد مطشر هزاعبغداد الرصافة

28-09-2022حده حمزهسعدون علي داودبغداد الرصافة

28-09-2022نعيمه عالويطالب بهلول كاظمبغداد الرصافة

28-09-2022رحيمه سلماناحمد داود سلمانبغداد الرصافة

28-09-2022روضه جبركاظم شدهان مذخوربغداد الرصافة

28-09-2022فطيم مثنىحاتم خليف علكبغداد الرصافة

28-09-2022هاشميه محمدعماد صبري ابراهيمبغداد الرصافة

28-09-2022وبريه عجاجنعيم جوني حاجمبغداد الرصافة

28-09-2022حدوده حسينعباس جبار اسماعيلبغداد الرصافة

28-09-2022شذره برهانمجيد كاظم خير هللابغداد الرصافة

28-09-2022سمريه عيسىماهر حبيب عوديشبغداد الرصافة

28-09-2022نجاه كريمفريد جبار حمودبغداد الرصافة

28-09-2022حبيبه عبيدمحمد قاسم محمدبغداد الرصافة

28-09-2022حنوه الزمفارس جعفر فرجبغداد الرصافة

28-09-2022سحبه جودهستار جباره جودهللابغداد الرصافة

28-09-2022نعيمه احمدعبدالستار هادي حميدبغداد الرصافة

28-09-2022جماله كاظمعلي ابراهيم ناصربغداد الرصافة

28-09-2022زهره خنيفرعبداالمير رحيل عبيدبغداد الرصافة

28-09-2022هيله مهديسالم شرهان نعمهبغداد الرصافة

28-09-2022سعديه كاظمعلي ابراهيم محمدجعفربغداد الرصافة

28-09-2022رسميه كاظمعادل عبدالواحد فالحبغداد الرصافة

28-09-2022بدريه بديمطارق جاسم حسنبغداد الرصافة

28-09-2022رداعه محمدرحيم محمد حسنبغداد الرصافة

28-09-2022صدامه لعيبيجاسم عبدهللا حسينبغداد الرصافة

28-09-2022وعيده عليويخضير عباس جاسمبغداد الرصافة
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28-09-2022راجحه رشيدعمر شهاب احمدبغداد الرصافة

28-09-2022حميده عبيدوليد حسنين عبدهللابغداد الرصافة

28-09-2022تاضي عليصالح ثامر محمودبغداد الرصافة

28-09-2022حميده موسىاحمد علي لطيفبغداد الرصافة

28-09-2022فطيم علوانهاشم محمد فرجبغداد الرصافة

28-09-2022رجيبه سلمانكريم جارهللا كريمبغداد الرصافة

28-09-2022سرحه حسنصالح مطلق علوانبغداد الرصافة

28-09-2022بسعاد عجيلخالد عبد عريبيبغداد الرصافة

28-09-2022وضحه احمدمحيسن نوار عباسبغداد الرصافة

28-09-2022علويه عليصالح عبدالحسين هاديبغداد الرصافة

28-09-2022قوطيه كريكطفاخر حسين جدوعبغداد الرصافة

28-09-2022زهره سلمانحاتم حسن مجيدبغداد الرصافة

28-09-2022حلبوته عليجليل ابراهيم صابربغداد الرصافة

28-09-2022نهيه منصوركريم سلمان حميدبغداد الرصافة

28-09-2022سيرون دنكرانشانت سورين مرادبغداد الرصافة

28-09-2022نوره حسنغربي جاسم خضيربغداد الرصافة

28-09-2022صدامه جاسمعلي لفته محمدبغداد الرصافة

28-09-2022عنيده مفتنابراهيم محمد جبربغداد الرصافة

28-09-2022حسان زويدمحمد كريم عميربغداد الرصافة

28-09-2022افنديه عطويقاسم محمد حليفبغداد الرصافة

28-09-2022فليحه عبدالرضاصالح صاحب عبدهللابغداد الرصافة

28-09-2022زهره سلماناحمد هاشم كريمبغداد الرصافة

28-09-2022ثريا كنزوععلي حسين عباسبغداد الرصافة

28-09-2022طابه منشدمجيد حميد راشدبغداد الرصافة

28-09-2022فينه كاظمسالم حامد سرحانبغداد الرصافة

28-09-2022منيره نوارعامر عبدالحميد فرحانبغداد الرصافة

28-09-2022زهره جاسمحسن جرو محيسنبغداد الرصافة

28-09-2022نضوه نعمهفاضل عوده فلحيبغداد الرصافة

28-09-2022غريبه غافلجواد علي سايببغداد الرصافة

28-09-2022شديده نعيمهموسى مفتن موسىبغداد الرصافة

28-09-2022خاجيه حسينستار جبير سويدبغداد الرصافة

28-09-2022شيشه واليعبدالواحد بالسم جساسبغداد الرصافة

28-09-2022طليعه سلمانناصر احمد صالحبغداد الرصافة

28-09-2022حسنه جبركاظم جبار زغيربغداد الرصافة

28-09-2022زهره عبيدناصر يوسف محمدبغداد الرصافة

28-09-2022بنيه محسنعلي حاتم محمدبغداد الرصافة

28-09-2022سلطانه عليجاناحمد علي سايهبغداد الرصافة

28-09-2022سكنه كاظمابراهيم عبدالزهره كاظمبغداد الرصافة

28-09-2022شنيار جسامحسن دنيف فاضلبغداد الرصافة

28-09-2022نجيه عبدالحسينمحمد شمران عبودبغداد الرصافة

28-09-2022موحه عبدالحسنيونس محمد عودهبغداد الرصافة

28-09-2022بديله سعدمزعل حسين صالحبغداد الرصافة

28-09-2022بدريه شويجيصالح سالم سكاطبغداد الرصافة

28-09-2022ليلى مدبحمد محمود ضاحيبغداد الرصافة

28-09-2022قنده عطيهمنخي جابر سيدبغداد الرصافة

28-09-2022مهره عنادضمد كشمر عصريبغداد الرصافة

28-09-2022ساهره ابراهيمثائر نجم عبدالرزاقبغداد الرصافة

28-09-2022فشله نعيسعبدالكاظم عبدهللا نمربغداد الرصافة

28-09-2022نعيمه خطوحسن هاني مطربغداد الرصافة

28-09-2022وبريه ماليحسن شاطي حسانبغداد الرصافة

28-09-2022كريمه محمدثامر عبدالحسن عليويبغداد الرصافة

28-09-2022ركينه هبولكريم كاظم عودهبغداد الرصافة
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28-09-2022جحيله عبدسمير جميل عبدعليبغداد الرصافة

21-09-2022لطيفه عبدهللاحسين عبدالرحمن كزارواسط

21-09-2022واجد منيهلجدي سهيل رسنواسط

21-09-2022حميده حسينعبدالكريم حسين ميربهرامواسط

21-09-2022موحه زيادمحيل حسين عليواسط

21-09-2022حميده شنينعلي حسين عليواسط

21-09-2022حوري كاظممحسن عويد محمدواسط

21-09-2022بدعه توهانعبداللطيف محسن عليواسط

21-09-2022خديجه عاكولعبد حسن مزيعلواسط

21-09-2022هاجر ياسرمهند مصطفى ناصرواسط

21-09-2022حليمه مهديمحمد عبدالكاظم عبيدواسط

21-09-2022غريبه خليففريحه موسى خلفواسط

21-09-2022فطومه شويفيفريحه حسين كعودواسط

21-09-2022كلثومه محمدصبر غازي راضيواسط

21-09-2022زهره عاجلفليح والي طوفانواسط

21-09-2022نجمه كاطعحسن لهمود راهيواسط

21-09-2022ذبه عبودكريم مطر حريصواسط

21-09-2022لهيده خضيركاظم حسين جاسمواسط

21-09-2022جلديه سلمانفاضل مظلوم كيطانواسط

21-09-2022لهموده عميردويج عليوي شميرواسط

21-09-2022بتيه عطيهعواد خرداد عبدعليواسط

21-09-2022عنوه ذياببراك حمد عذابواسط

21-09-2022عذيه كريمعيسى حنحون راشدواسط

21-09-2022رفعه سلمانمهدي مطر جاسمواسط

21-09-2022حليبه عباسعبدالرحمن مدير اليجواسط

21-09-2022علويه نصيريوزير فرحان مسعدواسط

21-09-2022نغماشه ساجتعباس مهدي ثامرواسط

21-09-2022سكنه جرسحسين ابوجرن جبارهواسط

21-09-2022فهيمه سبعفاضل مطر صالحواسط

21-09-2022صفيك شمخيجابر وداعه عباسواسط

21-09-2022خديه حميدعلي حسين مزيعلواسط

21-09-2022تنتخ لفتهيوسف فزاع عباسواسط

21-09-2022زهيه كشيشخلف راضي سلطانواسط

21-09-2022مسعوده نصرهللاعبدالرضا عطيه مكصهواسط

21-09-2022رجيه محمدسيد عبدالحسن مريواسط

21-09-2022حظيه طاللحاتم موسى جوادواسط

21-09-2022شهربان محمدمصطفى محسن عليواسط

21-09-2022سكينه الياسعبدالغفور محمد عليواسط

21-09-2022امحنين شهيبسعد بريهي ناجيواسط

21-09-2022خشمه محمدعلي وهيل شاللواسط

21-09-2022بطرانه عوادعاجل عطشان عنيدواسط

21-09-2022سكنه عويشفرهود سلمان حنيطانواسط

21-09-2022حسنه فرحانمنصور سلمان خماطواسط

21-09-2022نغيده يبرداخل علي مرجانواسط

21-09-2022لطيفه حسنهالل علي حسونواسط

21-09-2022فضيه كرواشحسين موسى صياحواسط

21-09-2022فضيله جبرهادي فاضل جبارهواسط

21-09-2022فطيمه خشانكاظم جويد سميرواسط

21-09-2022انكليزيه عبودخضير بساله لفتهواسط

21-09-2022بسهي حسنبزون عبدالحسين عاصيواسط

21-09-2022بنيه سلمانفرحان عرمش عليواسط

21-09-2022غيضه محمدجميل كندوح عزيزواسط
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21-09-2022حصيله خليفهحسين مذكور زويرواسط

21-09-2022زنوبه حميديجميل ضائع عبودواسط

21-09-2022حسنه حنونحمزه زمام كاظمواسط

21-09-2022بنيه دخيلعواد خليوي بحيرواسط

21-09-2022خاتونه عبدعليغالي كاظم عبدواسط

21-09-2022فطيم طعينرهيف كريدي عبدهللاواسط

21-09-2022عيده طبيزابراهيم شايش جبرواسط

21-09-2022حسن سلمانغازي عيدان نايفواسط

21-09-2022شعاع حمدانعجاج دوحان كارواسط

21-09-2022جاسميه زنبورنوريه ظاهر جوادواسط

21-09-2022عزيزه صياححمود حسن زيارهواسط

21-09-2022كرجيه راشدناجي جبر عبدالنبيواسط

21-09-2022فهيت كريمقاسم ماالهلل خلفواسط

21-09-2022سكينه درباشحسين حمدان كمرواسط

21-09-2022نغماشه حسينعطا بخيت ناصرواسط

21-09-2022دعدوشه خضيرعلوان محسن عبدعليواسط

21-09-2022امل محسنحسن وريوص عليواسط

21-09-2022بسمايه فليحثامر حمود مسيرواسط

21-09-2022غنيه منهلاحمد سليم سلمانواسط

21-09-2022خميسه فرحانمنعم اسماك مغيرواسط

21-09-2022نصره مريحهويدي ناصر خضيرواسط

21-09-2022فرحه غريبعنتر ذياب سليمواسط

21-09-2022فوكهن محيابراهيم طارش علويواسط

21-09-2022سعيده شياععبدحمزه علي سليمانواسط

21-09-2022نجيه سلمانحسن كاظم شويرواسط

21-09-2022فطيمه صافيرحيم حسين جبارواسط

21-09-2022حسنه عودههزاع نشمي خميسواسط

21-09-2022هناء كاظممقتدى امجد صباحواسط

21-09-2022صافيه ضويهحسين والي سواكواسط

21-09-2022غاليه شنداخمحمد مطشر رشكواسط

21-09-2022ضويه عبدالصاحبناصر حسين عطيهواسط

21-09-2022فرحه سموملفته بخيت مسعودواسط

21-09-2022شاهينه ساحلكامل معاط هريسواسط

21-09-2022كظميه داودطه ياسين شرقيواسط

21-09-2022سعيده شتيلجعوال راشد فنيخرواسط

21-09-2022سهله شجركامل رحيمه مهاويواسط

21-09-2022ردافه غليمخليفه مطير جبيلواسط

21-09-2022حذره حسونيلفته عباس فؤادواسط

21-09-2022نوفه عبدمحمد حامد حمودواسط

21-09-2022حمديه حميزهحيدر رزاق خضيرواسط

21-09-2022قسمه كعيدعبدهللا كريز محمدواسط

21-09-2022بشيره شاكراحمد محيسن بجايواسط

21-09-2022فطيم مطيرجميل صاحب خلبوصواسط

21-09-2022بان رزاقمقتدى حسين صالحواسط

21-09-2022غاتهن امينطالب حميد عزيزواسط

21-09-2022دالل هاديحسنين خضير راضيواسط

21-09-2022تركيه مزعلجابر راشد ظاهرواسط

21-09-2022نوريه سفاحاحمد شمال مهيلسواسط

21-09-2022صالحه عبدهللااحمد غزال حزيمواسط

21-09-2022عزيه واليصالح مهدي عبدالصاحبواسط

21-09-2022هناء زاملحسنين علي عمشواسط

21-09-2022سكنه جيادراشد خضير جالبواسط
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21-09-2022وصفيه جاسمفرحان جعاز كاطعواسط

21-09-2022نعيمه جاسمجنان احمد منشدواسط

21-09-2022سته حسينبشار اسماعيل عبدالحسينواسط

21-09-2022هيفاء وحيدكرار كريم غانمواسط

21-09-2022حياه عليكاظم فاضل حسينواسط

21-09-2022سمنه فليحماجد اسوادي فرحانواسط

21-09-2022حنظله حسنمحمد شلهوب سدخانواسط

21-09-2022شويله محيبسعبد سيد عبيسواسط

21-09-2022تركيه عليجاسم ناصر معلهواسط

21-09-2022بدايه عبدهللاعبدالصاحب شياع ضيدانواسط

21-09-2022سعديه حريزعالء سلمان نعيمهواسط

21-09-2022بطحه حريبجاسم كيطان سليمواسط

21-09-2022حمده سرحانناهي عبد دحامواسط

21-09-2022ماشه عجيلاعذيب جاسم حسونواسط

21-09-2022كريمه جابرعالء كاظم ستارواسط

21-09-2022سليمه فضيلمحمد عطا جماليواسط

21-09-2022فضيله شاويزهير بنوان صويلحواسط

21-09-2022موزه لطيفارضيوي هاشم لطيفواسط

21-09-2022خيريه عبدالعالذوالفقار جهاد حسنواسط

21-09-2022خيريه عبدالعالحسن جهاد كاظمواسط

21-09-2022حسنه علوانشعالن محمد دفارواسط

21-09-2022حدهن شاويعبد فرحان خليفواسط

21-09-2022عذبه طينهحسن ناصر مسيرواسط

21-09-2022اسراء عبدهللاحيدر محسن هاديواسط

21-09-2022جميله حسنكرار غازي غافلواسط

21-09-2022حميده عطيهلؤي كريم سواديواسط

21-09-2022فطيمه عنكودفرحان كاضم بندرواسط

21-09-2022صبيحه حميدريسان ارحيم احمدواسط

21-09-2022حسينه عذيبصبحي زاير سلمانواسط

21-09-2022عطيه هاللحسن هادي ظاهرواسط

21-09-2022موشه عطيهتايه شيحان حسينواسط

21-09-2022ترفه ناصرعبد حنظل زغيرواسط

21-09-2022فنر سالمعبادي عايز شمخيواسط

21-09-2022سكينه حراننمر رهيف حسينواسط

21-09-2022نوعه عريانعباس جبار شنيعواسط

21-09-2022كريمه مظهرحسين صبيح ورورواسط

21-09-2022خالديه محسنحسين شمال جمعهواسط

21-09-2022كمره وريثهمجايد شالكه صافيواسط

21-09-2022االء دعيرحسين كريم مشينواسط

21-09-2022عذره سلمانجاسم حسين حمودواسط

21-09-2022برنجي فوازمحمد فاضل عباسواسط

21-09-2022حمديه حسيناستبرق علي حرزواسط

21-09-2022نضال عباسانور حميد كاملواسط

21-09-2022مصريه جميلحيدر خلف نشميواسط

21-09-2022سعديه خاطرصدام سلمان ونانواسط

21-09-2022صوينه حمودكاظم فتنان شنانواسط

21-09-2022وضحه سالمطخاخ داود سلمانواسط

22-09-2022ماجده خلفعادل خضير خزعلواسط

22-09-2022وضيحه عليعدنان عيدان بديويواسط

22-09-2022عنود منصورصيوان مدلول دعاجواسط

22-09-2022حميده مغيرشظيف مهوس مرعيواسط

22-09-2022ريمه غربيجليل سالم داودواسط
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22-09-2022هديه مرتضىجعفر عبدالصاحب حسينواسط

22-09-2022صبيحه عبدالحسينرحيم حسن محوشواسط

22-09-2022سعيده حميديعلي عزيز كزارواسط

22-09-2022ردحه حسينعيدان محمد فرجواسط

22-09-2022عنوه شويحمحمد كرم جابرواسط

22-09-2022بتيه عبيدشلتاغ زبون شبيبواسط

22-09-2022زانه حسينسعيد شرهان بشارهواسط

22-09-2022حسنه نويعرجبار حسان صنكورواسط

22-09-2022رغيده حسندريهم برهي شطنانواسط

22-09-2022خاتون سعيدعماد محمد رشيدواسط

22-09-2022زهره صالحسالم عيسى عبيدواسط

22-09-2022ركن فارسكريم حسن خضيرواسط

22-09-2022زنوبه كيطانجبار حسين تايهواسط

22-09-2022ليله عمارهسعدون سيد برهانواسط

22-09-2022شمسه عباسعاشور محيبس فرحانواسط

22-09-2022فضيله سلمانمحمد غني محمدواسط

22-09-2022صبريه رضاجليل علي سمينواسط

22-09-2022زهيه يدامعلي عناد دحامواسط

22-09-2022حسنه جوهروناس مانع صبيحواسط

22-09-2022لميعه عليويعبدالكريم عليوي محمودواسط

22-09-2022جواهر سالمناهض مجباس مرزوكواسط

22-09-2022عصله جواررزاق دحيري جابرواسط

22-09-2022هديه خسرووليد حميد حسنواسط

22-09-2022شفيقه جعفرصالح كاظم حويشواسط

22-09-2022ضيهن مكطاعحسين شمخي عويدواسط

22-09-2022نجيه كاظمحسن هاشم حموديواسط

22-09-2022ترجيه شناوهمطر كتاب حسينواسط

22-09-2022غنده حميدانشهاب احمد حسينواسط

22-09-2022زهلوله صويلححمزه عبدهللا اسودواسط

22-09-2022بتيه حسنسبهان مريشد مطيرواسط

22-09-2022مهديه تينكامل عبدهللا زنادواسط

22-09-2022حسنه عيالذياب رديني مغيرواسط

22-09-2022قسيمه فريحشحيت لعيبي زغبرواسط

22-09-2022نشميه سلمانعلي بعقوب عذابواسط

22-09-2022فرحه زعالنكريم حمود ياسينواسط

22-09-2022شاكريه محمودعزيز كريم عودهواسط

22-09-2022وفيه رحيمنجم عبيد حسينواسط

22-09-2022سكنه راضيسالم هادي كاظمواسط

22-09-2022نشميه شمهعواد علي عباسواسط

22-09-2022بدريه شمهصباح مطير حمدواسط

22-09-2022خلقه مهيهعبدالرضا جبر هاللواسط

22-09-2022كلثومه عويزعقيل مهنه دريسواسط

22-09-2022كطيه حطابخالد عبدالعباس صباحواسط

22-09-2022حلوه بريسمهادي حزيم خضيرواسط

22-09-2022نجيه حنظلشمخي جبر كاظمواسط

22-09-2022فاطمه سعيدخضير عباس حميدواسط

22-09-2022فرحه عبدهللاعلي حسين كاظمواسط

22-09-2022ركينه طعيمهحويل والي نعيمهواسط

22-09-2022عطيه روضيسالم عاشور مطيرواسط

22-09-2022زهره جودهابراهيم علي ذيابواسط

22-09-2022بهيجه خضرسعدون مكطاع عرارواسط

22-09-2022عزيزه كبيشحنون كاظم عليواسط
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22-09-2022كاشيه خليفهفليح حسين نجمواسط

22-09-2022حسنه زايرمزعل عطيوي ثامرواسط

22-09-2022شنونه فرجعبد حمدان ادميجواسط

22-09-2022لوعه حبيبقاسم عبد عباسواسط

22-09-2022نوريه حسينكاظم قاسم هاشمواسط

22-09-2022بدريه فليحماجد سلمان هاديواسط

22-09-2022تينه محيسننعيمه عاشور محمدواسط

22-09-2022حسنه ضمدفالح حسن نعمهواسط

22-09-2022رسميه ناشيصباح خيرهللا جودهواسط

22-09-2022شكحه حسنمحسن ضياب حمدواسط

22-09-2022عمشه حسينشاهين ابراهيم عبدهللاواسط

22-09-2022راضيه محيسنغانم فرج سلمانواسط

22-09-2022كواغد جابرمالك فرحان جبرواسط

22-09-2022فطيم عجيلكريم علوان هويديواسط

22-09-2022كصمه انعيسعباس محل كاطعواسط

22-09-2022هويه عبدعبد حسين شخيرواسط

22-09-2022حليمه جابرعبدالرضا حسين عليويواسط

22-09-2022حورى سيدرشيد شمخي لفتهواسط

22-09-2022نشميه شليشجبار صالح لفتهواسط

22-09-2022قبيله كاظمخليل خضير عيدانواسط

22-09-2022زكيه جبرعبدعلي حسين عليواسط

22-09-2022برشه خليفهادي سلمان مصلحواسط

22-09-2022حييب حسينعبدالحسين سلمان جاسمواسط

22-09-2022منجه ناصرهادي موسى ياسرواسط

22-09-2022يازي هادودعبدالساده كشاش هنديواسط

22-09-2022كظيمه رجهحميد كزكوز عطيهواسط

22-09-2022جماله محمدجميل بكال حمودواسط

22-09-2022نجيه عباسحسين جوده ابراهيمواسط

22-09-2022ونسه عبدهللالطيف جوده ظاهرواسط

22-09-2022فرجه مرشدصالح رشاد راشدواسط

22-09-2022موشنه سلحبغركان ضاهر حديدواسط

22-09-2022حيهن عليكامل خوشان جليبواسط

22-09-2022هاشميه ظاهرهاتف جفات حسنواسط

22-09-2022زكيه يوسفباقر جعفر محسنواسط

22-09-2022نصره ناهيجابر شنون هنونواسط

22-09-2022شاهه محمدحامد كزار خميسواسط

22-09-2022لطيفه حدادفاضل عباس عيدانواسط

22-09-2022شكمه عليهادي صبري شاتيواسط

22-09-2022حسنه رحمخريبط عبداالمير كرمواسط

22-09-2022نشميه محمدناجي دخيل ناصرواسط

22-09-2022فطيم حمدعبدالحمزه عوده مسربتواسط

22-09-2022حظيه يابرحسن حمدان صكرواسط

22-09-2022كطوه حسينكريم سوادي لفتهواسط

22-09-2022بسعاد عليحسن خضير عباسواسط

22-09-2022حسنه وشلصباح خليف اسمرواسط

22-09-2022كنه سلماننجاح جوال عبدهللاواسط

22-09-2022داريه فجرنعمان عبدعلي ارشيدواسط

22-09-2022لذيذه مغرافسلمان جميل مجيدواسط

22-09-2022عيده حزامعبيد شنه شميرواسط

22-09-2022كبسه حرجدبوني كميل عليواسط

22-09-2022حسن عليعادي راضي عباسواسط

22-09-2022عمشه عكاشهادي محمد دبخواسط
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22-09-2022زهره ميرزافارس كريم الماصواسط

22-09-2022سليمه سلمانصادق علوان عليواسط

22-09-2022ضحيه حبيبمنصور جياد فليحواسط

22-09-2022فطيم هديكريم عويد محمدواسط

22-09-2022بنيه كاظممحسن عكيلي عليواسط

22-09-2022زكيه عبدعبدالسالم حسن عبدواسط

22-09-2022عذايه عودهناهي حسوني حسنواسط

22-09-2022غنيه شعالننجم ترف جاسمواسط

22-09-2022فطمه جبرحسان فرمان داوودواسط

22-09-2022بكره عيدانحسن منصور مطيرواسط

22-09-2022صبريه عبدجبار عبدالوهاب عبدالقادرواسط

22-09-2022بهيه صالحعبدالحسن عبد طاهرواسط

22-09-2022كرجيه عبدعليعبدالرضا عبيد عليواسط

22-09-2022حسنه صبرمحمد بدر زغيرواسط

22-09-2022ركن فارسكاظم حسن خضرواسط

22-09-2022نعيمه سميريحيى سلطان عنادواسط

22-09-2022نشميه خليفخضر هاشم عودهواسط

22-09-2022نعيمه حسونياسين عيدان درويشواسط

22-09-2022عيده عليجليل ابراهيم محيسنواسط

22-09-2022منيره جوادعطيه ذياب طعمهواسط

22-09-2022فطيم راضيرحيم حنيطه جسابواسط

22-09-2022دنفه حمودكريم عطيه مريزواسط

22-09-2022كاشيه خلففليح حسن نجمواسط

22-09-2022سكنه خشنجواد كاظم بطاطواسط

22-09-2022رشيده سرحانفريح فاضل سلمانواسط

22-09-2022عجيله عليويفاضل عمش جبارواسط

22-09-2022كلثوم غافلعبدالنبي غياض مطرودواسط

22-09-2022نصره حسينمحسن مزبان رحيمهواسط

22-09-2022كظمه خابطجبار حسين جارهللاواسط

22-09-2022لميعه حسنحازم جاسم محمدواسط

22-09-2022ثاته فرجمنعم جريو عليواسط

22-09-2022وضحه حسونخليبص صباح حسونواسط

22-09-2022حسينه طاهربالسم محسن دهيمشواسط

22-09-2022فصيحه حجولعجاج عنيد موسىواسط

22-09-2022زويده هاديعبدالحسن شعيوط واديواسط

22-09-2022واجده منهلهالل سهيل رسنواسط

22-09-2022زكيه موسىعدنان سعودي رشيدواسط

22-09-2022نوفه صخرهويتان شافي عبدهللاواسط

22-09-2022دله فرحانزويد عيدان راضيواسط

22-09-2022ندهه جيادعبد كوكز خجمواسط

22-09-2022عيده ركبانعبدهللا ريحان حمدواسط

25-09-2022شلتاغه فرجعلي عزيز منجلواسط

25-09-2022المازه حسينحسن كريم احمدواسط

25-09-2022حسنه جاسمسليم حسن محمدواسط

25-09-2022سهله سيدناصر فلفل كيطانواسط

25-09-2022حسنيه اكريممهدي محمد عبدالرضاواسط

25-09-2022راضيه محمودسعد راضي مساعدواسط

25-09-2022يمعه عبودمحسن عويد زنادواسط

25-09-2022سعيده داودمكي عليوي زغيرواسط

25-09-2022شكحه جسامرافد حميد جاسمواسط

25-09-2022شيار سلمانحسين علي عباسواسط

25-09-2022ملكيه نعمهحسين لعيبي كاظمواسط
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25-09-2022فنده معارجحميد ايدام مسلمواسط

25-09-2022حسنيه سلمانكريم عبود شاطيواسط

25-09-2022عويزه شناوهكامل مشعان حاجمواسط

25-09-2022خرخاشه خلفجاسب كاظم فهدواسط

25-09-2022جديد محمدعلي حسين وثيجواسط

25-09-2022كاظميه سلمانناصر خلف عطاهللاواسط

25-09-2022ركن فارسكريم حسن حضرواسط

25-09-2022ردافه جردنصر حسين عبدواسط

25-09-2022شهيه ضويفعلي منيهل حمودواسط

25-09-2022زهره كاظمجاسم كشير زغيرواسط

25-09-2022صبحه جوادكريم علي مظلومواسط

25-09-2022غنيه يوسفخالد حاجم خضيرواسط

25-09-2022نشميه خليفهادي هاشم عودهواسط

25-09-2022عفته عزيزخطاب شهاب حمدواسط

25-09-2022يزي راضيفرحان كسار حسونواسط

25-09-2022خميشده شيخانجميل حسين عبيدواسط

25-09-2022ونسه حسينشبيب عبود جاسمواسط

25-09-2022حكمه مطشرعبدهللا مال محمدواسط

25-09-2022حسنه حسنعباس محسن عريبيواسط

25-09-2022سليمه حميدضياء غني حميدواسط

25-09-2022زهره ثجيلكريم تايه شماريواسط

25-09-2022سعيده كرمشحسين سليمان خليفهواسط

25-09-2022جاسميه جبارعبدالرضا حسن هدهودواسط

25-09-2022نوعه عباسسعد حسن فريحواسط

25-09-2022وبريه كناويكامل كاظم اعورواسط

25-09-2022صبريه كاظمحبيب حرز بطاطواسط

25-09-2022كامله اخريجهحسين صبيح شنهواسط

25-09-2022تركيه كريمحسين صباح نعمهواسط

25-09-2022خلفه شنينمهدي علوان ضعينواسط

25-09-2022زهره عجاجرحمن كطيف جباريواسط

25-09-2022حدهن رضيومحسن مكي محسنواسط

25-09-2022جكاره عليويحاكم علوان هاشمواسط

25-09-2022محيله عبيدعباس حسين كصيرواسط

25-09-2022تينه حسيناياد حنون حربيواسط

25-09-2022شكحه حسنعزيز ضباب حمدواسط

25-09-2022صبريه زغيرقاسم محمد خضيرواسط

25-09-2022خلفه عاصيجواد كاظم حمزهواسط

25-09-2022منيره عاصيلطيف صيهود غضبانواسط

25-09-2022جاسميه محمدعباس رحيم جاسمواسط

25-09-2022حسونه سلطانجليل صاحب زيدانواسط

25-09-2022زهره عبدالعباسمجيد مزهر محمدواسط

25-09-2022حسنه جردانجابر عبد شرامهواسط

25-09-2022تكله عبيهحلو زاهي خضيرواسط

25-09-2022جاسميه محمدتركي علوان سالمواسط

25-09-2022سمره جبرحسين عبيد حاشوشواسط

25-09-2022شمره جيادسالم كاغد راضيواسط

25-09-2022سعاد اسماعيلمحمد يوسف طهواسط

25-09-2022سعده زبونقاسم صيهود طعيمهواسط

25-09-2022حسنه حسونيثجيل عداي عيالواسط

25-09-2022سهله سويلمكريم كوين نعيسواسط

25-09-2022موزه مياطكاظم محسن صنيارواسط

25-09-2022غركان جبركريم كاظم حجيلواسط
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25-09-2022حسنه جيادجبار دويج عاشورواسط

25-09-2022عجيله حسونحسين عصفور شنينواسط

25-09-2022منوه راشدنعيم حمدان جبرواسط

25-09-2022سليمه عباسشهاب خالد طهواسط

25-09-2022نجده واليعبدالساده غايب شهدواسط

25-09-2022وضحه بريجانفالح خلف مبيريجواسط

25-09-2022كامله يديلطيف فرحان عذيبواسط

25-09-2022ردحه حسينالعيبي محمد فرجواسط

25-09-2022شنينه عويزفاضل حسن كاطعواسط

25-09-2022كميله عراكراضي عبدهللا جبارواسط

25-09-2022دله عليعوان كرم عباسواسط

25-09-2022حسنيه حاجمحسين سهيل مناحيواسط

25-09-2022مائده محمدرؤوفابراهيم فيصل ابراهيمواسط

25-09-2022دله راشدسبع عبود سلمانواسط

25-09-2022شهد صبيحعلي حميد محيمدواسط

25-09-2022نوفه غافلحسين عالوي الزمواسط

25-09-2022رطبه زعيزععلي حنكال سهيلواسط

25-09-2022نوريه مهديعلي غافل رحيمواسط

25-09-2022ماوه جاسمفاضل خليف مظلومواسط

25-09-2022كطفه محمدمؤيد جليل حبيبواسط

25-09-2022كنونه رسيننعيم عجيل كاظمواسط

25-09-2022غنيمه جاسمعلي حسين محمدواسط

25-09-2022زكيه ابراهيمعلي سعدون هاديواسط

25-09-2022عبده يبارهيحيى جعفر خلفواسط

25-09-2022عسله سدخانجمعه محسن صخيواسط

25-09-2022جكاره مجذابحسن رسن عذيبواسط

25-09-2022نجديه عباسوحيد علوان سعيدواسط

25-09-2022نجمه محيسنعبدالحسن ابراهيم حميدواسط

25-09-2022فهيمه فلفوصعبد شنوف مطلكواسط

25-09-2022صبريه غندعبد كاظم عزيزواسط

25-09-2022زهره مناديهادي طالل زاملواسط

25-09-2022عزيزه سالمخاد مالح رحيمهواسط

25-09-2022ناجيه سلمانجبر طاهر هاشمواسط

25-09-2022فهيمه جابرعبد شلواط مدورواسط

25-09-2022حسنه عليجواد داخل اسماعيلواسط

25-09-2022عباسيه رزوقيحازم فاضل داودواسط

25-09-2022عمره شمخيعبدالحسين هدهود صابطواسط

25-09-2022علويه محمدخالد محسن راشدواسط

25-09-2022كطيه سادهجمال حسن خضرواسط

25-09-2022حمزيه شاهرعيدان ساجت ظاهرواسط

25-09-2022غزاله عاشورحسن سهر طوفانواسط

25-09-2022عياحه عطيهبشار عاشور جبيههواسط

25-09-2022فتنه عبيسرحيم نوري سديرهواسط

25-09-2022نجيه رزوقيحسن عليوي عبدواسط

25-09-2022مكنه عجيدفاضل مربط مطرودواسط

25-09-2022رتبه دبيمحمد عبدالحسين سلمانواسط

25-09-2022بهيه مخلفوالي خضر ناصرواسط

25-09-2022بدريه منصورعدنان عبدالجليل ناصرواسط

25-09-2022حسن خميسكريم ماجد اعجميواسط

25-09-2022جلينه خضيرحسين حمادي غزالواسط

25-09-2022لزمه دحامجندي صالل جيجابواسط

25-09-2022حظوه حسونجبار محمد حسينواسط
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25-09-2022صفيه بالسمشاكر جبار عباسواسط

25-09-2022تركيه عليعبدالواحد عبدالحسين محيبسواسط

25-09-2022عليه عباسابراهيم عسل كنويواسط

25-09-2022نعيمه شريجيعطا جبار سلمانواسط

25-09-2022جميله حسينعواد كاظم خزعلواسط

25-09-2022كرجيه كعودفياض مطر مرصواسط

25-09-2022جماله خلفكريم حنظل عويدواسط

25-09-2022كصمه حمزهمحمد عصر محمدواسط

25-09-2022فضيله عبداالميركاظم حسين علوانواسط

25-09-2022جاسميه محمدحسين رحيم جاسمواسط

25-09-2022حمده داخلمهدي راشد شكرواسط

25-09-2022عناده عبدرويح عطيه فرجواسط

25-09-2022غنده جالبكاظم حسن شالكهواسط

25-09-2022مسيره علكجبار جوده عبدهللاواسط

25-09-2022شكحه ضويهحمزه جبار عاصيواسط

25-09-2022قسمه حسنعلي محسن حاشوشواسط

25-09-2022ميريه ردامعباس عبدهللا صاللواسط

25-09-2022نعيمه حطحوطدايخ شياع مفضيواسط

25-09-2022كرديه امطيرعبد اشطيب لهواكواسط

25-09-2022كرجيه محمودهالل عبيد حزامواسط

25-09-2022عجميه متعبخليفه سعد حاجمواسط

25-09-2022صديقه صبريكريم حسين عبيدواسط

25-09-2022حمديه خضيرعلي حميد جوادواسط

25-09-2022نجيه كاظممهيمن هادي جيادواسط

25-09-2022غريبه عيدانكريم محمد كاظمواسط

25-09-2022كنطاره ربيعصالح زيدان حسينواسط

25-09-2022هويه غريبعلي جمعه سميجواسط

25-09-2022صبحه عبدفرهود عزاوي علوانواسط

25-09-2022جواهر عجهكريم حميد فنجانواسط

25-09-2022عذيه حمدفالح حسن واويواسط

25-09-2022كميله دانهرحيم كردي ربيعواسط

25-09-2022زنوبه سبعرضا شوكان جاسمواسط

25-09-2022حسنيه محيفالح مصحب دردوغواسط

25-09-2022روطه فنديهاشم عائد جبرواسط

25-09-2022سهيله حسنرعد عبدهللا شاكرواسط

26-09-2022فيهن عبدعلينجم عبد عزيزواسط

26-09-2022نجيه كاظمفالح عربيد شعالنواسط

26-09-2022فطيم محمودمجيد فهيم كزارواسط

26-09-2022صبحه عبدحمدان عزاوي علوانواسط

26-09-2022دعدوشه خضيرخلف محسن عبدعليواسط

26-09-2022ضويه نوريحاتم عدنان حنونواسط

26-09-2022عليه مجيدمحمد منصور حسينواسط

26-09-2022كمره حسينتركي فضل حمزهواسط

26-09-2022صبره جسامماجد جعفر منصورواسط

26-09-2022عليه جاسمعبدالرضا محمد حسنواسط

26-09-2022حنينه سلطانكاظم ذباح عزرواسط

26-09-2022رجيبه لهواكفاضل صيوان مكطاعواسط

26-09-2022سميعه محمدقاسم حسين عبدالحسينواسط

26-09-2022بطوشه موسىجبار عبدالحسن مشهديواسط

26-09-2022كريمه هاديموسى كمر تقيواسط

26-09-2022هديه ضافرسهيل عبيد مهديواسط

26-09-2022بدريه غضبانصادق مجيد رمضانواسط
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26-09-2022حنشه معيوفماجد محيسن خدامواسط

26-09-2022فطيم فرحانرحمن عبود لطيفواسط

26-09-2022حسنه سلومشعالن عبدهللا سلمانواسط

26-09-2022نبيته جنانيعلي حسين كطانواسط

26-09-2022فطيم حطحوطحسين طاهر محمدواسط

26-09-2022فضيله محمودثامر منعم عبدالرضاواسط

26-09-2022غاليه فرحانقيس منصور عرهانواسط

26-09-2022بهيه منصورسرهيد جميل سلمانواسط

26-09-2022مكينه محمدمحمد حامد غاويواسط

26-09-2022خشيفه جروقاسم هويل عنادواسط

26-09-2022شفافه حمدعلي حسين محمدواسط

26-09-2022عجيبه جبارخالد عبداالمير مطرواسط

26-09-2022سليمه حلومحمد خضير موسىواسط

26-09-2022فلحه حسنرحم ثامر حمودواسط

26-09-2022فطومه كاطعجواد كاظم علوانواسط

26-09-2022زهره صالحناظم عيسى عبيدواسط

26-09-2022حدهن حسينحسن طعمه جبرواسط

26-09-2022حسيبه علوانمنخي جبر حسينواسط

26-09-2022عزاله عاشورمحسن سهر طوفانواسط

26-09-2022فرحه جاسمكاظم رحيم بسمارواسط

26-09-2022علويه فجرغانم خليفه جاسمواسط

26-09-2022كافي غريبحاكم صبر جبارهواسط

26-09-2022عذيه كزارمحمد عيسى عمرانواسط

26-09-2022كشومه ناصرجواد كريم عبدواسط

26-09-2022خدرجه عبدثجيل هاشم ناجيواسط

26-09-2022جكيره حبيترمحسن علي حمدواسط

26-09-2022ملكه رحيلمشكور شمخي جبرواسط

26-09-2022دله بريبتحميد سلمان ناصرواسط

26-09-2022شمسيه حلوعلي داود عبدالحسينواسط

26-09-2022لطيفه شريفخيري كاظم رهيفواسط

26-09-2022زنوبه عبودكريم محمد سلمانواسط

26-09-2022كونه عبيسمزويد خلف حمدواسط

26-09-2022حميده محمدعلي حسين محمودواسط

26-09-2022شياله مطيرراهي كامل جبارهواسط

26-09-2022نجيه محيسنماجد عزيز حمزهواسط

26-09-2022محبته ثوينيلطيف دنبوس جبارواسط

26-09-2022كاظميه روضانسعد عكار راضيواسط

26-09-2022نوريه كاظممايود سلمان مرضيواسط

26-09-2022دسيله عبدفاضل حميد خلفواسط

26-09-2022فطومه عبودكريم عبدالواحد زمزيرواسط

26-09-2022فطومه عبطانجبار كاظم مطنشواسط

26-09-2022بهيه هديجبر فرج سلطانواسط

26-09-2022ركيه جبارسعد محمد عبيدواسط

26-09-2022بسعاد عليمحمد حسين محمدواسط

26-09-2022بيده صبيحعلي علوان حسينواسط

26-09-2022نعناعه ضيدانفاضل عبدالنبي ربيعواسط

26-09-2022جميله عيدانمنذر عبدالرحمن حمزهواسط

26-09-2022اميره عليعدنان حسين محمدواسط

26-09-2022فرحه عسكرعلي فضاله عويدواسط

26-09-2022صبريه عبودرحيم عبد عيديواسط

26-09-2022حكمه عباسرائد ثعبان جبارواسط

26-09-2022علويه جلوميهادي حسن راضيواسط
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26-09-2022تخت حسبجاسم علي صخيواسط

26-09-2022حتمه كاظمصباح جابر نيليواسط

26-09-2022شنينه بدرفالح جبر شدهانواسط

26-09-2022تسيار منصورسالم منصور سهرواسط

26-09-2022هيله كيطانعلي كريم حسنواسط

26-09-2022حبيبه صبيحطلب هدهود صالحواسط

26-09-2022فطيمه شنيشكاظم حسين ناصرواسط

26-09-2022كاظميه ربيحرشيد جالب صبيحواسط

26-09-2022حمزيه عبيدعبار عبدهللا جبرواسط

26-09-2022دينار جعفرعادل هاشم سلمانواسط

26-09-2022نعيمه جاسمجواد كاظم خالويواسط

26-09-2022عجيده سعيدفالح نصيف غركانواسط

26-09-2022زهره حسينقاسم ياسر ماليواسط

26-09-2022جماله حفيفخليف شريف جبارواسط

26-09-2022حنوه درويشمحمد صبر حمودواسط

26-09-2022زهره شياعناظم حميد خليويواسط

26-09-2022دخيله مسيرحمزه رفيعي خيطانواسط

26-09-2022راجحه حسينماجد حامد علوانواسط

26-09-2022حجامه حايفلطيف حسن صالحواسط

26-09-2022مايهن مهاوشعلي كاظم سدخانواسط

26-09-2022عفيره عبدهللاداود مري زايدواسط

26-09-2022غيضه نعمهحسين كريم عبدواسط

26-09-2022خيريه عليويحميد عبدالكاظم جبارواسط

26-09-2022عيده محمدطالب حنظل فرحانواسط

26-09-2022عجيده نجمنجم عبداالمير حميديواسط

26-09-2022ثقله جحيلحسين غاوي مظلومواسط

26-09-2022بهيه حسيناياد حسين عليواسط

26-09-2022ربيعه عباساحمد جوده ناصرواسط

26-09-2022مطره حسينرحيم هراطه خضيرواسط

26-09-2022شابعه دغارجمعه دشر نزالواسط

26-09-2022هيله شريفجبار عطيه حافظواسط

26-09-2022صبريه نايفطارق عبدالكريم حمزهواسط

26-09-2022صفيه خضيرعلي هربود حسينواسط

26-09-2022كاضميه جاسمعلي لطيف عليواسط

26-09-2022فتنه لعيوسشهيد كاظم حلوواسط

26-09-2022عبده عليناظم ابراهيم محيسنواسط

26-09-2022نشميه دراغمحيسن جالب رسنواسط

26-09-2022مكيه تقيمهدي رحيم عطيهواسط

26-09-2022كرجيه محمدمحمود رشيد جاسمواسط

26-09-2022زهره صالحطالب محمد شرماطواسط

26-09-2022زنوبه صالحمحمد مجلي لفتهواسط

26-09-2022زكيه كاظمكريم ياس احمدواسط

26-09-2022سعده ابراهيمحسين ناصر حسينواسط

26-09-2022فطيم حاجمنعيم جبر خلفواسط

26-09-2022خيريه حسنماجد محسن بيجيواسط

26-09-2022بدريه صباحعبدالرحمن محمد ياسينواسط

26-09-2022بنيه ناصرصالل رضوي حسنواسط

26-09-2022زهره علوانكريم فرج مطلكواسط

26-09-2022عليه محلجبار فرحان طوفانواسط

26-09-2022حمزيه حزامحسن نعمه راضيواسط

26-09-2022سريحه خزعلعادل عيدان عوفواسط

26-09-2022نجاه محمدسمير علي عبدواسط
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26-09-2022فتنه صخيعزيز منجل فرحانواسط

26-09-2022مايهن جلودحسين شكاح مشريواسط

26-09-2022طلبه حسنصباح عبدعلي عباسواسط

26-09-2022نزهت موسىانور احمد جاسمواسط

26-09-2022بهيه راضيفالح عزيز سرحانواسط

26-09-2022شعيعه سحابرحيم عباس طاللواسط

26-09-2022فطيم مدللابراهيم حمود عباسواسط

26-09-2022جاسميه عبدالحسينفاضل سيه محمدواسط

26-09-2022حمده راضيهادي حسين حنيفشواسط

26-09-2022سنيه محسنعادل نذير توفيقواسط

26-09-2022جنديه محسنمنخي منصور يوسفواسط

26-09-2022هشومه كطانرعد عبدهللا جودهواسط

26-09-2022روضه عبدرحيم صالح ميرزواسط

26-09-2022شهد ذيابفخري جابر عبودواسط

26-09-2022مديحه سالمكامل عبدالحسن جمعهواسط

26-09-2022عليه مطيرزامل عيسى مريواسط

26-09-2022بحريه سايبجبار كاظم لفتهواسط

26-09-2022جاسميه حسيناسامه سعيد ساجتواسط

26-09-2022عليه بنوانعزيز جبر خلفواسط

26-09-2022شهيد ردينيابراهيم راهي حزامواسط

26-09-2022زكيه كزاركريم مطير جونواسط

26-09-2022صفيه شريفعبدهللا شاوي امكهواسط

26-09-2022مكيه عيسىصباح عبدالنبي موسىواسط

26-09-2022بدعه توهانعثمان محسن عليواسط

26-09-2022حميده غضبانحسين جري خسروواسط

26-09-2022بدريه دمانهحامد حسن عليواسط

26-09-2022عمشه بجاينعيم جاسم محمدواسط

26-09-2022حنونه مهاوشحسن الطيف كاطعواسط

26-09-2022ماهيه مخيلفمحمد كريم محمدواسط

27-09-2022نوريه عسكرحسين طاهر حسينواسط

27-09-2022سكوت عبلؤكريم نغماش مخلفواسط

27-09-2022سعيده فرحانحميد منصور نعيمهواسط

27-09-2022حظيه جابرحسن مطشر طاهرواسط

27-09-2022حسنه فرحانعبدالساده دبي عبدواسط

27-09-2022حذره جراحعالوي فليح دايرواسط

27-09-2022عجيبه سالمفريح رشيد سدخانواسط

27-09-2022هاشميه ياسرعلي هالل محمدواسط

27-09-2022عليه عليجبار طالب عباسواسط

27-09-2022ساهيه مساعدحسن فاضل صمهيرواسط

27-09-2022عطيه كريمصافي قالووز مطرواسط

27-09-2022مرشه خليفعواد كاظم فرحانواسط

27-09-2022شاهه معننعيم سعدون صايمواسط

27-09-2022ارويقه عبدالحسينداود سلمان جبرواسط

27-09-2022رضيه حسينكريم شالكه عباسواسط

27-09-2022زهره عبدهللاعبدالرضا لفته رشكواسط

27-09-2022فخريه سلمانقائد اعويدي مايدواسط

27-09-2022هويه شخيرابراهيم عبد حسينواسط

27-09-2022هنديه كطوفمبدر كريم جاسمواسط

27-09-2022تينه هاللجبار عباس مشاريواسط

27-09-2022زكيه محمدرزاق حميد ناشورواسط

27-09-2022غنيه يوسفيحيى حاجم خضيرواسط

27-09-2022سليمه ثجيلسعيد حامد جيادواسط
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27-09-2022نغماشه مشكورجبار علوان خفيفواسط

27-09-2022سهيه عطيهعوده عبيد عشوبواسط

27-09-2022كاظميه سنيدستار جبار عردواسط

27-09-2022صبريه سلوميجاسم محمد خالطيواسط

27-09-2022صبريه كريمشمجيد عباس مريشدواسط

27-09-2022فخريه برغوثحاكم عبدالجبار عبدالحسنواسط

27-09-2022شكريه رحمصالح جبار هاديواسط

27-09-2022فلحه هاشمعلي جازع حيالواسط

27-09-2022دخيله بجايعدنان عليوي عرارواسط

27-09-2022لبيبه خلففاضل عبد سلطانواسط

27-09-2022نوريه كاظمسليم جاسم محمدواسط

27-09-2022مكيه مظلومنعيم محسن صيوانواسط

27-09-2022عيده حمدابراهيم فهد احمدواسط

27-09-2022خزيره عبيدعلي شحم عودهواسط

27-09-2022عليه جبارجاسم محسن عزيزواسط

27-09-2022محينه ثوينيصالح دنبوس جبارواسط

27-09-2022محيسنه ثوينيفالح دنبوس جبارواسط

27-09-2022عطيه معلهميسر عجرش كناصواسط

27-09-2022هديه مشجلضرغام ذياب صالحواسط

27-09-2022هويه محمدمزهر مونس عالويواسط

27-09-2022حسنيه عليقاسم طه جديواسط

27-09-2022شكريه صالحناجي جميل مخيلفواسط

27-09-2022صفيه مايدحامد حمزه نادوواسط

27-09-2022جميله داودعايد كاظم حسنواسط

27-09-2022نصره حسينجابر موسى رحيمهواسط

27-09-2022شمسه حميدخالد محمد لفتهواسط

27-09-2022حصه جبيراعرابي سعيد محسنواسط

27-09-2022وفيه طعمهغبدالرضا عبد رحمواسط

27-09-2022داهيه هاشمنهير نواص حمزهواسط

27-09-2022زهره عليفالح عبود راضيواسط

27-09-2022فطومه صكبانمحمد لويخ عيدانواسط

27-09-2022جميله عبدحسين ناصر حسينواسط

27-09-2022نبهار محسنسعد حسين حسنواسط

27-09-2022تركيه حمدستار سلمان جبارهواسط

27-09-2022سكته مخيلفحمزه جياد كاظمواسط

27-09-2022حميديه عريبيمبتهى ميزر شيوبواسط

27-09-2022فوزيه دحامعادل سلمان شخيرواسط

27-09-2022حمزه راجحجواد كاظم جيادواسط

27-09-2022حلوه راضيحسين كاظم جاسبواسط

27-09-2022فلحه حسونعلي هتلر حودهواسط

27-09-2022فاطمه حميدرياض جري محراثواسط

27-09-2022نوريه مهديصباح غافل رحيمواسط

27-09-2022سومه عاشورحمدان علي جاسمواسط

27-09-2022شطره راضيرعد عبد كاظمواسط

27-09-2022هديه مطيعحسين عبدالحمزه عالويواسط

27-09-2022نجيه جابركريم رحم ناهيواسط

27-09-2022مكيه غليممحمدعلي عبد حماديواسط

27-09-2022حيهن عليجبار خوشان جليبواسط

27-09-2022طيفه حدادجعفر عباس عيدانواسط

27-09-2022فضيله داودحيدر حسين عليواسط

27-09-2022فاطمه محمدرحيم كاظم غاليواسط

27-09-2022هلوله عليعلي حزاب يازعواسط
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27-09-2022صبريه عباسمهدي حسن حمدواسط

27-09-2022حمديه عطيهبلبل عبيد زبونواسط

27-09-2022رميله شعيلسعود ديم جبجابواسط

27-09-2022فطيم جبارسمير محسن شايعواسط

27-09-2022كاظميه صبريفرهود سالم حماديواسط

27-09-2022نعيمه راضيرعد سعد عالويواسط

27-09-2022غزيله كاطععدنان جواد كاظمواسط

27-09-2022بلده الزمعبدالنبي عنيد سباهيواسط

27-09-2022شنوه مثنيمحمد خاف مجليواسط

27-09-2022بشيره عبدالحسينعلي محسن عباسواسط

27-09-2022هيله خضراجويد زغير لفتهواسط

27-09-2022ضعينه جبرهالل ركيد حسينواسط

27-09-2022زغيره غفيلهنعيم داير حمزهواسط

27-09-2022عنوه مزعلاياد عوده خزعلواسط

27-09-2022جميله خيونصالل حسين مشكورواسط

27-09-2022نصره فرحانكامل كريم حسنواسط

27-09-2022صافيه شبيبسمير كاظم جبارواسط

27-09-2022غنده ابوجرنفرحان حنان كاظمواسط

27-09-2022حميده شايعخليل كاظم حسينواسط

27-09-2022فرحه سمومهالل بخيت مسعودواسط

27-09-2022فرحه كباشيهاشم محمد حسينواسط

27-09-2022خليفه حمدعطيه شلتاغ عبيسواسط

27-09-2022سعديه عبدالكريمجبار ودعان ابوالهيلواسط

27-09-2022ساهيه محمدماضي برزان ذويهواسط

27-09-2022حنونه ياسينفليح شبيب حمودواسط

27-09-2022كميله سهيلعباس كامل خلفواسط

27-09-2022كميله راجيناجي محسن مكطاعواسط

27-09-2022كوده نعمهعلي محمد عسكرواسط

27-09-2022شلشه نبهانهاشم سلطان منصورواسط

27-09-2022سكينه ربيحعلي بروش عفاتواسط

27-09-2022زهره حطحوطجاسم مرود عنادواسط

27-09-2022طرخومه ياونحسن جبر واديواسط

27-09-2022فيهن عبدعماش عبد عزيزواسط

27-09-2022ساره مطرودغافل كاظم حسنواسط

27-09-2022دجله عجاجشاكر محمد جحيشواسط

27-09-2022فحيمه غتارسلمان والي درواخواسط

27-09-2022يسعاد جاسمرياض فاضل احمدواسط

27-09-2022حسنه حسينعباس كطران ياسرواسط

27-09-2022عجيله عبدالرضاحيدر عبد ياسينواسط

27-09-2022نجيه عليعبداالمير كاظم شنونواسط

27-09-2022فنديه شاللناصر عناد كاظمواسط

27-09-2022ريشه لوتيفالح عبيد عاتيواسط

27-09-2022ظلمه دهيريخضير مطر مويدواسط

27-09-2022حسنه فيصلمحمد كريم روزواسط

27-09-2022صبحه عليويهاشم عباس عليواسط

27-09-2022فرحه عذابمحمد هادي مشريواسط

27-09-2022جماله حمادعدنان تركي صلبيواسط

27-09-2022مديحه هاديعلي ذكي بسالهواسط

27-09-2022زنوبه جاليلطيف كريدي صلبوخواسط

27-09-2022سكينه علومفرحان عبد عباسواسط

27-09-2022حكمه مطرودعلي دشر كريمواسط

27-09-2022شمعه عويداركان لطيف عبوسواسط
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27-09-2022تسواهن الفيصالح حمزه لكنواسط

27-09-2022بشه جاسمعباس صيوان كاظمواسط

27-09-2022حسنه عليصالح داخل اسماعيلواسط

27-09-2022عجه مكتولمحمد زويد طرفهواسط

27-09-2022صفيه فنيخرطالب حنون رفيعيواسط

27-09-2022عوفه بريمهدي عبدالحبش عسكرواسط

27-09-2022حسنه نجمصباح ظاهر رهيفواسط

27-09-2022صبريه منخيماجد جبار صالحواسط

27-09-2022نجمه فرحانفاخر عبدالحسين طاهرواسط

27-09-2022كلثومه كريمرزاق خنجر خشيتواسط

27-09-2022فطومه عبيدخضير عبدالرضا خليفواسط

27-09-2022حلوله ابو جرنياسين محيبس ميهونواسط

27-09-2022صبريه عبيدحسن علي رميضواسط

27-09-2022خشفه عليويعدنان حسن ردينيواسط

27-09-2022زهره حسنريسان خلف صبيحواسط

27-09-2022كميله عودهسالم ناصر زنادواسط

27-09-2022بنيه عجيلهناوي فرحان حاجمواسط

27-09-2022دخيله شيحانحيدر بهلول جبرواسط

27-09-2022صبريه بوههمظلوم خليفه جاملواسط

27-09-2022هالله نعمهرحيم ياسين كرمواسط

27-09-2022حسنه هليلناصر حسون شحيلواسط

27-09-2022قبيله حسنليث قاسم محمدواسط

27-09-2022عطيه محيبسباسم كريم عباسواسط

28-09-2022ساميه دكلحسن خميس بستانواسط

28-09-2022حميده عليشاكر علي شمسواسط

28-09-2022صبيحه احمدسالم كريم محمدواسط

28-09-2022فطيمه عبدالحسينعامر عبود بوهانواسط

28-09-2022حيله جروقاسم غركان جليبواسط

28-09-2022نشمه حسنحسين هادي حسينواسط

28-09-2022فنيه فرجصباح محسن مطرواسط

28-09-2022دوخه خلفمحمد اسماعيل هاديواسط

28-09-2022قسمه حسينحسين عبدعلي حزامواسط

28-09-2022غزيله خليفابراهيم جميل كندوحواسط

28-09-2022صبيحه فهدحميد سيف عصفورواسط

28-09-2022سعديه عمراناحسان صالح خلفواسط

28-09-2022خوله يوسففؤاد كامل ياسينواسط

28-09-2022رمزيه شنيترعلي حسين شويعواسط

28-09-2022غنيمه شليبهنعيم جمعه حسينواسط

28-09-2022فضيله بدايعلي صبح خليفواسط

28-09-2022وضحه علواننعمان ابراهيم محيسنواسط

28-09-2022عليه داخلكاظم علوان نوريواسط

28-09-2022بكمه محمدكاظم كريم حسنواسط

28-09-2022صبريه عيدانحسن هاشم زيدانواسط

28-09-2022حجيله بلحاويرحم عالج عيدانواسط

28-09-2022هويه دخيلرحيم عليوي شميرواسط

28-09-2022صبحه عليويجليل عبيد راضيواسط

28-09-2022رجيه كزارهادي مجبل مصيخواسط

28-09-2022عيده حمدحمدي فهد احمدواسط

28-09-2022زهره حسينريسان كريم فليحواسط

28-09-2022غنمه عليغازي لفته مطرواسط

28-09-2022فاطمه فدعوسعلي عبد رسنواسط

28-09-2022حريشه عليانغالي جهف رمثانواسط
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28-09-2022خيريه وحيدعبدالحسين حسون فزاعواسط

28-09-2022وحيده جبيرعباس جواد كاظمواسط

28-09-2022يله فرحاننعيم عيدان راضيواسط

28-09-2022نوريه مهديمحمد غافل رحيمواسط

28-09-2022بهيه كاطعطالب عوده ثجيلواسط

28-09-2022عليه هدابحيدر فهد عبدالحسنواسط

28-09-2022ركن محميدجاسم جابر حمودواسط

28-09-2022كطفه فرحانجبار عنيد لفتهواسط

28-09-2022حدهن فالحسليم مطشر عذيبواسط

28-09-2022عجيله حسينكاظم محسن معيوفواسط

28-09-2022حمريه حسينعوده فرج حسنواسط

28-09-2022جم عيدانباسم عبدالرحمن حمزهواسط

28-09-2022ركينه فضالهحسين بالسم سلمانواسط

28-09-2022ظليمه محانفالح خوش راهيواسط

28-09-2022صبيحه طربوشمجيد كامل عليواسط

28-09-2022ملكه ياسينثائر نعيم عبدواسط

28-09-2022شمسه جبيرصادق علي موازيواسط

28-09-2022صبيحه وافيجبار عفات رويسواسط

28-09-2022جاسميه محمدعوفي كاظم كعيمواسط

28-09-2022دوخه كريمحسن ارغيف حسينواسط

28-09-2022فطيم يازعخليل جعفر جيادواسط

28-09-2022صبريه نهيبسعد هليل كويزواسط

28-09-2022راهبه عبدالسادهطعمه رهيف حسنواسط

28-09-2022واهيه نعيمهمحسن كريم عسكرواسط

28-09-2022عيده كاظمخالد عبدهللا مخيلفواسط

28-09-2022ركينه حسينكامل جاسم حسينواسط

28-09-2022هاشميه حمدانقاسم خليوي وحيدواسط

28-09-2022طليعه محيسنمايد خليل تبعونواسط

28-09-2022مكيه غازيعبدهللا عبد شنينواسط

28-09-2022زهره جاسمصالح هادي ناصرواسط

28-09-2022حياه ناصرثامر غالي مطرواسط

28-09-2022زهر ناشوررياض يوسف عبدواسط

28-09-2022فاطمه كاملحسين قند مدوديواسط

28-09-2022وضحه بديويعلي عيسى عبدواسط

28-09-2022سعيده طربوشكاظم زغير عبودواسط

28-09-2022مظلومه ضميدعلي بجاي عبودواسط

28-09-2022تويهه ديوسمسير جاسم راضيواسط

28-09-2022زهره حمزهحسن عبدالرحمن جاسمواسط

28-09-2022جاسميه حسينعواد جاسم مسعودواسط

28-09-2022نشميه عبدالحسينصاحب حمود هدمولواسط

28-09-2022غياتي ازريرعلي عجيل جبارهواسط

28-09-2022بيده جاسمرحيم عبد معيتيجواسط

28-09-2022كامله رمليسعد سيد برغشواسط

28-09-2022رجيه مرشوشعلي مالح راضيواسط

28-09-2022حسنه ناصرحسن كاظم منخيواسط

28-09-2022خاجيه عليخانجليل عبادي محمدواسط

28-09-2022حظيه سعيدنوري دخيل سعيدواسط

28-09-2022ريمه زعيلمحمد محسن علوانواسط

28-09-2022حلوه محمدعطيوي فرحان حمودواسط

28-09-2022خديجه سالماحمد عبدهللا صيوانواسط

28-09-2022فضيله فريحباسم شعيوط جبرواسط

28-09-2022مكيه منصورحامد خضير عبيسواسط
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28-09-2022نظوه عليوينعمه حسين عزيبيواسط

28-09-2022ثجيله حسينهاني كاظم حويشواسط

28-09-2022ردحه حسيننفل محمد فرجواسط

28-09-2022ربيعه ملكهقاسم منجل راضيواسط

28-09-2022خلفه شيالاحمد خليف جاسمواسط

28-09-2022مناهي خضيرناظم خنفوس كشيشواسط

28-09-2022سويه كاظمصالح عوفي مرضيواسط

28-09-2022شمه كاظمهون مشعل عبيدواسط

28-09-2022غبينه سباهيغازي عبيد خليفواسط

28-09-2022منيره عليتحسين علي كعيدواسط

28-09-2022زهيه جوادحسن حسين لطيفواسط

28-09-2022شكريه حنظلعباس خضيري لفتهواسط

28-09-2022كظمه حنينمحسن جواد كاظمواسط

28-09-2022سكنه عاصيكريم حامد ردامواسط

28-09-2022كميله عودهعادل ناصر زنادواسط

28-09-2022زهره عباسصباح جاسم عبدعونواسط

28-09-2022نوره عطشانعبد نايف خلفواسط

28-09-2022علويه غايبعلي سلمان جراحواسط

28-09-2022فينه محمديوسف ثامر مسلمواسط

28-09-2022ركن سعيدصباح طرفه مساعدواسط

28-09-2022زهره ناصرعلي صالح عاصيواسط

28-09-2022نصيفه عطيهكمال خليل فياضواسط

28-09-2022شكحه غاطيسليم كيطان طعانواسط

28-09-2022صبريه مؤيدتوال جهاد راضيواسط

28-09-2022نوريه ذيبانجواد كاظم عريبيواسط

28-09-2022ريزه جليبسالم حربي مدحيواسط

28-09-2022ربيعه حمدانحامد عوفي محمدواسط

28-09-2022بصيره سلمانهادي كامل زيدانواسط

28-09-2022حمديه عباسعلي عبدالكاظم جبارواسط

28-09-2022شريفه كييركريم جابر زاملواسط

28-09-2022شونه لهيبيناصر حسين فديغواسط

28-09-2022زينهن خليفجميل درمان غافلواسط

28-09-2022زهره سلمانابراهيم كريم جبرواسط

28-09-2022مكيه حسنعلي ناصر حسينواسط

28-09-2022عذبه حمدمنعم حمزه محمدواسط

28-09-2022كيفيه دواسهالل عبيد وحيدواسط

28-09-2022غنده عبدالرضاكاظم علي يتيمواسط

28-09-2022عنيده كالوشهاب كزار جابرواسط

28-09-2022هديه منيخرجبار مزعير ثانيواسط

28-09-2022دويجه شعيلحمود سبوس باللواسط

28-09-2022حميده عبيدشاكر محمد مظلومواسط

28-09-2022صيته عملهمحسن حسن زيدانواسط

28-09-2022جماله شعيلهاشم حنيتر متعبواسط

28-09-2022زهره خنفرفاضل جفات عطيهواسط

28-09-2022ساميه محسنكريم عبدالكاظم عليويواسط

28-09-2022هالله عزيزرزاق مقطاع عليواسط

28-09-2022ردافه زختارجواد صالح عيدانواسط

28-09-2022اميره عليبديع حسين محمدواسط

28-09-2022دربايه عليزهير هويدي عبدهللاواسط

28-09-2022ركينه عليطالب رشيد امتانيواسط

28-09-2022هاشميه شريدهعقيل عطيه محمدواسط

28-09-2022كلثومه كاطعحميد عزيز عباسواسط
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28-09-2022صبيحه محمدناصر عبدالرزاق حسونواسط

28-09-2022فطيم حسينجمال تركي عبدواسط

28-09-2022وايد كاظمسليم خلف زايدواسط

28-09-2022فرحه حسينحسين كاظم اعطيويواسط

28-09-2022ورده طاهرمحمد عبد حسينواسط

28-09-2022شروه فرحانفاضل براك محمدواسط

28-09-2022شكريه عبدالحسنغالي حميدي وناسواسط

28-09-2022حطريه عويزحيدر حسن دوحواسط

28-09-2022دخيله عبدالسادهعلوانحس حسين عويدواسط

28-09-2022عبده عليسعد ابراهيم محيسنواسط

28-09-2022خاجيه عليخانجميل عبادي محمدواسط

28-09-2022حسنه عبيدعلي فهد راضيواسط

28-09-2022حياه محمدكامل تاغي عبودواسط

28-09-2022فنيده جبيرباسم محمد حرابهواسط

28-09-2022وضحه جبركريم عبدالحسين جبرواسط

28-09-2022فاطمه ناهيحيدر سرحان حمزهواسط

28-09-2022جميله خيونكاظم حسين مشكورواسط

21-09-2022فليحه حسنمحمد سامي حسنديالى

21-09-2022ايمان برويماهر علي سلمانديالى

21-09-2022نركز فتحاهللاحمد بابامراد حقمرادديالى

21-09-2022وضحه عوادعبدهللا محمود مزبانديالى

21-09-2022ميال خيطانمهند قاسم كاظمديالى

21-09-2022صنعه محمدمهدي حميد حسنديالى

21-09-2022يسرى حسنعبدالرحمن كوثر هاللديالى

21-09-2022نوريه عباسحسن محمود حسينديالى

21-09-2022سوسن حافظازهر محمد حسباهللديالى

21-09-2022سميره رضاصباح حسن عليديالى

21-09-2022نوريه حمودسعد علي عبدالوهابديالى

21-09-2022الهام كاظممنتظر حيدر نصيفديالى

21-09-2022نظيمه جوادحيدر جليل ابراهيمديالى

21-09-2022جميله داودهادي ابراهيم صالحديالى

21-09-2022باسمه عليسجاد نعمان خليلديالى

21-09-2022نضال داودعدنان ياسين عليديالى

21-09-2022انتصار فاضلحسين محمد عباسديالى

21-09-2022نهله عليسند جاسم حسينديالى

21-09-2022ليلى محمدخالد حسن زايدديالى

21-09-2022زهره حاتمليث حسن حميدديالى

21-09-2022نعيمه دحامسجاد احمد حسنديالى

21-09-2022بيداء عبداالميرعلي حسين خضيرديالى

21-09-2022سميره مصلحمحمد حمزه احمدديالى

21-09-2022خيريه جاسممهدي محمود مهديديالى

21-09-2022حدهن حمودمحارب اسماعيل حسينديالى

21-09-2022لطيفه خالدرائد حسين عليديالى

21-09-2022حمده حمدعبدالقادر ابراهيم سليمديالى

21-09-2022كواكب فليحعمار رحيم ابراهيمديالى

21-09-2022فكريه نامقكاويان خليل محمدغريبديالى

21-09-2022امنه عبدالرزاقيونس طه ياسينديالى

21-09-2022حنان صياحكرار عدنان محمدديالى

21-09-2022سليمه جكنامرياض صبحي محمودديالى

21-09-2022جواهر جميلطارق حبيب محمدديالى

21-09-2022سليمه حسينمحمود مجيد هاديديالى

21-09-2022متهى هاديمحمد حربي زيدانديالى
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21-09-2022نجيه نصيفقصي عبدهللا حمودديالى

21-09-2022عدله محمدعقيل ولي عليديالى

21-09-2022سوسن عبدالخالقمهند سمير سعدهللاديالى

21-09-2022عائشه حيونمصطفى يحيى عزيزديالى

21-09-2022شيماء ابراهيماحمد ثامر خليلديالى

21-09-2022فطيم مصطفىغازي عبدهللا جاسمديالى

21-09-2022عالهن كاظمحسن حمد خطيانديالى

21-09-2022سها نزارمحمد مشتاق ابراهيمديالى

21-09-2022نوفه محمدمحمد داود لطيفديالى

21-09-2022ملكه محمدمهدي صالح محمدديالى

21-09-2022زهره كاضممزهر محمد لطيفديالى

21-09-2022بهيه جاسممحمد هاشم بريجديالى

21-09-2022سعديه كاظمنجاح عباس عليديالى

21-09-2022حسنه محمدابراهيم احمد فرحانديالى

21-09-2022ميسون محييوسف عباس عمرانديالى

21-09-2022ونسه حسنمحمد عباس عليديالى

21-09-2022امل ابراهيمحسين نجم سعيدديالى

21-09-2022نجله حميدعلي قادر اسماعيلديالى

21-09-2022نجيه علوانحسين علي حمدديالى

21-09-2022نوريه وهيبقاسم كمر متعبديالى

21-09-2022فتحيه محمدعليفؤاد توفيق كريمديالى

21-09-2022فرحه صالحوليد هادي سمينديالى

21-09-2022امينه حسينحمد عبدالرحمن محمدديالى

21-09-2022شاهه غزالمطر محل جمعهديالى

21-09-2022انتار عبدرسول احمد نجمديالى

21-09-2022نداء حسينميثم طارق عبدالجبارديالى

21-09-2022لمياء جدعانعبدهللا سعد محسنديالى

21-09-2022ربيعه عباسعلي عجيل حسينديالى

21-09-2022فطيم علييوسف حبيب لفتهديالى

21-09-2022صبريه قادرجوامير حسين برغشديالى

21-09-2022عبير محمدبركات بهجت غازيديالى

21-09-2022بسعد مطرابراهيم محمد دعيبلديالى

21-09-2022كريمه كاظمبديع سلطان راضيديالى

21-09-2022عفراء توفيقرهف غيث عبدالرسولديالى

21-09-2022نبراس مهدياسالم عالء محمودديالى

21-09-2022كريمه موسىاحمد علي خلفديالى

21-09-2022سلمى حسينعباس مهند حسينديالى

21-09-2022مهى ضيدانحيدر وضاح غضبانديالى

21-09-2022كميله جوادحميد سلمان جليلديالى

21-09-2022رؤى عبدالستارعبدالرحمن محمد حسينديالى

21-09-2022هذر سعدونكرار حيدر غيدانديالى

21-09-2022نجيه خضيرحسين متعب جارهللاديالى

21-09-2022فليحه حسنمعين عباس علوانديالى

21-09-2022قسمه جيادمنصور ابراهيم ناصرديالى

21-09-2022رسميه مصطفىحيدر سالم حسنديالى

21-09-2022اثير قحطانعلي محمود خوامديالى

21-09-2022فطيم محمدحميد نجم عبدهللاديالى

21-09-2022مرفت احمدمحمد سامي شاللديالى

21-09-2022نوره مطرابراهيم يحيى حيدرديالى

21-09-2022عطيه جاسمثامر هادي طاهانديالى

21-09-2022خربه دربتوفيق احمد خلفديالى

21-09-2022ايمان خلفعلي ستار عبدالجبارديالى
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21-09-2022رنا مهديقاسم علي احمدديالى

21-09-2022حسيبه احمدلطيف دلو حجيديالى

21-09-2022سجى حبيبمصطفى علي سلمانديالى

21-09-2022ابتسام قادريوسف رياض عبدالمنعمديالى

21-09-2022نوره صباحاحمد عبدالباسط خلفديالى

21-09-2022فلاير فرجمصعب عبير ياسينديالى

21-09-2022فخريه جوادجياد جواد فوزيديالى

21-09-2022عطوه جمهمحمد شريف روضانديالى

21-09-2022حسنيه عبدالستارمحمد نايف بيجانديالى

21-09-2022تبارك مهندغسان سعد طهديالى

21-09-2022نعيمه جاسمانور عباس محمدديالى

21-09-2022شيماء مجيدمحمد ياسين اسماعيلديالى

21-09-2022رنا محمدعبدهللا موفق سلمانديالى

21-09-2022نهيه عزيزبرهانالدين عبدالرحمان عثمانديالى

21-09-2022وطفه محيسنتحسين سعود حمدديالى

21-09-2022بشرى مجبلحبيب حسين حبيبديالى

21-09-2022سنيه كاظمعماد حايف محسنديالى

21-09-2022صبريه مجيدناظم خزعل رضاديالى

21-09-2022شذى محمدسعد عمر ساميديالى

21-09-2022فاطمه رشيدعبدهللا عدنان حسانديالى

21-09-2022سناء اسماعيلقحطان عدنان حسينديالى

21-09-2022خديجه حمزهاحمد خلف رشيدديالى

21-09-2022اميره عليمصعب سرمد ابراهيمديالى

21-09-2022امينه شهاباحمد روكان حسانديالى

21-09-2022ياسمين ياسينمحمد ليث عبداللطيفديالى

21-09-2022ايمان حسينمهند ابراهيم سعدديالى

21-09-2022نشميه نوارجاسم محمد خليفديالى

21-09-2022شنف عوادصالح منهل عبدهللاديالى

21-09-2022مروه محمدبشير داود سلمانديالى

21-09-2022زنوبه كاظمعبدالحسين جعفر عبدالديالى

21-09-2022رسميه نجمحسين محمد ناجيديالى

21-09-2022حسنيه علوانزاحم حسن هاشمديالى

21-09-2022صالحه برديرحمن محمد فاضلديالى

21-09-2022بان طاللمصطفى عالء محمدديالى

21-09-2022نوره سلمانعبدالرحمن سالم عليديالى

21-09-2022رسميه مهدينهاد حمودي عليديالى

21-09-2022ساره عليغازي حمدي رشيدديالى

21-09-2022فطيم عليخلف علي يجلبديالى

21-09-2022نعيمه زيدانعباس ناجي كاظمديالى

21-09-2022نجاه طاهرزياد ستار محمدديالى

21-09-2022فاطمه شياعياسر ضرغام هاديديالى

21-09-2022تركيه مصطفىعباس مهدي احمدديالى

21-09-2022دنيا مهديطالل احمد علوانديالى

21-09-2022ياسه جمعهعجيل ابراهيم حسينديالى

21-09-2022عذراء ابراهيممحمد علي فاخرديالى

21-09-2022هاشميه كاظمروكان خليل فنجانديالى

21-09-2022رنا محمدبالل موفق سلمانديالى

21-09-2022احالم اسماعيلعلي نجده طاهرديالى

21-09-2022داليا خالدصادق خالد ناجيديالى

21-09-2022كنوه خلفحمد حنين عيدانديالى

21-09-2022محيله ساجتنعمه احمد خضيرديالى

21-09-2022ليلى صالحخالد سليمان ابراهيمديالى
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21-09-2022بشرى خلفاحمد عثمان مزهرديالى

21-09-2022سليمه عبدقاسم محمد عباسديالى

21-09-2022اسراء جوادمصطفى شوقي اسماعيلديالى

21-09-2022راجحه صالححيدر عصام قاسمديالى

21-09-2022رابعه سهيلوسام حسون عليديالى

21-09-2022سهيله محمدليث ثامر زيدانديالى

21-09-2022كفاح صالحاحمد طارق سلمانديالى

21-09-2022منى مجولزينالعابدين علي مظفرديالى

21-09-2022وفاء محسنحسين عبدالرحيم جاسمديالى

21-09-2022خديجه كريمايمن صكبان سلمانديالى

21-09-2022قادسيه ابراهيمحسين سالم مهديديالى

21-09-2022منى حسنمحمد عدنان خضيرديالى

21-09-2022رشا تحسينمحمد جهاد كيطانديالى

21-09-2022وطفه عبدهللافؤاد احمد مجولديالى

21-09-2022زكيه ابراهيمهشام فاضل سلمانديالى

21-09-2022زهره عالويمحمود جاسم محمدديالى

21-09-2022سلمى جباركاظم محسن كاظمديالى

21-09-2022كميله محمدسامي محمود خميسديالى

21-09-2022سميره جاسمسرمد ثاير عبدديالى

21-09-2022اسراء كوانالحسن حميد مهديديالى

21-09-2022ريحان غفورسعدهللا محمد شاه ورانديالى

21-09-2022وضحه فرحانعلي احمد علوانديالى

21-09-2022خديجه مهديمزهر عبدالغفور حسينديالى

21-09-2022رساله رحمانحسن كمال ورورديالى

21-09-2022هناء اسماعيلخلدون وليد غيدانديالى

21-09-2022خطه صبحعثمان جبار فهدديالى

21-09-2022شمسه احمدعلي حماش حسينديالى

21-09-2022غاده موسىعلي عباس محمدديالى

21-09-2022سهيله مال هللااحمد حسين احمدديالى

21-09-2022حال مهديدانيال سمير صبريديالى

21-09-2022ابتسام صبحيصهيب غانم مجيدديالى

21-09-2022مهديه جبارعبدالرحمان علي فياضديالى

21-09-2022ابتسام ياسينابراهيم كامل اسماعيلديالى

21-09-2022وسن ابراهيمطه باسم طهديالى

21-09-2022زينب علييوسف منتظر احمدديالى

21-09-2022دله حمديعبد محسن علوشديالى

21-09-2022شيماء عجيلسعد بشار اسعدديالى

21-09-2022فضيله عليعالء احمد سواديديالى

21-09-2022خوله عبدابراهيم سامي حامدديالى

21-09-2022كمره سويدانكامل مطلق خماسديالى

21-09-2022غفران صبحيعلي حسين سعدديالى

21-09-2022ساره عبدالحافظمحمد قاسم طهديالى

21-09-2022فاطمه جوادجعفر علي قاسمديالى

21-09-2022ورود عليحسن ميثاق عبدالعباسديالى

21-09-2022سحر عليادم ثامر عبيدديالى

21-09-2022بشرى عبدالخالقعبدالرحمن نورالدين داودديالى

21-09-2022دله حاتممزبان بدران عليديالى

21-09-2022سميره عبيدمرتضى فاضل عبدالكريمديالى

21-09-2022حميده رشيداحمد حسين شهابديالى

21-09-2022سوسن ستارعلي نبيل تركيديالى

21-09-2022عطيه محمودطه محمد سلمانديالى

21-09-2022رنا حسنلؤي اكرم لطيفديالى
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21-09-2022منال حسينعلي عبدالحسين جاسمديالى

21-09-2022نشميه مزهرضياء علي حربديالى

21-09-2022عليه نصيفهارون نزار اسماعيلديالى

21-09-2022منتهى نورييوسف احمد حمدديالى

21-09-2022عبده احمدداود محمد حسنديالى

21-09-2022رغداء حسنيوسف طه داودديالى

21-09-2022منى مطرفهد وسام جبارديالى

21-09-2022نجله لطيفمحمد ثعبان عبداالميرديالى

21-09-2022سوسن ساميعلي حسن مطشرديالى

21-09-2022سحر حسينشجاع جاسم ثامرديالى

21-09-2022هيفاء فهميبراق عمار ابراهيمديالى

21-09-2022افراح ثامراحمد حسن فالحديالى

21-09-2022سكنه مطلككريم عبد محمدديالى

21-09-2022سهام فرجاحمد محمد حسنديالى

21-09-2022سهام فرججاسم محمد حسنديالى

21-09-2022جميله احمدفائز عبد هنديديالى

21-09-2022عليه دليسامي محمد جارهللاديالى

21-09-2022سماح حميدعلي رضوان احمدديالى

21-09-2022ايه نوحمجتبى احمد يونسديالى

21-09-2022حميده سلمانابراهيم جاسم محمدديالى

21-09-2022مريم طاهرمنذر ياسين حسينديالى

21-09-2022زهره ظاهرظاهر فوزي طهديالى

21-09-2022كرجيه هذالعمر هالل محلديالى

21-09-2022نوال ابراهيمعمار خالد عبدهللاديالى

21-09-2022لمياء هاديعلي حسين مصطفىديالى

21-09-2022فرح حسنعلي محمد فالحديالى

21-09-2022وداد وهيبقاسم اركان سلطانديالى

21-09-2022دنيا مجيدمحمد احمد مالكديالى

21-09-2022لطيفه كاظمعبدهللا حسين جوادديالى

21-09-2022غنيه خضيرعبدالرحيم حسن خلفديالى

21-09-2022ميساء عبدابراهيم اسامه قادرديالى

21-09-2022صابرين قاسممهدي صالح عبدالكريمديالى

21-09-2022كتبه فتيانيوسف عامر عليديالى

21-09-2022مروه لقمانعبدالرحمن مصطفى فيصلديالى

21-09-2022اسماء حبيبعبيده طاهر جيادديالى

21-09-2022ابتسام متعبنزار سعد عبدالمحسنديالى

21-09-2022هناء علياحمد باسم عباسديالى

21-09-2022خالده حامدمحمد عبدالجبار عبدالوهابديالى

21-09-2022مها فرحانعبدالرحمن حسين ناجيديالى

21-09-2022صنعه عبدهللاقادر جوامير محمودديالى

21-09-2022خوله بدريوسف داود سليمانديالى

21-09-2022سلمى حسينحسين مهند حسينديالى

21-09-2022حليمه فرحانسيف عدنان لفتهديالى

21-09-2022بان فوزييوسف علي فؤادديالى

21-09-2022هاجر فاضلحسام رعد هاديديالى

21-09-2022خالده جمالعمار ياسر ابراهيمديالى

21-09-2022هند عبدالغفورمصطفى ادهم حيدرديالى

21-09-2022سندس سعيدعباس فاضل عبدهللاديالى

21-09-2022هاجر فاضلياسر رعد هاديديالى

21-09-2022بيداء حامديوسف قيس صالحديالى

21-09-2022امل اسماعيلعمار اسماعيل محمدديالى

21-09-2022سندس سعيدمحمد فاضل عبدهللاديالى
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21-09-2022صبريه توفيقمزهر عبدهللا حسينديالى

21-09-2022نعيمه فرجعبدهللا عزيز حكمتديالى

21-09-2022نوفه سليماناحمد عاشور شدهديالى

21-09-2022طلبه عباسصالح الدين احمد حسنديالى

21-09-2022حنان ابراهيممحمد عمر عبدالعزيزديالى

21-09-2022سميه صالحعلي محمد عزيزديالى

21-09-2022اسماء صدامكرار عباس حمدديالى

22-09-2022نعيمه محمدقادر حسن عزاويديالى

22-09-2022منوه كاظمابراهيم محمود حسنديالى

22-09-2022كطايه مهديحمزه حسن عباسديالى

22-09-2022ماليه خلفعطيه طالك كاظمديالى

22-09-2022حبيبه سلمانفرحان جواد كاظمديالى

22-09-2022غزاله عايشيوسف عبعبوب فيصلديالى

22-09-2022حمده معلهمحسن رحيم جاسمديالى

22-09-2022لطيفه جاسمداود سعدون حميدديالى

22-09-2022وطفه حسينحسين علي حسينديالى

22-09-2022سميه عبدالحميداحسان عبدالجبار خطابديالى

22-09-2022فضيله محمدشوقي اسماعيل احمدديالى

22-09-2022طلبه كاظمحميد حسين جاسمديالى

22-09-2022حميده مجيديوسف محمد داودديالى

22-09-2022ربوعه جاسمبدري صالح مهديديالى

22-09-2022فهيمه حسينطه عبد حسينديالى

22-09-2022عيده شكرصالح مهدي حسينديالى

22-09-2022حموده عبدحميد حسن خلفديالى

22-09-2022ثنوه جاسمعبدالهادي عبدالكريم رشيدديالى

22-09-2022مهديه علوانفرحان ابراهيم عويدديالى

22-09-2022حكيمه حسناحمد عبدون خميسديالى

22-09-2022كماله صالحخضر عبدالجبار اسودديالى

22-09-2022عدويه رشيدثامر علي حسينديالى

22-09-2022رقيه خميسمنعم علوان محمودديالى

22-09-2022عطيه حسينشحاذه خضير هواشديالى

22-09-2022جواهر امينخليل امين محمدديالى

22-09-2022سعديه ذيابمحمد عباس حميدديالى

22-09-2022شكحه نايلصعب محود فرحانديالى

22-09-2022حميده علوانهاشكم محمد كاظمديالى

22-09-2022فتحيه عبدالحميدحوميد شلو حاجيديالى

22-09-2022ذيبه حسينحازم لطيف محمد عليديالى

22-09-2022حليمه خليلمحمد جواد عليديالى

22-09-2022حفوظه سعودكريم كاظم مهديديالى

22-09-2022زهره شاملضاري يوسف سلمانديالى

22-09-2022فريده مخزيمهند عبدالرزاق خضيرديالى

22-09-2022كتيبه داودنبيل حسين احمدديالى

22-09-2022فطيم محمدجليل اسماعيل خلفديالى

22-09-2022دردك سلمانعبدهللا عبدالكريم منشدديالى

22-09-2022عيده شبيبعدنان عناد فارسديالى

22-09-2022نشميه حسينرعد عباس علوانديالى

22-09-2022فوزيه عليكاظم حسين فليحديالى

22-09-2022رسميه محيثائر عبد محسنديالى

22-09-2022فهيمه خميسمجيد رشيد مجيدديالى

22-09-2022حمديه عبدهللاكريم حمودي محمدديالى

22-09-2022هويه وسميعباس محمد داودديالى

22-09-2022جويده حسنبهجت حسين مصلحديالى
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22-09-2022عذبه خضيررشيد عزيز مرادديالى

22-09-2022سنيه جاسمخضير عباس عبدديالى

22-09-2022كرجيه عليعدنان خلف بدرديالى

22-09-2022فهيمه عباسحافظ جعفر حسينديالى

22-09-2022فهيمه عبيدطلب احمد شويشديالى

22-09-2022فاطمه غالمناجي فهمي شاللديالى

22-09-2022رسميه محمودمزهر لطيف احمدديالى

22-09-2022نشميه عباسمالك محمد جلوبديالى

22-09-2022سكنه عبدنومان دحام مطرديالى

22-09-2022حميده عبدهللاصالح محمد غافلديالى

22-09-2022زكيه محمدوليد سعدهللا حسنديالى

22-09-2022سعده خميسمنعم يوسف عليديالى

22-09-2022عليه محمدمهدي اسماعيل احمدديالى

22-09-2022رسميه عاصيكريم عبدالحسن طارشديالى

22-09-2022عاجله خليفهصالح علي هناوديالى

22-09-2022مريم حسينحميد مالك كاظمديالى

22-09-2022عاليه جاسممحمد فيصل ياسينديالى

22-09-2022وضحه مزعلجليل هادي علوانديالى

22-09-2022دوحه عبدعونكريم احمد حسنديالى

22-09-2022اميره ناجيهاشم حسين علوانديالى

22-09-2022مديحه جاسمضياء انور صالحديالى

22-09-2022سليمه محمدمحمد داود اسماعيلديالى

22-09-2022مديحه عبدهللاخليل نجم حسنديالى

22-09-2022فضيله كاظمعامر اسماعيل خليلديالى

22-09-2022كلفه علوانمحمد عواد احمدديالى

22-09-2022نشميه مهديياسين جميل مشاريديالى

22-09-2022حمده حسونجمهور صالح عبدديالى

22-09-2022بلشه كاظمشكر محمود نجمديالى

22-09-2022حفظيه محمودمحمد احمد هانيديالى

22-09-2022سليمه كاظمكريم فليح حسنديالى

22-09-2022فصيحه عباسجواد مشير عليديالى

22-09-2022زهره احمدحسن ابراهيم محمدديالى

22-09-2022حليمه جاسمخالد عبدالرزاق داودديالى

22-09-2022زكيه خضيرعبدالكريم محمد خضيرديالى

22-09-2022فهيمه محمودظاهر سلمان علوانديالى

22-09-2022صديقه وهابكامل ناصر كاكيديالى

22-09-2022طليعه سعديحازم جابر سكرانديالى

22-09-2022عذيه عبدعادل كريم محمدديالى

22-09-2022عذبه نزالثاير ناصر حسينديالى

22-09-2022طاووس محمدمنصور عزيز قادرديالى

22-09-2022منى جمعهمهدي عبدالعزيز ابراهيمديالى

22-09-2022زري احمدحامد طه سعودديالى

22-09-2022امنه عبدمحمد عبدالرضا جعفرديالى

22-09-2022بهيه محمودزكي نجم عبدهللاديالى

22-09-2022ناجحه خلفعبعوب حسن عليديالى

22-09-2022دوحه عبدعونصالح احمد حسنديالى

22-09-2022فاطمه مجيدجليل ابراهيم اسماعيلديالى

22-09-2022غنيه عليفريد جليل حسينديالى

22-09-2022ديره كنوانقحطان مطلك حمدديالى

22-09-2022فرحه محمدصباح علي جاسمديالى

22-09-2022صبحه فارسحامد سهيل نجمديالى

22-09-2022مجيده داوداحمد سلمان عبدهللاديالى
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22-09-2022بهود حمدمحمد سعيد احمدديالى

22-09-2022ماهيه حواسعبدالحسين جاري عيفانديالى

22-09-2022وفيه محمودعطاهلل جبار محمودديالى

22-09-2022صبيحه محمدحسن علوان جاسمديالى

22-09-2022كريمه ياسعباس ياس حمدديالى

22-09-2022غنيه حسنسعد جاسم محمدديالى

22-09-2022رقيه سليمانياسين خلف كشكولديالى

22-09-2022صبريه محمودعباس جاسم محمودديالى

22-09-2022زهره جابرعلي علي سعدونديالى

22-09-2022حسنه حاسمحسين مجيد صالحديالى

22-09-2022مسيره فياضجمال صالح محمدديالى

22-09-2022سنيه حمدمحي محمد حلبوصديالى

22-09-2022عوزه علوانسعد جاسم محمدديالى

22-09-2022سنيه عبدالخالقابراهيم يوسف ابراهيمديالى

22-09-2022روميه جعفرحسين جاسم مهديديالى

22-09-2022فضيله بربونطه محمود عليويديالى

22-09-2022حمده غافلشهاب احمد عبدهللاديالى

22-09-2022حكيمه خليلغانم يحيى محمدديالى

22-09-2022سلطانه محمدجاسم محمد محسنديالى

22-09-2022فهيمه علوانعلي حسين عليديالى

22-09-2022عمشه حسونغانم مجمد يونسديالى

22-09-2022حسنه احمدفيصل سلمان صالحديالى

22-09-2022ماهيه محمدقاسم خلف عوادديالى

22-09-2022هويه صالحاحمد محمد عليديالى

22-09-2022شهده عاشورمحمد مزهر رحيمديالى

22-09-2022فخريه حسينحكمت جاسم محمودديالى

22-09-2022طليعه سرحانعبدالعباس حسين احمدديالى

22-09-2022جاسميه جاسمعلي منشد جاسمديالى

22-09-2022حسنه حمزهاحمد شياع عنادديالى

22-09-2022نجيه كريمماجد مصطفى احمدديالى

22-09-2022بهيه محمدكريم ابراهيم زيدانديالى

22-09-2022عمشه خالدحافظ خلف سرحانديالى

22-09-2022صبيحه عبدالرضاكريم حسين هحمزهديالى

22-09-2022نوماشه عبدنديم هادي عليديالى

22-09-2022هدله حمدطه منصور حماديديالى

22-09-2022طليعه محمدهالل كريم حميدديالى

22-09-2022طليعه محمدهيالن كريم حميدديالى

22-09-2022اقدومه ناصرمجيد رفعت رحيمديالى

22-09-2022وضحه ابراهيمعبدهللا صالح احمدديالى

22-09-2022فضيله عبدهللامحمد خضير عباسديالى

22-09-2022نجيبه محمدصباح مهدي خضيرديالى

22-09-2022فطيم حبيبساجد محمود سلمانديالى

22-09-2022عمشه دهشنايف ابراهيم عوادديالى

22-09-2022فاطمه عبدفارس حمكت خليلديالى

22-09-2022عليه كاملستار حسن منصورديالى

22-09-2022نجمهاحمد احمدكريم جاسم حميدديالى

22-09-2022غنيه علوانحلمي خضير عباسديالى

22-09-2022صبريه ياسينعلي حسون علوانديالى

22-09-2022كرجيه عليانرحيم عادل زيدانديالى

22-09-2022نوريه محمداسماعيل عبدالرحمن ياسديالى

22-09-2022خيريه حسنغانم داود سلومديالى

22-09-2022عليه عليطه مهدي سعيدديالى
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22-09-2022زهره كاظمهاني مال هللا عنادديالى

22-09-2022نجاه هاديعدنان عبار جسامديالى

22-09-2022سنيه محمودداود عطيهو عايطديالى

22-09-2022طليعه مهدياسعد عزالدين بدرديالى

22-09-2022حسيبه محمدمنذر علي ابراهيمديالى

22-09-2022عاجله خليفهمحمد علي هناوديالى

22-09-2022لميعه شهابحسامالدين عبدالكريم عليديالى

22-09-2022صبيحه حسينهاشم معروف عبدهللاديالى

22-09-2022كاظميه علوانبرهان هادي عبداالميرديالى

22-09-2022كرجيه علوانكريم عادل زيدانديالى

22-09-2022طيبه حبيبصا ابراهيم خليفهديالى

22-09-2022محفوظه منصورعبدالكريم حميد رشيدديالى

22-09-2022شوكت رمضانجاسم محمد حسينديالى

22-09-2022عطيه خليفهسامان محمد احمدديالى

22-09-2022صبريه كاظمعبدالرحمن كريم مولودديالى

22-09-2022خميسه جبارمحمد يوسف خلفديالى

22-09-2022صبحه خميسكريم جمعه حسنديالى

22-09-2022وشله فهداحمد مهدي احمدديالى

22-09-2022لطيفه خورشيدموفق عبدالغني يوسفديالى

22-09-2022زري هنيخليل ابراهيم عبدديالى

22-09-2022سهامه شكرمجيد حسن مصطفىديالى

22-09-2022طيبه لفتهاحمد شكر وسميديالى

22-09-2022شكمه عليحسين صالح طهديالى

22-09-2022منيره نوريذوالفقار علي احمدديالى

22-09-2022هويه حسنجليل حمد حسينديالى

22-09-2022نبعه خماسصالح ابراهيم سميرديالى

22-09-2022كامله مجيدعبدهللا حسين محمدديالى

22-09-2022صفعه جار هللاعادل ابراهيم خلفديالى

22-09-2022فطيم جاللعادل كاظم فليحديالى

22-09-2022غنيه محمدمحمد شكر شوانهديالى

22-09-2022حظيه شاكرنجم عمران عبدالرحمنديالى

22-09-2022تسواهن احمدعبدالحليم كامل خليفهديالى

22-09-2022وضحه خلفمحمود فرحان عليديالى

22-09-2022عذبه احمدعبدهللا عزاوي حميدديالى

22-09-2022عليه عليطه مهدي سيدديالى

22-09-2022شمسه محسنسلمان طه عطيهديالى

22-09-2022نوره مطلقاحمد نصر سطايديالى

22-09-2022كورجيه حسناسماعيل احمد جاسمديالى

22-09-2022نديمه عليجاسم محمد جبارديالى

22-09-2022ردن فرحانعبدهللا كريم حسينديالى

22-09-2022فاطمه محمدعبدهللاطارق فالمرز محمدديالى

22-09-2022بهيه فاضلابراهيم علي جميلديالى

22-09-2022جميله حسينحميد مجيد رحمانديالى

22-09-2022خانم احمدحسن يوسف سليمانديالى

22-09-2022فهيمه حسناحمد شهاب حمدديالى

22-09-2022كوهر جانيصباح احمد عزيزديالى

22-09-2022خيري عباسقاسم محمد حسينديالى

22-09-2022حسنه خميسطاهر حسين عليديالى

22-09-2022زهره علوانحسين خلف عبدديالى

22-09-2022دله عيدانجميل بالل ذيابديالى

22-09-2022حليمه خليفهاحمد عبدالحسن عليديالى

22-09-2022نوفه يوسفعلي ظاهر نصيفديالى
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22-09-2022زهره محمدجاسم محمد حسينديالى

22-09-2022وجيه عبدشهاب احمد مباركديالى

22-09-2022ملكيه قادرعيدان مصطفى محمدديالى

22-09-2022عزت عزيزاحمد محمد ويسديالى

22-09-2022كيفيه محمدمصلح احمد شبيبديالى

22-09-2022حمديه حسيننافع غانم يحيىديالى

22-09-2022خميسه حنظلعثمان اسماعيل محمودديالى

22-09-2022صبيحه عيدانمحمد قطبالدين محمدديالى

22-09-2022عطيه احمدمحمدسعيد حسن عليديالى

22-09-2022هظيمه حبيبغازي خضير عباسديالى

22-09-2022خاور وليشازي محمد عزيزديالى

22-09-2022عينالحياه سعيدبهاءالدين محمود مجيدديالى

22-09-2022عالهن محمودابراهيم خليل ابراهيمديالى

22-09-2022رعنا حسينحسن عزيز بهرامديالى

22-09-2022مريم نجماحمد ناهي هاشمديالى

22-09-2022مريم رحيمطالب محمود مصلحديالى

22-09-2022سهيله هاديجواد ولي قنبرديالى

22-09-2022هديه هاشمعبدالجبار توفيق عبداللطيفديالى

22-09-2022ثريه قنبروسام كريم احمدديالى

22-09-2022نجيه عليخزعل حاتم داودديالى

22-09-2022صبيحه كاضمستار محمد عليديالى

22-09-2022دله عبدهللاطوفان عبدالرزاق عبدالكريمديالى

22-09-2022سهام محمدسعد صالح مهديديالى

22-09-2022شكريه ابراهيماحمد شاكر لطيفديالى

22-09-2022جماله رستمحاتم محمد نوريديالى

22-09-2022مليحه داودقيصر محمدهادي حسينديالى

22-09-2022جبريه سبعيحيى فرحان محمدديالى

22-09-2022فطيم سلمانخالد محمد ناصرديالى

22-09-2022غاليه كاظمحمدان وادي محمدديالى

22-09-2022كريمه سلطانمحمد عطيه عليديالى

22-09-2022ملوك عبدالرحمنثامر نادر خضرديالى

22-09-2022نوريه ياسينحامد عبد محمدديالى

22-09-2022صالحه برءيرعد محمد فاضلديالى

22-09-2022نشميه مشعانعبدالحميد كمر عبدهللاديالى

22-09-2022صبريه خميسمنديل جارهللا عبدهللاديالى

22-09-2022لميعه حسنياسين حمدان لطيفديالى

22-09-2022عذبه نصيفثائر كامل اسماعيلديالى

22-09-2022زهره جرمطحسن محمد سعيدديالى

22-09-2022مياسه موسىتحسين حسب اله علوانديالى

22-09-2022زهوه حنوهاشم محمد عباسديالى

22-09-2022نجمه كيطانعادل سلمان جارهللاديالى

22-09-2022ملكيه موسىقاسم عباس محمدديالى

22-09-2022نجله محمودكريم اسماعيل عليديالى

22-09-2022امينه شنشلستار جبار جاسمديالى

22-09-2022عطيه محمدخالد احمد خلباصديالى

22-09-2022مطلوبه عباساحمد عواد علوانديالى

22-09-2022نوريه خلفمهدي علي منصورديالى

22-09-2022عمشه حسنطالل حمادي حسنديالى

22-09-2022فهيمه جداععمر عيسى رؤوفديالى

25-09-2022نزيمه زيدانعلي عبدهللا حسينديالى

25-09-2022عريقه عبدفاضل مهدي مطرديالى

25-09-2022فتحيه عبدهللابرزان فتاح محمدديالى
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25-09-2022زهره كافيحامد صاحب ناهيديالى

25-09-2022هديه صالحامين فؤاد محمدامينديالى

25-09-2022وداد عليحسين عبدالرحيم حسنديالى

25-09-2022خديه كريمفالح حسن داودديالى

25-09-2022جيران رشيدحامد رحيم محمدديالى

25-09-2022عيشه خلفباسم محمد صالحديالى

25-09-2022فرحه ابراهيمعلي احمد صالحديالى

25-09-2022ريمه حمدماجد عبدالكريم عدايديالى

25-09-2022امينه عليويصالح محمد صالحديالى

25-09-2022هاشميه حسينمؤيد حاتم كاملديالى

25-09-2022ملكه رشيدحميد رشيد فياضديالى

25-09-2022ورده بنوناحمد علي مصيرعديالى

25-09-2022نفيعه محمدعامر سعود سلمانديالى

25-09-2022فطيم حمدخلف صالح محمودديالى

25-09-2022نجمه عمرجبار مهدي عايطديالى

25-09-2022عمشه سندالرعد مطر عبوسديالى

25-09-2022سوريه شهيدمصطفى علي حمودديالى

25-09-2022طلبه عبدزهير عبد عليديالى

25-09-2022سعاد جاسمصادق جعفر شاكرديالى

25-09-2022صبيحه جبرمحيميد غني عكالديالى

25-09-2022نوريه حسيننجم عبد نصيفديالى

25-09-2022سنيه حمدمحمد علي حسينديالى

25-09-2022فخريه سبعكنعان احمد جمعهديالى

25-09-2022رابعه عبدهللاحسين محمد جرفديالى

25-09-2022نشميه هاديسالم يوسف عبدديالى

25-09-2022نجمه محمدعبدهللا خضير عباسديالى

25-09-2022طليعه عسكرخضر حيدر عليديالى

25-09-2022فهيمه كاظمرياض كاظم نايفديالى

25-09-2022فهيمه طاهرعدنان علي صالحديالى

25-09-2022هويه خضيرعبدالوهاب سلمان احمدديالى

25-09-2022حمديه عنادزاهر حبيب صاحبديالى

25-09-2022وضحه شريفحسين علي فرمانديالى

25-09-2022حربيه مهديحسين عزيز حميدديالى

25-09-2022هيله احمدجبر خلف احمدديالى

25-09-2022ثجيله حمديمحارب موالن ساهيديالى

25-09-2022عذبه حسب هللاسعد منعم درويشديالى

25-09-2022حدود محمدنشمي جواد احمدديالى

25-09-2022طليعه جاسمياسين علي محمدديالى

25-09-2022عجميه جاسمعامر محمد تركيديالى

25-09-2022محله بديويسعد دحام حايفديالى

25-09-2022غاتهن محمودسامي احمد وهيبديالى

25-09-2022صديقه طهعادل جليل ارحمهديالى

25-09-2022زكيه كاظممحمد علي عبدديالى

25-09-2022بدريه محمودروكان حميد محمدديالى

25-09-2022صبريه صالحجليل حسن عليديالى

25-09-2022عفره طعيمهجابر عبد هاديديالى

25-09-2022نعيمه سلماننجم عبد محمدديالى

25-09-2022كرجيه شاللعباس محمود عليديالى

25-09-2022بيروز عزيزرسول حمه امين رسولديالى

25-09-2022رفعه عبدعصام عبدالرحمن محمودديالى

25-09-2022خلفه محمداحمد خليف عبدديالى

25-09-2022هويه عبدمصطفى موسى عبدهللاديالى
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25-09-2022عيشه اسماعيلحسن رمضان يحيىديالى

25-09-2022يازيه فارسمحمد حسن عليديالى

25-09-2022سبوه كريمجالل سعيد فرجديالى

25-09-2022وفيه ابراهيمعلي حسين عليديالى

25-09-2022سنيه محمودعباس اسماعيل علوانديالى

25-09-2022عليه حسنعلي احمد شفيقديالى

25-09-2022سعاد فليحرحيم كريم فليحديالى

25-09-2022مهديه صالحفالح داود سالمديالى

25-09-2022مريم محمداحمد هادي محمودديالى

25-09-2022طمشه رشيدهادي ساير ضاحيديالى

25-09-2022جسومه محمدمحمد صالح عليديالى

25-09-2022فتحيه مطرسلمان حسين محمدديالى

25-09-2022خديجه احمدقيس جلوب حسنديالى

25-09-2022فخريه مخلفحسين علي حسينديالى

25-09-2022مجده خلفمحمد خميس ناصرديالى

25-09-2022غنيه شكرشهاب حميد شهابديالى

25-09-2022نزيهه محمدحيسين علي يوسفديالى

25-09-2022شوشه عزيزطه ياسين احمدديالى

25-09-2022مريم احمدستار حميد محمدديالى

25-09-2022نوريه محسنحسين هادي هنديديالى

25-09-2022رسميه مطشرعادل عبدالنبي فرحانديالى

25-09-2022نشميه ابراهيمتركي محمد قحطانديالى

25-09-2022صبيحه خضرمجيد ميكائيل حميدديالى

25-09-2022زهوه كريماحمد محسن وليديالى

25-09-2022شكريه محمودبشير فوزي خليلديالى

25-09-2022حدهن احمدحسين كاظم جابرديالى

25-09-2022صبحيه عبدهللاحسن ثامر ياسديالى

25-09-2022نجيه محمدخالد منصور ابراهيمديالى

25-09-2022حمده ابراهيمكمال ياسين كاظمديالى

25-09-2022زهره خليفهمحمد محمود عيادهديالى

25-09-2022نعيمه نوشيثامر شاكر جوادديالى

25-09-2022نجمه خلفهادي عبد خضيرديالى

25-09-2022نجيه جاسممحمد جواد كاظمديالى

25-09-2022غنيه مرشدقحطان عدنان حموديديالى

25-09-2022مياسه حمودحسين غزال عليديالى

25-09-2022فضيله مصالحعبدالجليل اسماعيل كاظمديالى

25-09-2022ليلى حسنابراهيم ناصر حسينديالى

25-09-2022حسنه محمدحافظ محمود سلطانديالى

25-09-2022ناهيه عباسعبدهللا فاضل خليلديالى

25-09-2022حمده نائفسكران محمود مظلومديالى

25-09-2022سميعه ناصررعد حمد سلمانديالى

25-09-2022عمشه باششاكر سطام بروديالى

25-09-2022طليعه عذبراسم كنو غائبديالى

25-09-2022وضحه حسناحمد حسين حمودديالى

25-09-2022رتبه صالحطلعت احمد ابراهيمديالى

25-09-2022غنيه سلمانجواد حسين كطاعديالى

25-09-2022زكيه عبدهللاماهر سامي عبدديالى

25-09-2022جسومه سلمانغفور مذري عليديالى

25-09-2022سريه عباسشعالن كاظم عبدديالى

25-09-2022عسله سكرانعلي سلمان مجيدديالى

25-09-2022عذبه عبدرزاق كريم محمدديالى

25-09-2022رفعه عبدرافع محمد جميلديالى
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25-09-2022سنيه حسينجمال محمود خلفديالى

25-09-2022كرجه جاسمماجد محمد درويشديالى

25-09-2022عطيه جوادعباس حسن حميدديالى

25-09-2022مكيه نجمجنعان هزاع رشيدديالى

25-09-2022زهره هذولطاهر عبدهللا ريسديالى

25-09-2022حليمه قاسمقحطان شهاب حميديديالى

25-09-2022عمشه حسينسامي جرمط خلفديالى

25-09-2022ساره توفيقفاضل سامي مجيدديالى

25-09-2022عينه عطيهسلمان حسن هاديديالى

25-09-2022هاجر جاسملطيف سلمان احمدديالى

25-09-2022سلطانه ناصرماجد حميد عليويديالى

25-09-2022مديحه احمدمجيد حميد كاظمديالى

25-09-2022شكريه خضيرمحمد اسماعيل محسنديالى

25-09-2022دله محمدعلي كامل باذوخديالى

25-09-2022زهيه حسنعدنان شناوه ادهامديالى

25-09-2022دلي عليعامر سليم جاسمديالى

25-09-2022سعيده حميدنوري رحمان احمدديالى

25-09-2022صنعه حسونمجيد شعالن محمودديالى

25-09-2022خديجه عنكوشعادل خليل ابراهيمديالى

25-09-2022خشفه مطرسالم محمد معينديالى

25-09-2022نعيمه علوانكاظم عواد كاظمديالى

25-09-2022فاطمه عبدحبيب حسين احمدديالى

25-09-2022مهديه ياسينشهاب احمد ججانديالى

25-09-2022كطايه بندرحمزه مطرود معيزلديالى

25-09-2022حسينه ياسينحكمت خلف شكرديالى

25-09-2022سعديه اسماعيلثامر حسين خماسديالى

25-09-2022سنيه جاسممحمود علي عبدهللاديالى

25-09-2022شعاع محمديوسف حمدان سالمديالى

25-09-2022بهيه دحامجمعه جبار محمدديالى

25-09-2022عاليه حسيناسماعيل خليل حسينديالى

25-09-2022لميعه جاسمعبدالحكيم عبدالعزيز غايبديالى

25-09-2022صبريه خميسثائر عبد مجيدديالى

25-09-2022عليه حسينقادر ابراهيم عبودديالى

25-09-2022غنيه مطشرارحيم عبدالحسن عبدهللاديالى

25-09-2022رسميه علياسماعيل ابراهيم نوريديالى

25-09-2022عنيده ابراهيمعنيدهابراهيمخالد شهاب احمدديالى

25-09-2022وحده خضيرحازم محمد محمودديالى

25-09-2022زهوه نصيفجمال مزهر بريبرديالى

25-09-2022عنيده حسينعبدهللا منشد محمدديالى

25-09-2022حمره كرديعدنان ابراهيم محمدديالى

25-09-2022بسله جميلرعد فالح حسنديالى

25-09-2022حمده عارفعبدالحافظ رشيد جاسمديالى

25-09-2022ضيفه هانيهاني مانع كويتديالى

25-09-2022حنيفه ناهيشامل مانع كويتديالى

25-09-2022خيريه عباسجاسم محمد حسينديالى

25-09-2022عزه سبعيوسف نجم عبدهللاديالى

25-09-2022هاشميه حسينمؤيد هاشم كاملديالى

25-09-2022غازيه هوبيحمزه جواد كاظمديالى

25-09-2022قدريه صالحمحمد حسن عليديالى

25-09-2022خمسه ضعنسعد نعمان حسينديالى

25-09-2022سعده مصطفىطعمه جمعه ابراهيمديالى

25-09-2022هويه عليحميد احمد حميدديالى
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25-09-2022هظيمه خميسياسين عطيه ابراهيمديالى

25-09-2022حميده حسنعواد طه حميدديالى

25-09-2022بدريه ابراهيمفالح حسن خلفديالى

25-09-2022حمديه محمدعلي حسين خلفديالى

25-09-2022حليمه امينجمعه بيرام حميدديالى

25-09-2022باشا هيالنيحيى صالح رحيمديالى

25-09-2022مهديه ابراهيمعبدالرسول جاسم كتابديالى

25-09-2022ماهيه عليوياحمد مهدي صالحديالى

25-09-2022عزيزه غفوريرباح حبيب خطيبديالى

25-09-2022مهو علوانعيسى خليل ابراهيمديالى

25-09-2022ثلجه طرارمالك رحمان فرحانديالى

25-09-2022سجوده كريمشهاب احمد حسينديالى

25-09-2022لعيبه عبدعبود درويش غربيديالى

25-09-2022ريحان جواميرخالد ابراهيم حسنديالى

25-09-2022نصرت حسينعدنان نادر عليديالى

25-09-2022بهيجه شكورحاتم غريب هاديديالى

25-09-2022عطيه ابراهيمخالد ابراهيم محمدديالى

25-09-2022كريمه حميدعبدالرجمن شدهان سميطديالى

25-09-2022زهره حسينباقر كاظم هالوشديالى

25-09-2022حريجه ابراهيمقاسم محمود جبارديالى

25-09-2022صبيحه سعيدمطر داود بنونديالى

25-09-2022حمديه راضيفاضل عباس كاظمديالى

25-09-2022نوال رشيدحاتم عبدالكريم مجيدديالى

25-09-2022اسب جاسممجيد حميد زيدانديالى

25-09-2022غازيه مهديعادل داود سلمانديالى

25-09-2022نجله شهابوليد خالد ردامديالى

25-09-2022وضحه فارسطه ياسين محمودديالى

25-09-2022مريم خالدطالل احمد طهديالى

25-09-2022هويه صالحعبد محمد عليديالى

25-09-2022فطومه ابراهيمجمعه حسن عليديالى

25-09-2022سليمه عبدخليل عبدالجليل احمدديالى

25-09-2022بستله جهادخالد ابراهيم محمودديالى

25-09-2022سليمه جاسمعادل قاسم عبدعليديالى

25-09-2022فهيمه صالحثائر مجيد حميدديالى

25-09-2022مهديه حمودمنير كاظم سميرديالى

25-09-2022غريبه حسنهالل جاسم حماديديالى

25-09-2022حمديه عيسىمحمد خضير عباسديالى

25-09-2022وضحه حمدسعيد احمد مرهجديالى

25-09-2022جميله عباسايوب حسن حميدديالى

25-09-2022شوكت امينفاضل علي مرادديالى

25-09-2022خاتم حسنعلي حسين كاظمديالى

25-09-2022فاطمه جرفمهدي صالح احمدديالى

25-09-2022نجيه صالحجاسم محمد سمعوديالى

25-09-2022زكيه جوادعطا سعود سلمانديالى

25-09-2022حميده عليخليل ابراهيم شيرهديالى

25-09-2022رتيبه عليمناضل علي كريمديالى

25-09-2022فطومه حسينرياض احمد اسودديالى

25-09-2022رفعه صيهودسعدون كريم عليديالى

25-09-2022صالحه اسماعيلشكر خضير جاسمديالى

25-09-2022فضيله احمدخالد حميد هاديديالى

25-09-2022كرجيه كاظمرباح ولي كاظمديالى

25-09-2022خاتون حسينقحطان خلف احمدديالى
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25-09-2022رابعه خلفحسن ابراهيم احمدديالى

25-09-2022سراب واحدمحمد جمال بهجتديالى

25-09-2022هنوه عطوانثامر جواد حميدديالى

25-09-2022وسيله شهابعباس سلمان احمدديالى

25-09-2022نوريه شمسعزالدين نعمان مصطفىديالى

25-09-2022زينه ابراهيمعلي قادر محمودديالى

25-09-2022قدريه حسنحسين جمال اسدديالى

25-09-2022صالحه بريجرحمن احمد محمودديالى

25-09-2022بدريه حمدقصي شجاع مهديديالى

25-09-2022رزكه محسنكنعان محمود محمدديالى

25-09-2022وفيه احمدسعد حسين محمدديالى

25-09-2022رقيه حمودحسين عبدالجبار حسينديالى

25-09-2022فطومه محمداحمد علي احمدديالى

25-09-2022عليه حسينسلمان محمد عبدديالى

25-09-2022فخريه اسماعيلصفاء محسن خليفهديالى

25-09-2022ليلى محمداحمد اسماعيل حميدديالى

25-09-2022بدريه حماديهاشم ابراهيم عليديالى

25-09-2022عمشه مطلكوليد عبدالهادي محمودديالى

25-09-2022حمديه حسينستار صديق عبدالرحمنديالى

25-09-2022مهديه صالحعلي فاضل ادهامديالى

25-09-2022حمده جاسمحميد حسن عليويديالى

25-09-2022سميعه حسونياسين طاهر جاسمديالى

25-09-2022جميله زيدانخضير محسن عليديالى

25-09-2022مريم فرجعلي درويش محمداحمدديالى

25-09-2022حلومه محمدفاضل علي حسينديالى

25-09-2022بدريه كاظمجاسم محمد عبودديالى

25-09-2022خديجه محمدياسين ابراهيم حميدديالى

25-09-2022نجيه برعمحمد علي جاسمديالى

25-09-2022ساجده خالدعالء عبدالحسين محمدديالى

25-09-2022سليمه محمديوسف مدهللا عيدانديالى

25-09-2022صبيحه عيدانشكر قطبالدين محمدديالى

25-09-2022زكيه خورشيدشكر محمود رمضانديالى

25-09-2022فضيله محمودسلمان عثمان حسنديالى

25-09-2022حمده خميسابراهيم علي سبعديالى

25-09-2022حمديه عبدالجبارمحمد سبتي عليديالى

25-09-2022طليعه سرحانقاسم حسين احمدديالى

25-09-2022ترفه ناجيناجي ابراهيم احمدديالى

25-09-2022وضحه ابراهيمهادي احمد عاشورديالى

25-09-2022وفيه حسنخضير عباس هاديديالى

26-09-2022شكره كاكهاحمدكريم مولود وليديالى

26-09-2022فطومه طلبصالح محمد اسماعيلديالى

26-09-2022هميله خزعلعواد جاسم محمدديالى

26-09-2022واليه سليمعصام هادي صالحديالى

26-09-2022فتحيه معروفمفيد كامل سعدونديالى

26-09-2022خديجه صالحبشار حمد عوادديالى

26-09-2022مجده محمدمحمد احمدعبد عبدديالى

26-09-2022لميعه خورشيدعالءالدين حميد وليديالى

26-09-2022فاطمه امينداود سلمان حسينديالى

26-09-2022همينه ميرزاستار سعيد سليمانديالى

26-09-2022رقيه احمدحسين محمد جاسمديالى

26-09-2022بلقيس مغيرجاسم محمد عبدهللاديالى

26-09-2022رسميه حايفمحمد حسين سلمانديالى
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26-09-2022تسواهن رشيدهاشم مهدي جمعهديالى

26-09-2022قادريه رشيدوريا ولي رضاديالى

26-09-2022عصمت قادرجمال محمد امينديالى

26-09-2022سهام نعيمعالء جميل عليديالى

26-09-2022حواء درويشسعد خلف عزيزديالى

26-09-2022ملكيه عوادمجيد عبدهللا محمدديالى

26-09-2022رسميه سلمانحامد مهدي صالحديالى

26-09-2022سعديه عباسحسين علي بيجانديالى

26-09-2022عطيه حسونعامر سامي حسينديالى

26-09-2022بلقيس حسينكريم محمد مولودديالى

26-09-2022فهيمه صالحصالح حسن عبدديالى

26-09-2022ريحانه صوفيعباس شكور جاسمديالى

26-09-2022خديجه عباسسعدون عواد حسينديالى

26-09-2022رابعه مطركريم عبد خلفديالى

26-09-2022قسمه حسينعماد سلمان ابراهيمديالى

26-09-2022صبريه عكلهجميل مهدي صالحديالى

26-09-2022قدريه جمعهعبدهللا احمد عبدهللاديالى

26-09-2022غنيه اسماعيلمجول خليل ابراهيمديالى

26-09-2022مسيره حموديغانم لفته نايفديالى

26-09-2022صالحه علياحمد جمعه نايفديالى

26-09-2022عاليه مهديمحسن ناصر اسماعيلديالى

26-09-2022عليه باللضياء حاتم شهابديالى

26-09-2022محفوظه حسنمهند ابراهيم حسينديالى

26-09-2022زهيه احمدمحمد حسين عليديالى

26-09-2022نجيه اسماعيلحسن علي مردانديالى

26-09-2022بهيه شكورهيثم غريب هاديديالى

26-09-2022زمو احمدعبدهللا حسن هاديديالى

26-09-2022غديه خلفصالح ربيع سلمانديالى

26-09-2022رفعه صيهودصالح كريم عليديالى

26-09-2022وضحه احمدقاسم محمد خلفديالى

26-09-2022اضحيه حسنفاضل نجم جاسمديالى

26-09-2022جسومه محمدستار سليمان حسينديالى

26-09-2022مثله عليجالل هاشم زيدانديالى

26-09-2022امينه حيدرخليل محمد قادرديالى

26-09-2022نسرين محمدستار محمد امين بهرامديالى

26-09-2022رفعه قدورياحمد فاضل محجوبديالى

26-09-2022عليه محمدسلمان مصعب صالحديالى

26-09-2022جميله عبدصالل سلمان عليديالى

26-09-2022بهيجه نجممحي عيسى علوانديالى

26-09-2022فطومه عاشورخليل ابراهيم علوانديالى

26-09-2022كريمه حسينخميس علو عبدديالى

26-09-2022حسنه محمدمحمد حسين محمدديالى

26-09-2022سهام ناجيصالح قهار مهديديالى

26-09-2022زهوه حسيناحمد نجم عبدهللاديالى

26-09-2022عليه محمدمحارب جليل ابراهيمديالى

26-09-2022بدره نطرنجم عبدهللا شمسديالى

26-09-2022عطاس عبدضاري حسن داودديالى

26-09-2022تسواهن فرحانسلمان مولود حسينديالى

26-09-2022عذبه حماديحسن مالك عليديالى

26-09-2022غزاله خلفابراهيم احمد صالحديالى

26-09-2022شاهه عزالحسين محل جمعهديالى

26-09-2022صبريه عوادزيد خلف حسنديالى
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26-09-2022هديه هراطهاحمد حسون حبيبديالى

26-09-2022فخريه سلمانطعمه كريم فليحديالى

26-09-2022عدوه محمدماجد حميد عطيهديالى

26-09-2022فطومه صبراحمد ابراهيم دخيلديالى

26-09-2022عصمت عبدهللاطوفان اسماعيل حسنديالى

26-09-2022بدريه محمدعبدالحافظ عبدالحليم خالدديالى

26-09-2022كافي محمدعالء محمد حسينديالى

26-09-2022كرجيه هاللنزار ابراهيم محمدديالى

26-09-2022نوعه عبدهللاحسن علوان كاظمديالى

26-09-2022فهيمه خليلحسين حسن حسينديالى

26-09-2022حده لطيفزهير عباس زيدانديالى

26-09-2022رسميه منصورحسن اكرم جاسمديالى

26-09-2022مكيه احمدعدنان محمود شكورديالى

26-09-2022طليعه ربهعيدان عويد كاظمديالى

26-09-2022وضحه درويشيوسف ياسين طهديالى

26-09-2022نعيمه حميدجواد كاظم حسنديالى

26-09-2022نشميه اسماعيلغني اسماعيل فليحديالى

26-09-2022فخريه حسينخليل ابراهيم سبتيديالى

26-09-2022فهيمه عليغسان ردام اسودديالى

26-09-2022فطومه علوانسلمان علي سلمانديالى

26-09-2022خماسه مصطافجبار قاسم مصطافديالى

26-09-2022شكريه ابراهيمطالب شاكر لطيفديالى

26-09-2022صبيحه علوانهادي حسين محمدديالى

26-09-2022عليه حسيناركان علي حسينديالى

26-09-2022غنيه عباسوهاب محمد خلفديالى

26-09-2022غزال سلماناحمد حميد عبدهللاديالى

26-09-2022صبيحه حاتمسعد غايب شنشولديالى

26-09-2022نعيمه محمدعبدالسالم عبداالله عبدديالى

26-09-2022حميده لفتهحسين عبد كاملديالى

26-09-2022ليلى جاسمحسين هادي مهديديالى

26-09-2022بدريه محمدعالء حسين عيسىديالى

26-09-2022بستله جبارماجد ابراهيم محمودديالى

26-09-2022صبيحه كريممصطفى شالل عوادديالى

26-09-2022زوينه عبدجليل ياسين ساجديالى

26-09-2022شوشه محاوكاظم فليح حسنديالى

26-09-2022جسومه عليداود خير حسينديالى

26-09-2022عذره حسينعباس جاسم كاظمديالى

26-09-2022هويه عبدهللافرحان نجرس خلفديالى

26-09-2022عمشه حسينعبدهللا مطرود عليديالى

26-09-2022شمسه صالحسالم خليل صالحديالى

26-09-2022هضيمه خميسعبدالقادر عطيه ابراهيمديالى

26-09-2022خميسه حنظلعمر اسماعيل محمودديالى

26-09-2022زهره عباسباسم حمود فاضلديالى

26-09-2022عيشه محمودعبدالمنعم عبدهللا رشيدديالى

26-09-2022امنه عباسصالح علوان براكديالى

26-09-2022عنيده مطلكرعد عطيه حمدديالى

26-09-2022بوريه موسىعلي حسين عليديالى

26-09-2022نعيمه عبدعماد متعب سعدونديالى

26-09-2022صبيحه مطرمقداد سالم طوفانديالى

26-09-2022هاجره حسينصالح الياس خضرديالى

26-09-2022بدريه صبريزيد ناجي محمودديالى

26-09-2022دوحه سفاحمشهد عواد حلوديالى
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26-09-2022رابعه ابراهيممحمد ياسين محمودديالى

26-09-2022احالم حميدعماد شاكر حمدديالى

26-09-2022فخريه محمدعلي عدنان علوانديالى

26-09-2022خيريه علوانصفاء حسين محمودديالى

26-09-2022صبيحه عبدحسين مهدي جلوبديالى

26-09-2022عذبه عبضياء كريم محمدديالى

26-09-2022حمديه احمدحارث بدر يوسفديالى

26-09-2022احالم كريمناصر صفاء شاكرديالى

26-09-2022هيله حسنادريس شكر محمودديالى

26-09-2022معاني عبدالغفورخليل ابراهيم حسنديالى

26-09-2022لبيبه محمدحمزه سلمان ابراهيمديالى

26-09-2022سعاد حمدانغظنفر هاشم حميدديالى

26-09-2022نوفه خلفجمعه احمد اسودديالى

26-09-2022صبحه محمدشاكر محمود عبيدديالى

26-09-2022عليه عبداحمد خلف جاسمديالى

26-09-2022وضحه عيسىعلي جميل حسنديالى

26-09-2022صبريه زيدانصباح عبود حسينديالى

26-09-2022محروزه حسنعدنان علي عزاويديالى

26-09-2022نبهه مباركعلي عبد عليويديالى

26-09-2022حمده عباسراضي علي حميدديالى

26-09-2022نوفه منياويصالح حسن صالحديالى

26-09-2022سعده سالموليد محمد جسامديالى

26-09-2022سته حميدصدام عيدان دلفديالى

26-09-2022بتله عبدالحافظسعد محمد ناصرديالى

26-09-2022فاطمه عليرحيم كريم وليديالى

26-09-2022ساهره هياسشهاب احمد جاسمديالى

26-09-2022سليمه سلمانمشتاق كاظم حميديديالى

26-09-2022نبيهه عباسسعيد محمد عباسديالى

26-09-2022تركيه بطوشمنذر هادي اسماعيلديالى

26-09-2022عدويه حموديكامل قاسم ابراهيمديالى

26-09-2022كرجيه صبارحاتم محمد حسنديالى

26-09-2022فطيم حدبانعامر يوسف عالويديالى

26-09-2022فهيمه عليكاظم خيزران شلشديالى

26-09-2022جوده كاظمصباح فوزي حسوبيديالى

26-09-2022قسمه زبالهعالء محمود جوادديالى

26-09-2022غنيه كاظمعامر نصرهللا كريمديالى

26-09-2022عديه طالكقاسم محمد خايفديالى

26-09-2022كيالنيه خلفياسين طه خليلديالى

26-09-2022كلثومه ماضياحمد نجم عبدديالى

26-09-2022راجحه كاظمحميد علي حسينديالى

26-09-2022فهيمه حسنجعفر علي محسنديالى

26-09-2022صالحه اسماعيلعلي عبد خليلديالى

26-09-2022فهيمه محمودكاظم جواد كاظمديالى

26-09-2022رابعه خلفسعدي عبدهللا محمدديالى

26-09-2022فاطمه ياسينعمر خزعل ناجيديالى

26-09-2022غنيه رشيدصادق جعفر هاديديالى

26-09-2022مهديه صابرعلي سعيد جاسمديالى

26-09-2022نجمه عبيدقحطان شذر رشيدديالى

26-09-2022نهايه حسنسلمان خلف سلمانديالى

26-09-2022حليمه لطيفمجباس نجم محلديالى

26-09-2022كورجيه حسنمحي ابراهيم عطيهديالى

26-09-2022هيبت نافعواثق علي كاملديالى
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26-09-2022فتحيه عمرانحميد خضير عباسديالى

26-09-2022هبيه مهديجواد يوسف عبدهللاديالى

26-09-2022محروسه حميدربيع عبدالجليل ابراهيمديالى

26-09-2022وداد عليعبداالمير حسن عبداالميرديالى

26-09-2022سكرانه صالحخليل اسماعيل احمدديالى

26-09-2022شياله محميدعبدهللا رشيد نجمديالى

26-09-2022مديحه حسنفاروق حميد مجيدديالى

26-09-2022عطيه ياسينحاتم يعقوب يوسفديالى

26-09-2022نجيه حسينحاتم بالسم غضبانديالى

26-09-2022هويه سرحانهيثم دوله جاسمديالى

26-09-2022مهديه جلوبمالك جميل سعيدديالى

26-09-2022منيعه محمدغانم محمد حسنديالى

26-09-2022هاشميه عبدهللاضاري كريم مهديديالى

26-09-2022هويه مظلومعلي شلش عبدهللاديالى

26-09-2022صبريه صالححسن امين كاكلديالى

26-09-2022ريمه عيدانسامي ردام جاسمديالى

26-09-2022فاطمه سلمانعمر عبدالرحمن احمدديالى

26-09-2022زهره حسنحسن اسماعيل حسنديالى

26-09-2022صبيحه احمدشاكر فليح رشيدديالى

26-09-2022فضيله علوانهاني هادي كاظمديالى

26-09-2022غازيه حسينعدنان سويلم مسلمديالى

26-09-2022طلعت محمدوليد اسماعيل جادرديالى

26-09-2022سهام محمدجاسم محمد رضاديالى

26-09-2022فهيمه ضويفعناد شياع خليفديالى

26-09-2022ماهيه عبدقحطان مطر فهدديالى

26-09-2022سكنه توفيقخليل اسماعيل حسنديالى

26-09-2022بهيه فهدمحي الدين خلف ضبعديالى

26-09-2022عليه محمداحمد عبدهللا جوادديالى

26-09-2022فطيم خلفرحمن يوسف محمدديالى

26-09-2022ساجده وهيبفالح حسن محمدديالى

26-09-2022عانه خليفهمحمود حسين صالحديالى

26-09-2022جليله غنيقاسم محمد عبدالحميدديالى

26-09-2022حمديه حسينسعدون هذال مطلكديالى

26-09-2022فطومه محمدعايد عليوي احمدديالى

26-09-2022زهره حمودمحافظ عليوي خليلديالى

26-09-2022ربيعه حسينصاحب كامل رشيدديالى

26-09-2022خميسه عبداحمد عبدهللا موسىديالى

26-09-2022هيبه محمدحسين شكور غيدانديالى

26-09-2022صديقه محمدفالح صحو كنجديالى

26-09-2022ترفه صالحعلي عبدهللا كرحوتديالى

26-09-2022شوقيه كاظمقاسم محمد حسينديالى

26-09-2022ارخيصه جاسمعناد فارس مجيدديالى

26-09-2022مليحه محمدحسين جاسم محمدديالى

26-09-2022عيده صحووهاب احمد حميدديالى

26-09-2022نوريه شهيدصالح علي حمودديالى

26-09-2022عطيه راضيرشيد محمد حموديديالى

26-09-2022فايزه رزوقياحمد علي رزوقيديالى

26-09-2022امينه محمدعبدالرحمن مجيد حميدديالى

26-09-2022فوزيه محمدفايق ياسين محمدديالى

26-09-2022عجميه خليلخيون دحام ضعنديالى

26-09-2022رجيه كاظمحميد داود عليديالى

26-09-2022عذبه علوانعباس فاضل حمزهديالى
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26-09-2022سوريه جابرسمير عمران مصطفىديالى

26-09-2022فخريه حميدعمر حسن حسينديالى

26-09-2022بيجه عليحسين علي حسنديالى

26-09-2022نعيمه محيعلي حسين خانديالى

26-09-2022نزيمه زيداناياد جبار محمودديالى

26-09-2022نجديه كاظمعلي حسين كاظمديالى

26-09-2022تركيه ناصرخالص علوان زيدانديالى

26-09-2022ليلى احمدنصيف جاسم قاسمديالى

26-09-2022سميره سلماناحمد عبدالقادر صالحديالى

26-09-2022نجيه محمدجهاد فرمان خلفديالى

26-09-2022رقيه عبدعامر علي طلبديالى

26-09-2022خيريه عليعبداالمير علي حسينديالى

26-09-2022قيصر احمدروضان موسى مهديديالى

26-09-2022شاهه جعفرمحمد عبدالحسين مهديديالى

26-09-2022حتومه حسنرايد ضاري مال هللاديالى

26-09-2022هديه حماديصالح ابراهيم منديلديالى

26-09-2022قطه داخلراضي حسين ظاهرديالى

26-09-2022عليه علياحمد ابراهيم خضيرديالى

26-09-2022وضحه حسينحسن عزيز رحيمديالى

26-09-2022سليمه عبدقاسم ناظم محمودديالى

26-09-2022نجله نصيفعبد نصيف جاسمديالى

26-09-2022ملوك قاسمصالح الدين معروف محمدديالى

26-09-2022عطيه نعمهزهير محمد فرحانديالى

26-09-2022صبحه عليصبار عبد صالحديالى

26-09-2022دوكت وليسمير عبدالعزيز فرجديالى

26-09-2022فضيله جاسمعمران نعمان قرزديالى

26-09-2022اديبه امينسلمان سويدان سعيدديالى

26-09-2022عيشه حسينجبار عبدالستار صباحديالى

26-09-2022بدوه لفتهعبدهللا حسين سالمديالى

27-09-2022صبريه عليخالد مهدي كرمديالى

27-09-2022سنيه محمدجابر علي مرجانديالى

27-09-2022هظيمه عليجمال ايوب عليديالى

27-09-2022امينه محمودعلي عباس صفرديالى

27-09-2022سميعه جليلزهير هاشم سمينديالى

27-09-2022بدريه منصورخضير عباس دعدوشديالى

27-09-2022وضحه طارشابراهيم شنيف بنونديالى

27-09-2022سعديه حسينمحمد عدنان عليديالى

27-09-2022وضحه ابراهيمعبدهللا مهدي صالحديالى

27-09-2022منيره اسماعيلعبدالكريم جليل مولودديالى

27-09-2022قسيمه صاحبنبيل مسلم كاظمديالى

27-09-2022ماجده سعيدهيثم حسين نصيفديالى

27-09-2022رواسه علوانقاسم صقر زيدانديالى

27-09-2022سليمه عليقحطان متعب حسينديالى

27-09-2022كميله عبدحسين عبدالعزيز محمدديالى

27-09-2022صبيحه طهعلي ابراهيم عيدانديالى

27-09-2022زكيه راضيفاضل سعيد عزاويديالى

27-09-2022حسونه عليياسر حسين رشيدديالى

27-09-2022رابعه يوسفمنعم محمد صالحديالى

27-09-2022مكيه ياسيناحمد غانم مهديديالى

27-09-2022هناء عباسعالء عباس جاسمديالى

27-09-2022خرمه عوضطه احمد محيميدديالى

27-09-2022عبده هويباسم محمد حسينديالى
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27-09-2022فطومه ابراهيماحمد حسن عليديالى

27-09-2022فضيله علوانقيس فاضل عباسديالى

27-09-2022نستله سبهانابراهيم مرير عباسديالى

27-09-2022سعديه حسينصباح رحيم عبدديالى

27-09-2022جويده حسنحامد حسين مصلحديالى

27-09-2022حمده خضيرباسم حمدج عزيزديالى

27-09-2022نشميه مطلقشعالن طه حسينديالى

27-09-2022وضحه لطيفباسم مصطاف اسودديالى

27-09-2022نوفه جمعهمنصور مهدي حسنديالى

27-09-2022زهره عبدهللاعبدالغفور عبداللطيف سالمديالى

27-09-2022كميله سليمانخليل ابراهيم حسنديالى

27-09-2022عطيه خلفعدنان مال هللا ابراهيمديالى

27-09-2022نشميه ابراهيمعلي خليل خضيرديالى

27-09-2022عينه محمودحسن فرحان خلفديالى

27-09-2022نجيه عبدالكريممؤيد محمد محمودديالى

27-09-2022غنيه حمدونياسين صالح ياسينديالى

27-09-2022ملكه ابراهيمطارق حاتم ضاريديالى

27-09-2022زاهده عبدهللاغسان عمار جاسمديالى

27-09-2022فطيم حريناحمد عزيز طعمهديالى

27-09-2022ساميه محمدحسين سلمان عيدانديالى

27-09-2022سجوده كريموهاب احمد حسينديالى

27-09-2022غنيه شهابضيف شاكر محمودديالى

27-09-2022عليه عوادعادل عبدالكريم عيدانديالى

27-09-2022فوزيه وهابمحمد عادل صابرديالى

27-09-2022زهره رميضمحمود خلف وسميديالى

27-09-2022سعديه شكرسعد خليل خلفديالى

27-09-2022سهام محيلقاء منعم سعيدديالى

27-09-2022حليمه ذيابهيثم ابراهيم محمدديالى

27-09-2022مروه حميدمحمد خليفه عبدديالى

27-09-2022نشميه محمدشكر محي الدين قادرديالى

27-09-2022محروسه اسماعيليحيى جبار حسنديالى

27-09-2022غنيه جدوعيحيى حميد درويشديالى

27-09-2022قدريه دحاممحمد كريم عليديالى

27-09-2022لطيفه حسينعبد كاظم عبدديالى

27-09-2022هيبه محمدعادل شكور غيدانديالى

27-09-2022فخريه حسينعملد نصيف جاسمديالى

27-09-2022عطيه جوهرمحمد مجيد حميدديالى

27-09-2022عليه صالحطه بديوي ياسينديالى

27-09-2022غنيه حسنحازم حسين علوانديالى

27-09-2022فتحيه عمرانمؤيد خضير عباسديالى

27-09-2022فاطمه اسماعيلنجم سهيل نجمديالى

27-09-2022عليه مصطافعصام مزاحم عبدالرحمنديالى

27-09-2022جابريه جاسمباسم كامل مصلحديالى

27-09-2022حموده علوانزياد خميس زيدانديالى

27-09-2022امل صادقعلي شهاب عبودديالى

27-09-2022صبيحه محمدخليل سعيد محمدديالى

27-09-2022غازيه رشيدمحمد مسعود حميدديالى

27-09-2022وجيهه عبدحاتم كريم سعيدديالى

27-09-2022فطم محمدنوار نهاد لفتهديالى

27-09-2022نظيمه ابراهيمليث شجاع عبدالكريمديالى

27-09-2022بدريه جبرعماد حمزه محمدديالى

27-09-2022نجيه احمدمحمد صادق عبدعليديالى
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27-09-2022رفعه الطيفعايد مسعود مرهونديالى

27-09-2022زوينه علوانحسين محمد جاسمديالى

27-09-2022نشمه بشارهعلي حسين منصورديالى

27-09-2022حلومه ابراهيمزاير عبدهللا نصيفديالى

27-09-2022غنيه محمدياسين احمد خلفديالى

27-09-2022نشميه زيدانعباس سلمان حسينديالى

27-09-2022سليمه جاسماحمد علي عباسديالى

27-09-2022عطيه سلمانمنذر حكيم حميدديالى

27-09-2022فاطمه مطرعبدالقهار جدوع محمدديالى

27-09-2022سعاد هادينزار حميد شيحانديالى

27-09-2022سلطانه الياسصفاء عبدالجبار معروفديالى

27-09-2022كتبه مطنعبدالستار احمد شايعديالى

27-09-2022خيريه صفرموفق سمين شاهوارديالى

27-09-2022فطومه صالحعلي خليل ابراهيمديالى

27-09-2022ندمه عبودعبدالرزاق حيدر عبودديالى

27-09-2022برنجي محسنعايد دواس عايدديالى

27-09-2022افطيم عفاهاحمد حميد سالمديالى

27-09-2022فوزيه محمدرعد هاشم محمدديالى

27-09-2022سميعه خماساحمد رشيد احمدديالى

27-09-2022صبريه حسنعدنان سعدون عباسديالى

27-09-2022حمديه مجيدعماتر عبدالحميد خليلديالى

27-09-2022سعديه صالحعدنان ضعيف خلفديالى

27-09-2022سعده صايلفاضل ضعيف خلفديالى

27-09-2022رتبه عليراشد عبود حسينديالى

27-09-2022مديحه حسننصر كامل شهابديالى

27-09-2022فخريه خلفمنير عبدالكافي حموديديالى

27-09-2022زهره مطرعبدالقادر جاسم محمدديالى

27-09-2022بديعه كمالاياد عاصي احمدديالى

27-09-2022زهره حسينقادر عبد فارسديالى

27-09-2022فخريه حموديرحيم حسين كاظمديالى

27-09-2022نوفه عليمحجوب محمد عباسديالى

27-09-2022رقيه كريمهادي مزهر خلفديالى

27-09-2022زهره عليمصطفى محمد احمدديالى

27-09-2022فطيم خضيرياس خضير ياسينديالى

27-09-2022رسميه خورشيدخالد عبدالستار مطلكديالى

27-09-2022حمديه عبدالكريممامون احمد عبدالرزاقديالى

27-09-2022نشميه زيدانعامر سلمان حسينديالى

27-09-2022نعيمه رستمحسين اكبرعلي براخاصديالى

27-09-2022كاظميه حسينباسم عبدعلي صالحديالى

27-09-2022حواء حسينحسين محمد زيدانديالى

27-09-2022هاشميه عبداللطيفمؤيد رفعت عليديالى

27-09-2022نوريه احمدحامد رشيد لطيفديالى

27-09-2022عليه جعفرمطشر علوان نجمديالى

27-09-2022زهيه سعيدفيصل كاطع موسىديالى

27-09-2022ناجحه خلفصفاء صادق جعفرديالى

27-09-2022سريعه عليمجيد جاسم شطبديالى

27-09-2022فوزيه حميدشهاب احمد فرحانديالى

27-09-2022عقيله ناجيبشار جميل حمديديالى

27-09-2022ملكيه قدوريهيالن محمود كريمديالى

27-09-2022ضحيه عزاويرعد نزهان حمدانديالى

27-09-2022زهره احمدرشيد محمد صالحديالى

27-09-2022عطيه سخييوسف سليمان كتابديالى

Page 114



Query

27-09-2022ملكيه كاظمجبار ستار وهيبديالى

27-09-2022عزيزه مظهورقحطان حسين مظهورديالى

27-09-2022بدريه محمودجواد حسن عبيدديالى

27-09-2022كرجيه سلوميعلي شندل مطرديالى

27-09-2022سعده وسيليشمس كريم حمودديالى

27-09-2022جميله خلفمحمود جاسم محمدديالى

27-09-2022فهيمه جميلجاسم محمد علوانديالى

27-09-2022قيسيه اسودعلي مصطفى نائلديالى

27-09-2022شمسه هاديحسين احمد قادرديالى

27-09-2022عيشه ابراهيمودعي عفات هوتديالى

27-09-2022عليه عبدهللااسماعيل خلف حكمانديالى

27-09-2022لطيفه شاكررائد راجح خلباصديالى

27-09-2022خيريه صالحابراهيم هاتف عباسديالى

27-09-2022سعديه عبدهللازيد علي محمودديالى

27-09-2022بهيه ابراهيمهادي عبد عباسديالى

27-09-2022خديجه حسينوحيد عواد حسينديالى

27-09-2022امينه داوداحمد نوري حميدديالى

27-09-2022حمديه احمدوليد هادي عبدهللاديالى

27-09-2022عبده فرحانفارس ابراهيم محمدديالى

27-09-2022رحمه بريسمهيثم عباس لفتهديالى

27-09-2022نوريه عليناظم محمود جسابديالى

27-09-2022هديه تركيابراهيم ذبيان خطيبديالى

27-09-2022كتبه شمهودهيثم عزيز خميسديالى

27-09-2022كورجيه رشيدحسين علي مجيدديالى

27-09-2022بتول محمودجودت كاظم خميسديالى

27-09-2022فرحه عبدهللاقحطان ادهام شاطيديالى

27-09-2022رسميه محمدسمير فليح عليديالى

27-09-2022فليحه حميدحسن ناصر حسينديالى

27-09-2022غزاله محمدعلي عبدالستار محمودديالى

27-09-2022فضيله احمدحازم كامل جبارديالى

27-09-2022نبعه محمدعدنان حسين علوانديالى

27-09-2022نعيمه طاللصايل جداح عبودديالى

27-09-2022امينه محمودبهاءالدين سالم حسينديالى

27-09-2022بسني صالحسيروان حسن غيدانديالى

27-09-2022بحريه ابراهيمعدنان هاشم كنونديالى

27-09-2022نعيمه محمدعماد صبحي رزوقيديالى

27-09-2022نوريه خميسسعد محمود عبدديالى

27-09-2022مريم عبدعلي حسن عبدديالى

27-09-2022رشيده عليويعبدالستار احمد جاسمديالى

27-09-2022نعيمه حميدسالم نوري عبدديالى

27-09-2022فاطمه شاهمرادشهاب احمد ماماخانديالى

27-09-2022مهديه اسماعيلحميد خلف محمودديالى

27-09-2022فضيله محمدحاتم عجاج عبدهللاديالى

27-09-2022عويجه خلفزيد حميد عليديالى

27-09-2022قادريه سعيدغني كريم مهديديالى

27-09-2022وضحه حسنثامر هادي حسينديالى

27-09-2022حمديه عبدهللاحسن كامل عباسديالى

27-09-2022رفعه ابراهيمحسين شهاب حميدديالى

27-09-2022منعوته خليلعادل عبدالعزيز عليديالى

27-09-2022غازيه مهديمحمد داود سلمانديالى

27-09-2022صبريه علوانكريم عبدهللا ابراهيمديالى

27-09-2022بدريه زيدانمحمد مجيد خليلديالى
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27-09-2022زينب وهابمهدي كاظم علوانديالى

27-09-2022غاليه ابراهيمعلي عبدهللا جاسمديالى

27-09-2022منوه سلمانعبدالخالق ردام محمدديالى

27-09-2022ورور سلمانسعد صالح عبدهللاديالى

27-09-2022صبيحه حسونسعدون شكر عايشديالى

27-09-2022فطومه علواناحمد نعيم احمدديالى

27-09-2022طليعه اسعداسماعيل محسن مرميديالى

27-09-2022بدوه مباركحسين ابراهيم لفتهديالى

27-09-2022مهديه عزاويصگر صبار خليفهديالى

27-09-2022امل خزعلعبدالخالق عبدالطيف احمدديالى

27-09-2022حسنه حبشمحمود جاسم محمدديالى

27-09-2022خيريه خضيركرم كاضم فاضلديالى

27-09-2022زينب سلمنعلي عبود ونديديالى

27-09-2022زنوبه جبارهعباس هادي عبدديالى

27-09-2022حسنه ابراهيممجيد حسين هناويديالى

27-09-2022نشميه رشيدقاسم هادي عليديالى

27-09-2022صبريه حميدانور محمد نعيسديالى

27-09-2022كميله عبدباسم عبدهللا عليديالى

27-09-2022طليعه كاظمغانم احمد حماديديالى

27-09-2022وحيده حسنقحطان يحيى مخلفديالى

27-09-2022جوريه محمودحربي سعد لطيفديالى

27-09-2022عله جاسمحسين طالب داودديالى

27-09-2022فضيله محمداحمد عبدالعزيز عليديالى

27-09-2022بدوه شنيخعامر عبدالحسن عليديالى

27-09-2022جوري غايبخلف علي برغوثديالى

27-09-2022نضال عبدالحسينعالء قاسم ناجيديالى

27-09-2022حمديه مهديعلي ادهم حميدديالى

27-09-2022مياسه كاظمسعد كامل حسنديالى

27-09-2022فضيله محمدطه ياسين محمدديالى

27-09-2022كميله مصصفىثامر نايف عليويديالى

27-09-2022خشفه مطرعطيه محمد معينديالى

27-09-2022نجيه سلمانحميد حسن حافظديالى

27-09-2022بدريه محمدصبيح رشيد حميدديالى

27-09-2022طلبه جميلجاسم محمد صالحديالى

27-09-2022بدريه عبداياد قاسم حسنديالى

27-09-2022فتحيه هجولعماد اسماعيل عبدديالى

27-09-2022وزه حمدضياء محمد زيدانديالى

27-09-2022مدنيه جعفراياد صبري ابراهيمديالى

27-09-2022حمديه جبارصالح خلف صالحديالى

27-09-2022وضحه حسنمحمود حسن احمدديالى

27-09-2022روده جرورياض مدلول شدهديالى

27-09-2022نبيه عليشاكر حمد عبدديالى

27-09-2022رابعه رزجعيدان نامس ساجديالى

27-09-2022اهويه جاملسهاك فيصل حسينديالى

27-09-2022كافي علويايوب اسماعيل مهديديالى

27-09-2022فطومه كفايجمال محمد صالحديالى

27-09-2022دله حنينغني دحام احمدديالى

27-09-2022يازي عبدهللاعبدالعزيز حمد احمدديالى

27-09-2022جميله حسنعبدالحسين عباس خليلديالى

27-09-2022صبحه رضامحسن احمد محمدديالى

27-09-2022غنيمه ابراهيموليد نومان طهديالى

27-09-2022حمديه عليمظهر صالح ابراهيمديالى
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27-09-2022فخريه اسماعيلاحمد مهدي صالحديالى

27-09-2022جنه عليهادي جاسم جوادديالى

27-09-2022رسميه حسنحازم ناظم شاكرديالى

27-09-2022عائشه محمدفالح حسن احمدديالى

27-09-2022خزنه زبارسعدون عبهول حسينديالى

27-09-2022ذهب خاطرهاشم عبدهللا مظلومديالى

27-09-2022فخريه ابراهيممنعم ابراهيم محمودديالى

27-09-2022نعيمه محمدجواد طه فرحانديالى

27-09-2022حمديه مجيدمحمد محمود سعيدديالى

27-09-2022تسواهن مصطفىاحمد حسين عليديالى

27-09-2022حمده عياشوهاب لطيف احمندهديالى

27-09-2022دولت حسينمراد شاهولي نورعليديالى

27-09-2022كريمه عبدعبدهللا بندر عليديالى

27-09-2022حدهن سلمانهاشم محمود محمدديالى

27-09-2022مريم قادراسماعيل ابراهيم حديدديالى

27-09-2022اهو ابراهيمنبيل محمود عبدهللاديالى

27-09-2022شوشه احمداياد عدنان عليويديالى

27-09-2022خميسه عيدانسالم جواد بهجتديالى

27-09-2022رعنهمولود مولودسوران عثمان عارفديالى

28-09-2022مائده مباركرضا صادق موسىديالى

28-09-2022نرجس مباركهجران علي قنبرديالى

28-09-2022منوه عبدهللاياسين خلف سعيدديالى

28-09-2022سنيه حسنعباس محمد جاسمديالى

28-09-2022بيجه حسينقاسم وهاب راضيديالى

28-09-2022فلاير جاسمحسين عبدالدايم مهديديالى

28-09-2022كريمه عبدهللاسامي عبود حمزهديالى

28-09-2022سهام عمرانمهند جليل رشيدديالى

28-09-2022حربيه عبدشعيب رمضان صالحديالى

28-09-2022هناء ابراهيمرافع مانع حماديديالى

28-09-2022يزي مهديعماد ثاير عبدالكريمديالى

28-09-2022ناهده احمدعماد يعقوب يوسفديالى

28-09-2022بلوه كاظمكريم طفار ضايعديالى

28-09-2022منى ابراهيماحمد عبدالقادر عبدهللاديالى

28-09-2022نجالء عبدالرزاقعلي شكر محمودديالى

28-09-2022عليه عبدهللاجاسم محمد اسماعيلديالى

28-09-2022حنيفه مجيدعاصي حسين وليديالى

28-09-2022نجيبه عباساحمد عبدهللا فتاحديالى

28-09-2022عليه محمدمحمود زناد احمدديالى

28-09-2022صيده سالمخالد فاضل عيدانديالى

28-09-2022سهيله هنديهاشم حميد حسينديالى

28-09-2022فطيم خميسرحمن خلف داوودديالى

28-09-2022عينه جوادجاسم حسن عبدديالى

28-09-2022سعديه فرحانعامر فوزي قادرديالى

28-09-2022منهيه تايهصدام حسين عليديالى

28-09-2022هويه حسنهادي عبدهللا حسينديالى

28-09-2022امل حسيناياد ابراهيم هاديديالى

28-09-2022بدريه غضبانجليل ابراهيم جميلديالى

28-09-2022سعيده شاللفراس علي حسينديالى

28-09-2022الف تاجيعمار علياكبر جعفرديالى

28-09-2022نوريه عليرعد حسن رشيدديالى

28-09-2022سميره سعديعصام ياسين احمدديالى

28-09-2022نبعه خلفحميد محمد عادلديالى
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28-09-2022صبريه خلفشاكر جاسم فاضلديالى

28-09-2022ريمه سرحانعادل محمد شاللديالى

28-09-2022شكريه ابراهيمستار مجيد محمدديالى

28-09-2022زهره حسنمحمود عالوي جاسمديالى

28-09-2022هديه ابراهيمكريم علي حسينديالى

28-09-2022غنيه حميدحازم ابراهيم هاديديالى

28-09-2022حمديه حسنخلف محمود غافلديالى

28-09-2022هويه محمدحازم نجيب ابراهيمديالى

28-09-2022عفوه خظيرعبد زيدان عيدانديالى

28-09-2022حديده حموديمؤيد عبدالحسين علوانديالى

28-09-2022سهامه شكرمقداد حسن مصطفىديالى

28-09-2022فاطمه محمدظافر عبدالكريم احمدديالى

28-09-2022زكيه مهديعلي دخيل ثنيديالى

28-09-2022نشميه اسماعيلمعن اسماعيل فليحديالى

28-09-2022تاجه خضيرابراهيم هادي سليمديالى

28-09-2022جيران مرادعالء حسن حسينديالى

28-09-2022سعديه حسينمحمد نجم عبدهللاديالى

28-09-2022كميله خميسمحمد مهدي صالحديالى

28-09-2022وفيه مهدياياد حميد سلمانديالى

28-09-2022كسره خلفعلي شهاب حمدديالى

28-09-2022فنديه علوانعباس فاضل كريمديالى

28-09-2022نعيمه رحيمطارق عبدهللا خميسديالى

28-09-2022فطيم عطيهسعد محمد محمودديالى

28-09-2022ناهده خضيرمقداد عبد كوادديالى

28-09-2022هاجر مزعلشهاب احمد درويشديالى

28-09-2022سعديه عوادعالء ناصر حسينديالى

28-09-2022خرمه داودسعدي خلف سلمانديالى

28-09-2022امينه داودحسين علي حسينديالى

28-09-2022شكحه راشدعامر محمود داعورديالى

28-09-2022كرجيه بريسمغازي كاظم شهابديالى

28-09-2022سميعه عبدهللاعمار محمد عاشورديالى

28-09-2022يازي صكبمحمد مطر نوافديالى

28-09-2022سنيهه عطيويرافع كنوش طالكديالى

28-09-2022صبريه خلففالح يحيى خضرديالى

28-09-2022وسميه مهروناظم ادليان عبدهللاديالى

28-09-2022عمشه حسنخطاب جوهر ضاحيديالى

28-09-2022صبريه ابراهيماحمد عبدهللا محمودديالى

28-09-2022سعديه حسينغازي عبدالرحمن علوانديالى

28-09-2022غازيه صالحسعد حسين احمدديالى

28-09-2022حسنه عبوداياد جبل عوينديالى

28-09-2022شكريه علوانجالل جليل شيرمحمدديالى

28-09-2022حسنه قادرصباح قادر عزيزديالى

28-09-2022نوريه علوانياسر خضير عباسديالى

28-09-2022كواكب عليعبدهللا عواد عبدهللاديالى

28-09-2022ساميه جارهللاكيالن حمادي عطيهديالى

28-09-2022صالحه عمرعالء منعم محمدديالى

28-09-2022صبحه سبعمجيد محمود محمدديالى

28-09-2022طلبه حسينطه احمد كريمديالى

28-09-2022كواغد كاظمرافد حسن مجيدديالى

28-09-2022نزيمه عليعبدالعزيز شهاب احمدديالى

28-09-2022سكنه عليحكيم ابراهيم ياسينديالى

28-09-2022هديه منصورمحمد شفيق ناصرديالى

Page 118



Query

28-09-2022عليه علوانابراهيم خلف حسينديالى

28-09-2022عيده محمديوسف احمد محمدديالى

28-09-2022غنيه جوادمصطفى ابراهيم جاسمديالى

28-09-2022زهره عليعلي ابراهيم عباسديالى

28-09-2022حسنه هاديعقبل احمد حسينديالى

28-09-2022خاتون عجيدبدر شباط معيزيلديالى

28-09-2022نجديه متعبرزاق ناصر زغيرديالى

28-09-2022كريمه احمدابراهيم سامي هاديديالى

28-09-2022عليه عليباسل متعب داودديالى

28-09-2022ماهيه سليماحمد مجيد ياسديالى

28-09-2022رابعه محمدهيثم محمد حسينديالى

28-09-2022وضحه عليسعدون عاصي حسينديالى

28-09-2022شمسه وليسعدون غيدان رضاديالى

28-09-2022بشيره فاضلمحمد ناظم جوادديالى

28-09-2022كاظميه حسنقدوري حسن ابراهيمديالى

28-09-2022هدى صعبصدام عبدالحسين مهديديالى

28-09-2022برنو اسماعيلشاكر محمود عجميديالى

28-09-2022ساهره صالحمحمد سلمان احمدديالى

28-09-2022حمده جاسمناصر حسين عليديالى

28-09-2022ليلى عوادجعفر حميد عبدهللاديالى

28-09-2022سلمى ابراهيمخالد برجي اسماعيلديالى

28-09-2022امنه جدعانذياب اسماعيل داودديالى

28-09-2022فهيمه عفتانهالل مدلول مزهرديالى

28-09-2022فهيمه حاتممحمود ابراهيم سلمانديالى

28-09-2022جليله اسماعيلحسين خليل ابراهيمديالى

28-09-2022زهره حنونمحمود علوان عبيسديالى

28-09-2022كتبه مظلومخالد محمد مصلحديالى

28-09-2022كمله خلفحميد جواد كاظمديالى

28-09-2022سميعه صابرخالد جمال هاديديالى

28-09-2022فتحيه داودوليد ابراهيم محمدديالى

28-09-2022نجاه عبدالستارفارس حكيم جبارديالى

28-09-2022هديه جاسمظاهر عبدالمطلب صالحديالى

28-09-2022ضويه حسينعادل محمود سرحانديالى

28-09-2022سليمه سلمانجواد كاظم حميديديالى

28-09-2022جهيده كاظمقحطان ابراهيم جاسمديالى

28-09-2022كتبه خلفرباح راضي جميلديالى

28-09-2022سعده راهيحسين علي عباسديالى

28-09-2022خديجه جوادماضي كروي حميدديالى

28-09-2022حمده عليجعلي سريع سفاحديالى

28-09-2022زكيه ابراهيممحمد عبد محمدديالى

28-09-2022صديقه سعيدعلي سليم هاديديالى

28-09-2022فليحه سلمانجاسم فليح حسنديالى

28-09-2022عمشه كاضمرياض محمود جلوديالى

28-09-2022شكريه طهرانرشيد عبدالمجيد فرجديالى

28-09-2022زهره احمدحسن رضا حسونديالى

28-09-2022خضيره عبدالكريمياسر عبدالرحمن عبدالعزيزديالى

28-09-2022حمده محمدجاسم محمد فرجديالى

28-09-2022زهره خيرهللاميثم حسين عليديالى

28-09-2022وهيبه فرحانعماد لفته هاديديالى

28-09-2022امينه احمدحسين عليوي ناصرديالى

28-09-2022حسنيه خلفمحمود جدعان محمودديالى

28-09-2022بدريه عبدمجيد عنون عباسديالى
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28-09-2022حدهن حسينطالل مجول عيدانديالى

28-09-2022فطومه محمدحمدون حميد عليديالى

28-09-2022عمشه عليعبد ابراهيم احمدديالى

28-09-2022خيريه ابراهيمسعد عباس حسينديالى

28-09-2022لطيفه خميسفيصل مطر هنديديالى

28-09-2022لميعه وهيبعدنان علي يوسفديالى

28-09-2022وضحه احمدعزيز محمد خلفديالى

28-09-2022سليمه عبدنوري محمد عباسديالى

28-09-2022كريمه سلطانعلي صالح حمدديالى

28-09-2022اسمهان عبدهللاعبدالرحمن احمد دروشديالى

28-09-2022حمديه حسينسعيد هذال مطلكديالى

28-09-2022حمامه جاسمجاسم مجمول كاظمديالى

28-09-2022مجده حميدجاسم هادي عليديالى

28-09-2022عينه محمدعبدالحسين ابراهيم لطيفديالى

28-09-2022فائزه احمدباسل مجيد حمدديالى

28-09-2022رسميه حسينعبدهللا نجم عبدهللاديالى

28-09-2022كميله مصطافهاشم محمد عبودديالى

28-09-2022حميده حميدحميد مجيد محمدديالى

28-09-2022سعده لفتهلطيف عباس فليحديالى

28-09-2022رسميه محمودخليل كامل منصورديالى

28-09-2022بهيه حسنقاسم محمد عبدديالى

28-09-2022صبريه حسينعلي احمد لطيفديالى

28-09-2022سعديه محمداحمد خليل محمدديالى

28-09-2022فهيمه عبدسعد حمدان صالحديالى

28-09-2022صبحه غايبعثمان حسين عليديالى

28-09-2022طليعه علوانعلي كريم جسامديالى

28-09-2022نوفه ابراهيمجاسم محمد محمودديالى

28-09-2022وضحه نجمرشيد احمد خميسديالى

28-09-2022غنيه ابراهيمحقي عبدالرحمن عبدالقادرديالى

28-09-2022فضيله عبدالحسيندريد كريم عليديالى

28-09-2022هديه ابراهيمنوفل عزيز محمودديالى

28-09-2022عرفه ضويفاحمد علي طالكديالى

28-09-2022هيله خليفهمزهر علي غيدانديالى

28-09-2022كرجيه صالحمهاوش محمد خلفديالى

28-09-2022ضحيه احمدابراهيم داود سالمديالى

28-09-2022سعده سلطانمحمد امين اسماعيلديالى

28-09-2022نوريه كاظمعبدهللا ساجت كيطانديالى

28-09-2022حسنيه مطرمحمود رحمن ماهودديالى

28-09-2022فوزيه اسماعيلكريم حسين عليديالى

28-09-2022عيشه رحيميوسف احمد نجمديالى

28-09-2022غزاله شنوياسر رحيم حمدديالى

28-09-2022جوريه كاظمسالم شهاب احمدديالى

28-09-2022كلستان شكرسالم عبدهللا سلمانديالى

28-09-2022رحمه جاسمحمد عبدهللا محمدديالى

28-09-2022صبريه صالحعمر حسن عليديالى

28-09-2022مديحه اسماعيلمحمد ابراهيم كريمديالى

28-09-2022خيريه احمدرعد ابراهيم محمدديالى

28-09-2022خيريه محمدتركان سعيد عباسديالى

28-09-2022فنديه عبدحسين جواد كاظمديالى

28-09-2022فاطمه حسنحيدر حسن عليويديالى

28-09-2022سكنه سلمانطالب عبد حمدديالى

28-09-2022صالحه محمدعلي احمد خسروديالى
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28-09-2022سعديه احمدروكان داود محيديالى

28-09-2022فهيمه شبيبناظم هالل جميلديالى

28-09-2022خيزرانه خضيرخضير ابراهيم جاسمديالى

28-09-2022صالحه عوادزهير شاكر عليويديالى

28-09-2022هدله علينجم رحيم سالمديالى

28-09-2022هالله باقرمحمد جمعه خضيرديالى

28-09-2022غربيه عبدالرحيمايهاب خزعل حسنديالى

28-09-2022قمريه حسنيوسف كريم ابراهيمديالى

28-09-2022مكيه ابراهيمعبدالحكيم قاسم محمدديالى

28-09-2022طلبه ياسينباسل محسن حمدديالى

28-09-2022نجمه عبدحسن علي احمدديالى

28-09-2022رسميه ابراهيمعدنان طه حسنديالى

28-09-2022ساجده تايهمنذر دحام خلفديالى

28-09-2022فريده احمدعبدالكريم محمود مهديديالى

28-09-2022كظيمه زيديحسن هادي ثجيلديالى

28-09-2022عطيه ابراهيمرعد حميدي هزاعديالى

28-09-2022صبريه كاظمثائ فالح محمدديالى

28-09-2022جماله جبرمؤيد خلف حمدديالى

28-09-2022نوريه زكامغازي فيصل صيادديالى

28-09-2022سعديه كاظمهادي شعيث جودهديالى

28-09-2022فتحيه حسينعادل علي حميدديالى

28-09-2022هديه حمودخالد عبدهللا عليديالى

28-09-2022صبيحه كاظمجاسم محمد عبدالخالقديالى

28-09-2022نجاه عبدالغنيعبدالعظيم امين خليلديالى

28-09-2022حالوبه ابراهيمفالح مهدي صالحديالى

28-09-2022عليه سرحانكريم عبد مخلفديالى

28-09-2022تركيه اسماعيلصاحب عبدالوهاب احمدديالى

28-09-2022كبيله دهاموهاب احمد خلفديالى

28-09-2022زينب جوادعلي خليل عليديالى

28-09-2022مهيه عباساحمد كريم شباطديالى

28-09-2022نجيبه عطيهمحمد جميل سيدديالى

28-09-2022بدريه حميدفالح حسين عليديالى

28-09-2022عزه ابراهيمعباس عبدالكريم عبودديالى

28-09-2022نوفه عيسىبشار عبدهللا محمدديالى

28-09-2022هاجر ناصراحمد عبدالكريم منصورديالى

28-09-2022قاسميه خليفهباسم عبدالحافظ عبدديالى

28-09-2022سنيه طعمهعالء ابراهيم عليديالى

28-09-2022ساجده صالحامير شوكت نصيفديالى

28-09-2022كيفيه مجيدعلي صادق باقرديالى

28-09-2022حسيبه جاسممهند رفعت عيديديالى

28-09-2022خديه خليفحسين محمود سلمانديالى

28-09-2022جسومه كاظمرسول محمود حميدديالى

28-09-2022صبحه محيماجد مصطفى حسنديالى

28-09-2022ملوك موسىجميل سمين وهابديالى

28-09-2022ثمينه احمدطلعت عبدالرحمن محمودديالى

28-09-2022لبيبه عليمعن غفور عبدديالى

28-09-2022مهديه ياسعباس احمد ججانديالى

28-09-2022فرحه شاللباسم امير هاديديالى

28-09-2022عطيه عليحسين موسى عطيهديالى

28-09-2022فطومه عليهيثم محسن مهديديالى

28-09-2022زهره كاظمقاسم عباس بيدرديالى

28-09-2022دله محمدمحمد عيد ليلوديالى
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28-09-2022هديه عيدانحميد حسين عليديالى

28-09-2022دله حسينحسن دحام جاسمديالى

28-09-2022فخريه حسينمحمد ناصر حسينديالى

28-09-2022سعديه خلفبشير شكر احمودديالى

28-09-2022عمشه حسينصدام حسين عوادديالى

28-09-2022كندوحه خماسمحمد عجمي خريرديالى

28-09-2022نديمه اسماعيلمروان عبدالرزاق تايهديالى

28-09-2022حسيبه خليلمحمد محمود جاسمديالى

28-09-2022فطيم هنديمحسن مصلح ناصرديالى

21-09-2022امينه كريمياسر ابراهيم محمداالنبار

21-09-2022عذراء حماداسامه مطلب سليماناالنبار

21-09-2022رجاء صبارمحمد رميض خليلاالنبار

21-09-2022برهه عبدالرزاقشامل درع عبدالعزيزاالنبار

21-09-2022دنيا حياداحمد عبود حمادياالنبار

21-09-2022نجيه سلمانسعدون اسماعيل دكدوكاالنبار

21-09-2022بدريه احمدعبدالباقي علوان حسناالنبار

21-09-2022جميله خليفهسالم محمود عبدالرزاقاالنبار

21-09-2022وضحه خليلهندي معتاد عبطاناالنبار

21-09-2022رابعه هاللناصر نجم عبدهللااالنبار

21-09-2022هناء جاسماحمد عبد علياالنبار

21-09-2022شتاته طعسلطيف دفيش جهاماالنبار

21-09-2022سعده حطامحسن صالح حسيناالنبار

21-09-2022وجيهه جمعهنبيل حميد مخلفاالنبار

21-09-2022كاظميه حمادعالء كامل عبيداالنبار

21-09-2022رفعه صالحاحمد فليح حسناالنبار

21-09-2022رافده محمدعمر ذياب صباراالنبار

21-09-2022فلاير ابراهيمبالل نيسان عبيداالنبار

21-09-2022منفيه عبيدعالء صالح عابداالنبار

21-09-2022صالحه نكهاحمد محمد حسناالنبار

21-09-2022طليعه عليسمير محمد طلباالنبار

21-09-2022صبحه العبيداحمد زيدان عبداالنبار

21-09-2022تاضي نجممحمد عبدالستار عبدهللااالنبار

21-09-2022مطره حماديمجهد جياد محمداالنبار

21-09-2022غزاله فنخيرعمر خالد خضراالنبار

21-09-2022سعديه حسينمنذر خميس فرجاالنبار

21-09-2022وضحه عبدهللاحامد عبدهللا مهيدياالنبار

21-09-2022فاطمه عبدهللاعبدهللا صبحي كساراالنبار

21-09-2022بشكر عالويشعبان ابراهيم عفتاناالنبار

21-09-2022فوزيه فتيخانعبدهللا طالب ماجداالنبار

21-09-2022نجيه اسماعيلايهاب احمد خلفاالنبار

21-09-2022سفانه صفاءعلي خليل ابراهيماالنبار

21-09-2022بيداء حسنمحمد صدام حسيناالنبار

21-09-2022بيداء حسنعالء صدام حسيناالنبار

21-09-2022فطيم حسينعبدالملك سالم محمداالنبار

21-09-2022مريضه حنشلحكمت احمد ظاهراالنبار

21-09-2022خوله جدعانعمر احمد حميداالنبار

21-09-2022طليعه عميرطارق رجه اسوداالنبار

21-09-2022عمشه حسينعبداللطيف مدهر عسكراالنبار

21-09-2022صبيحه خلفعلي حامد خلفاالنبار

21-09-2022باسمه جبرمحمود شاكر محموداالنبار

21-09-2022منال عليمصطفى غازي علياناالنبار

21-09-2022هالله عيفانخضر عجمي علياالنبار
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21-09-2022حمديه شويحكامل عبد احمداالنبار

21-09-2022خلفه عبيداسماعيل دلف صالحاالنبار

21-09-2022سعديه خليفهمحمد مهدي صالحاالنبار

21-09-2022جبيره جبيرمحمد عبدالكريم سعوداالنبار

21-09-2022ماهيه عوادمحمد مظهر الفياالنبار

21-09-2022ليماء جاسميحيى عمر بحراالنبار

21-09-2022عروبه عبدالحميدعمر حسين محمداالنبار

21-09-2022رجيحه عطيهاحمد حمد هليلاالنبار

21-09-2022ماهيه عوادظاهر مظهر الفياالنبار

21-09-2022فطيم عليحامد متعب محلاالنبار

21-09-2022ميره عبدهللاجزاع حمد داوداالنبار

21-09-2022كوثر تركيعمر علي عبدالرحمناالنبار

21-09-2022عذراء صادقيوسف عبدالكريم علياالنبار

21-09-2022فطيم حسنويس جواد كاظماالنبار

21-09-2022غربه شرجيناظم حمود الحجاالنبار

21-09-2022ايمان دواسعثمان خالد علياالنبار

21-09-2022بهيه عبيدحسن فواز خلفاالنبار

21-09-2022حسنه عليطالب نجم عزاماالنبار

21-09-2022افتخار عاصيحسين صالح حسيناالنبار

21-09-2022شمه خلويمنصور عبدهللا حفازاالنبار

21-09-2022مطره محمدعلي راشد جاسماالنبار

21-09-2022مطره عبدهنه فياض عبيداالنبار

21-09-2022سهام كنوشسفيان نوري عبداالنبار

21-09-2022وضحه عبدهللاسامي محمد عبداالنبار

21-09-2022وضحه عليخالد محمد مضعناالنبار

21-09-2022بهيه صلبيخضير عباس احمداالنبار

21-09-2022حسنه عليويمحمود عافص خلفاالنبار

21-09-2022ورود محمدجهاد حامد حسناالنبار

21-09-2022سنيه عليسرى عدنان طوكاناالنبار

21-09-2022هنديه طراداحمد محمد دهشاالنبار

21-09-2022حمده عالويانمار حسين عالوياالنبار

21-09-2022ريمه عباسمهدي عباس فرحاناالنبار

21-09-2022عذيه حطاباسماعيل احمد حسناالنبار

21-09-2022اسماء هاديقتيبه علي حسيناالنبار

21-09-2022زهور حسينعامر وحيد محلاالنبار

21-09-2022هدله جبيرمدلول عياده نجماالنبار

21-09-2022بهيه عبدخماس حامد خلفاالنبار

21-09-2022عبير عليمحمد عكاب حمداالنبار

21-09-2022شاكره محمودرمضان سلمان داوداالنبار

21-09-2022عفيفه ريحاننوري عبدهللا محمداالنبار

21-09-2022مهيه عبدشكر سهيل محموداالنبار

21-09-2022عفاف حمدسلوى خليل محمداالنبار

21-09-2022شمسه احمدكيالن فزع عباساالنبار

21-09-2022وضحه محلذياب سرحان صالحاالنبار

21-09-2022عبده سليمانعباس علي حسوناالنبار

21-09-2022عذيه سلمانمحمد خلف جساماالنبار

21-09-2022نجود حموداحمد صفوك علياالنبار

21-09-2022ماري حسينهادي فرحان محموداالنبار

21-09-2022ردافه عليمحمد عبود احمداالنبار

21-09-2022رنا علوانمنتظر صباح نورياالنبار

21-09-2022مرهج جاللصباح جياد ثامراالنبار

21-09-2022فرحه خلفمحمد عبيد حمداالنبار
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21-09-2022وضحه حمدمحمد بندر ثوينياالنبار

21-09-2022زينب خلفمحمد حسين احمداالنبار

21-09-2022وضاحه عباسعبدالكريم حمود خليفهاالنبار

21-09-2022هديه مرعياسماء محسن علياالنبار

21-09-2022ماليه احمدتراث صبار محمداالنبار

21-09-2022فطيم عليجاسم زايد سحاباالنبار

21-09-2022جميله محمدمصطفى عبدالمنعم متعباالنبار

21-09-2022طخه سرحانخلف جدم الشاوياالنبار

21-09-2022خضيره سليمانخوام مدب محمداالنبار

21-09-2022جميله جاسمليث عبدالرزاق كرحوتاالنبار

21-09-2022نجمه مناوراحمد دحام سلطاناالنبار

21-09-2022شذى رياضسعد مصطفى عبداالنبار

21-09-2022عنيده كاظمسعدون جمعه حموداالنبار

21-09-2022خلوده حامدمشتاق خالد حماداالنبار

21-09-2022رسميه تركيعبدالقادر سليمان عبداالنبار

21-09-2022هديه خليفمحمود عطيه حموداالنبار

21-09-2022بتول تركيعمر محمد جاسماالنبار

21-09-2022نجيه احمدقصي خلف خابوراالنبار

21-09-2022صفا شهابمصطفى يونس اسوداالنبار

21-09-2022هناء حمديعمر ثامر جميلاالنبار

21-09-2022سندس انصيفمصطفى جمعه طهاالنبار

21-09-2022هناء حمديياسر ثامر جميلاالنبار

21-09-2022خميسه سايروسام اسعد تركياالنبار

21-09-2022ماليه حمدانسعيد مرضي محموداالنبار

21-09-2022ماليه حمداناسعد مرضي محموداالنبار

21-09-2022فلاير محمدمحمود شاكر صالحاالنبار

21-09-2022عائشه جميلايسر ياسين بطيناالنبار

21-09-2022صفيه زغيرمريم مجيد عابراالنبار

21-09-2022ساجده عاديمصطفى رياض رشيداالنبار

21-09-2022خلفه جاسمعبدهللا فرحان جساماالنبار

21-09-2022خلود محمودلؤي محمد احمداالنبار

21-09-2022سعديه مانعمحمد شاكر حمداالنبار

21-09-2022سندس حميدعمر محمود عبداالنبار

21-09-2022ملكه كحيصخميس رواد عويداالنبار

21-09-2022نسرين احمدسجى محمد ابراهيماالنبار

21-09-2022بشرى حاتمعمر خميس عواداالنبار

21-09-2022نهال محمدمصعب طالل صالحاالنبار

21-09-2022نجمه عبدهللانبا عبدالستار عبدهللااالنبار

21-09-2022ملكه مركبمحمد مشعان محمداالنبار

21-09-2022سميره عبدالوهابهيثم عبدالرحمن محمد سعيداالنبار

21-09-2022خوله محموداحمد خميس محمداالنبار

21-09-2022وداد اسودجعفر فخري نايفاالنبار

21-09-2022شاها زيدانسعد عبداللطيف سريحاالنبار

21-09-2022ميسره منفيشكر محمود عبدهللااالنبار

21-09-2022مدينه خلفيسرى حسين عبدالوهاباالنبار

21-09-2022ميسون تركيخضر قاسم جاسماالنبار

21-09-2022نهاد عبدهللااحمد محمد غزاياالنبار

21-09-2022المازه سليمانعلي متعب فرجاالنبار

21-09-2022سناء اسماعيلطه جبار حساباالنبار

21-09-2022ماليه جعيجرسحر خميس مرزوجاالنبار

21-09-2022انتصار مصطفىحسين صهيب صادقاالنبار

21-09-2022هوزان بدررحمه حمدهللا صبرياالنبار
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21-09-2022ساره حمادزهراء يونس محموداالنبار

21-09-2022انعام محمودعمر فاروق شريفاالنبار

21-09-2022حمده خلفرحمن مغير رحيلاالنبار

21-09-2022ذكرى احمدايمان حامد زغيراالنبار

21-09-2022عمشه حسينصبار مهيدي حسناالنبار

21-09-2022زهره مسهلهادي سعدون شاطياالنبار

21-09-2022ماجده جلوييونس فاروق عبيداالنبار

21-09-2022حياه عباسمصطفى حميد علياالنبار

21-09-2022كفايه عبدهللاحسام جواد فرحاناالنبار

21-09-2022امل شكرتغريد جمال مسهلاالنبار

21-09-2022شذره عوادنعمان بديوي علواناالنبار

21-09-2022نجاح حاتمامير حسين زيداناالنبار

21-09-2022عبير مجيدمحمد لؤي سعدياالنبار

21-09-2022شكحه هزاعهادي نايف حسيناالنبار

21-09-2022سهام خلفعيسى ابراهيم مخلفاالنبار

21-09-2022شكحه جساممحمد عباس سرحاناالنبار

21-09-2022فلاير طالبعبدالرحمن غالب كاظماالنبار

21-09-2022يسرى حسينمهند هيثم كاملاالنبار

21-09-2022ليلى حسينبكر نهاد فيصلاالنبار

21-09-2022ليلى عبدالجليلعبدهللا عبدالكريم عبدالوهاباالنبار

21-09-2022فضيله ريكانعبدالرسول ابراهيم خلفاالنبار

21-09-2022هناء محمودمصطفى عادل حمداالنبار

21-09-2022ابتسام عبدهللاغسان محمد حمادهاالنبار

21-09-2022كريمه عايداحمد نصيف فرجاالنبار

21-09-2022ندوه سالمعبدالمحسن هيكل جابراالنبار

21-09-2022سميره عبدمزاحم كاظم علياالنبار

21-09-2022منال عبدالغفورغزوان مناضل صالحاالنبار

21-09-2022ساهره كريماحمد راضي مخلفاالنبار

21-09-2022نزله عزيزخلف هويدي صالحاالنبار

21-09-2022فاطمه خلفقصي عبدالعزيز ثالجاالنبار

21-09-2022ايات شهابامير عبدالسالم مسيراالنبار

21-09-2022هضيمه محمدمحمود خليفه صايلاالنبار

21-09-2022انعام عبدهللاصالح حرب هويدياالنبار

21-09-2022شكحه علوانعلي حسين محلاالنبار

21-09-2022مي عامرابراهيم عمر حميداالنبار

21-09-2022كمره معارجعالوي حسين فرحاناالنبار

21-09-2022هظيمه عليخليفه حمد احمداالنبار

21-09-2022رغد رشيديوسف عبدالجبار فرحاناالنبار

21-09-2022رقيه فرحانخالد جمال تركياالنبار

21-09-2022سكتى ثابتصالح سمير حايفاالنبار

21-09-2022صلومه جاسماحمد حمود عيداالنبار

21-09-2022هيام عليمحمد ياسين خضيراالنبار

21-09-2022سلوى كاطعايسر بشير سنجاراالنبار

21-09-2022ميسون سنجارمحمد مجيد رشيداالنبار

21-09-2022اسماء خليفهعمار احمد هايساالنبار

21-09-2022صفيه نوافاحمد حسني خلفاالنبار

21-09-2022شذى عبدالجبارعمار سري تركياالنبار

21-09-2022شروق حمادمحمد رافع محمداالنبار

21-09-2022صبره اسماعيلحسين عالوي احمداالنبار

21-09-2022بيداء فضيلاسحاق غسان اسماعيلاالنبار

21-09-2022ايمان دنهاشمحمد امين موسىاالنبار

21-09-2022اماني محمدعلي عمار جودهاالنبار
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21-09-2022عذره عنفوصمحمد كاظم علياالنبار

21-09-2022وفاء مجيدمسلم عقيل شعباناالنبار

21-09-2022هدى جمعهعلي اسامه نورياالنبار

21-09-2022انتصار جاسميوسف ابراهيم عبدهللااالنبار

21-09-2022االء سلمانيحيى ثامر زبيرياالنبار

21-09-2022نور احمديحيى عادل عواداالنبار

21-09-2022ملكه سلوممشرف حسين علياالنبار

21-09-2022ندى خضرعمر منير بشيراالنبار

21-09-2022ملكه سليمانماروك خضير عواداالنبار

21-09-2022عذراء صلبينايف عصام دلفاالنبار

21-09-2022اشراق عبدالحميدالقاسم محمد سامياالنبار

21-09-2022نداء محيايمن حسن صالحاالنبار

21-09-2022كليمه عبدالجليلعلي حمد شهاباالنبار

21-09-2022خالديه طارشاحمد انور سرحاناالنبار

21-09-2022تماضر جدوععلي ثامر محمداالنبار

21-09-2022رواء بطاححارث محمد كاظماالنبار

21-09-2022ازدهار ابراهيممصطفى ايوب عناداالنبار

21-09-2022سليمه عليويمصطفى عارف صالحاالنبار

21-09-2022هيام فرحانميثم عبدالوهاب احمداالنبار

21-09-2022هيام فرحانمناف عبدالوهاب احمداالنبار

21-09-2022سراب فاضلمحمد حسين عناداالنبار

21-09-2022فلاير مدهللاصقر محمد جاسماالنبار

21-09-2022زهره علوانفاضل عباس حسيناالنبار

21-09-2022اثمار عباسمحمد باسم محمداالنبار

21-09-2022عبير جاسمعبدالرحمن قحطان عدناناالنبار

21-09-2022اسماء حميدحارث عبدالحليم زيداناالنبار

21-09-2022االء قدوريعزيز صالح محمداالنبار

21-09-2022نوال صبحيحسين علي محمداالنبار

21-09-2022مسيره هاللمحمد كريم عبدهللااالنبار

21-09-2022امل عيادهمحمد طارق اسماعيلاالنبار

21-09-2022رشده عبداسعد عبدالغني شنتافاالنبار

21-09-2022سهيله احمدسليم اسود اميناالنبار

21-09-2022ناهده جاسممصطفى ماجد شدهاناالنبار

21-09-2022منال فاضلامير خالص عواداالنبار

21-09-2022سلوى محمدمصطفى عدنان نجماالنبار

21-09-2022سعده مطلكحمود جميل حميداالنبار

21-09-2022مريم عبدصفاء خيري عبيداالنبار

21-09-2022سميره محمودمحمد صباح حسيناالنبار

21-09-2022عبده خلفجمعه محمد سريحاالنبار

21-09-2022سناء ابراهيمعبدالرحمن اياد جمعهاالنبار

21-09-2022نوريه حميدعباس ذياب عبدهللااالنبار

21-09-2022انتصار برزانعلي عبدهللا محمداالنبار

21-09-2022ساهره خليلبهجت يونس محمد نجيباالنبار

21-09-2022خديجه دهاممصطفى زهير مشعاناالنبار

21-09-2022منال ثابتكرار ليث خضيراالنبار

21-09-2022غريبه كفانفرج طعمه شطباالنبار

21-09-2022سعده عبدمحمود عبد نجماالنبار

21-09-2022بتول محمداركان محسن احمداالنبار

21-09-2022نشعه فياضمحمود يوسف محموداالنبار

21-09-2022فطيم صالحخميس حبيب صالحاالنبار

21-09-2022رديفه نادرقاسم محمد فهداالنبار

22-09-2022زينب ياسينمحمد وميض محمداالنبار
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22-09-2022كريمه جابراحمد ربيع فزعاالنبار

22-09-2022هالله عباسمحمد ابراهيم علياالنبار

22-09-2022نديمه حسونامجد صفاء عبدالحافظاالنبار

22-09-2022ندى ابراهيمسيف مبروك ياسيناالنبار

22-09-2022سليمه جبيرعلي خيري شكراالنبار

22-09-2022لميعه دايحرائد سعدون محمداالنبار

22-09-2022نجاح عودهاحمد فتاح حمداالنبار

22-09-2022نجاح عودهمروان فتاح حمداالنبار

22-09-2022عتاب فيصلياسر عمار عبدالحكيماالنبار

22-09-2022زركه جاسممحمد شالل حميداالنبار

22-09-2022عيده حسانرياض خلف علياالنبار

22-09-2022فاطمه حسيناحمد عبدالكريم عبدالوهاباالنبار

22-09-2022االء عبدالهاديعبيده مهند شعباناالنبار

22-09-2022افتخار ياسينمحمد عقيل خليلاالنبار

22-09-2022نور احمدمصطفى اسماعيل عواداالنبار

22-09-2022نور احمداسامه اسماعيل عواداالنبار

22-09-2022وداد ابراهيممحمد حكمت محمداالنبار

22-09-2022نجمه عبدهللايوسف سمير جساماالنبار

22-09-2022خوله محمد سعيدجمعه حمزه يونساالنبار

22-09-2022وداد عليطارق زياد طهاالنبار

22-09-2022سعاد حميدمحمد رعد سلماناالنبار

22-09-2022افتخار حمادايوب رائد كريماالنبار

22-09-2022مراتب طراداحمد علي حمادياالنبار

22-09-2022سليمه عودهفريد فاروق عبداالنبار

22-09-2022ايمان حامدمحمد سالم غازياالنبار

22-09-2022سهيله احمداحمد اسود اميناالنبار

22-09-2022عروبه محمداحمد عزت عبدالقادراالنبار

22-09-2022ايناس صالحسيف رياض يوسفاالنبار

22-09-2022اعتماد عبدهللااحمد عبدالرزاق خلفاالنبار

22-09-2022هناء اسماعيلعبدالرحمن باسم رشيداالنبار

22-09-2022صبريه صالحماهر صالح حسناالنبار

22-09-2022رجاء احمدمصطفى يوسف عبداالنبار

22-09-2022لقاء جمعهزيد صالح طالباالنبار

22-09-2022سليمه داوودعبد حميد عبداالنبار

22-09-2022نجالء شعبانمصطفى احمد محمداالنبار

22-09-2022صبيحه حميدخليل ابراهيم طراداالنبار

22-09-2022اعتماد احمدخلدون وليد محمداالنبار

22-09-2022شكحه حميدماهر جمعه عواداالنبار

22-09-2022سهيله عليسيف غالب طراداالنبار

22-09-2022مجيده حسنعقيل رافع ذنوناالنبار

22-09-2022سلوى مطرعبدالرحمن ثامر ابراهيماالنبار

22-09-2022وجده صبارفارس سليم علياالنبار

22-09-2022وعد شاحوذمحمد هيثم كريماالنبار

22-09-2022منى جودهاثير ستار جباراالنبار

22-09-2022انتصار محمدضياء خميس ماطراالنبار

22-09-2022لطيفه حمدعالء شهاب احمداالنبار

22-09-2022نجاح ريكانمحمد قاسم حسيناالنبار

22-09-2022ايناس مخلفاوس ايسف لطيفاالنبار

22-09-2022شهد حسنعبدهللا وسام حميداالنبار

22-09-2022كريمه حسينيوسف عباس فرحاناالنبار

22-09-2022كريمه حسينعبدالرزاق عباس فرحاناالنبار

22-09-2022زينب ساميضي كمال اسماعيلاالنبار
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22-09-2022قسمه حواسحاتم مرضي دحاماالنبار

22-09-2022ابتسام حمدعبير سعدي حسوناالنبار

22-09-2022ليلى خلفمحمد جمعه عاشوراالنبار

22-09-2022خميسه فاضلانعام حسين عيفاناالنبار

22-09-2022اميره عبدعمر محمود عبدهللااالنبار

22-09-2022هناء عليانس ثائر عبدالحميداالنبار

22-09-2022سعديه ابراهيمماهر كريم زيداناالنبار

22-09-2022نجاح جاسمرامي حسين زيداناالنبار

22-09-2022نجاح جاسمنمير حسين زيداناالنبار

22-09-2022راويه عبدابراهيم محمد علياالنبار

22-09-2022ضفاف احمدمصطفى عامر كريماالنبار

22-09-2022خوله عودهعصام كريم شحاذهاالنبار

22-09-2022فخريه تركيوالء لطيف مانعاالنبار

22-09-2022عيده جاسمنوريه ابراهيم مخلفاالنبار

22-09-2022عفره مطلبامنه مجبل فرحاناالنبار

22-09-2022عيده جاسمفليحه ابراهيم مخلفاالنبار

22-09-2022وضحه عليرديفه علي فرحاناالنبار

22-09-2022عنود منزلعادل ناظم حموداالنبار

22-09-2022ملكه ابراهيمعثمان عبد حموداالنبار

22-09-2022فرحه عليحامد خضير عباساالنبار

22-09-2022خالده عوادصفاء روضان عبيداالنبار

22-09-2022حمديه مسيراسماء هالل مهيدياالنبار

22-09-2022فضيله جرادنجاح صالح احمداالنبار

22-09-2022مروه احمدمحمد وليد وحيداالنبار

22-09-2022كرديه سويدانسعاد محمد مانعاالنبار

22-09-2022سعديه محمودخلود جمال عبداالنبار

22-09-2022كميله سالمسميعه خلف درباالنبار

22-09-2022نوريه عبدميساء سامي جاسماالنبار

22-09-2022زهور حسينامير محمد علياالنبار

22-09-2022حسنه عليسعديه نواف شحاذهاالنبار

22-09-2022فرحه طرادسميره شرتوح شرقياالنبار

22-09-2022سلوى جمعهلؤي محمد مولوداالنبار

22-09-2022عنيده تركياحمد محيسن علياالنبار

22-09-2022عبده خليلرسميه حميد نوماناالنبار

22-09-2022هدله ساجرهيفاء حسن علياالنبار

22-09-2022الهام عائشاحمد مهدي صالحاالنبار

22-09-2022شكحه عبدفخريه عجيل حمداالنبار

22-09-2022الهام عائشابراهيم مهدي صالحاالنبار

22-09-2022شروق خالدثابت مصطفى ثابتاالنبار

22-09-2022هويجه فهدحامد مهدي صالحاالنبار

22-09-2022فليحه شهابنوفل محمد احمداالنبار

22-09-2022سالميه صالحفوزيه محمد تركياالنبار

22-09-2022حوريه محمدفليحه ماجد سرحاناالنبار

22-09-2022رحاب جاسمعمر اوس هاشماالنبار

22-09-2022صبحه صالحطاهر ناهض عبداالنبار

22-09-2022فطومه صبححمديه جعفر موسىاالنبار

22-09-2022ساره سلماناحمد ابراهيم احمداالنبار

22-09-2022صبيحه مكيلاحمد عطا قاسماالنبار

22-09-2022مريم عليراغب عزاوي عليوياالنبار

22-09-2022يازي ابراهيمعذيه سهيل عبدهللااالنبار

22-09-2022منيفه رشيدميسون غانم شعالناالنبار

22-09-2022كرجيه مطلبنجاح عبدهللا مدباالنبار
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22-09-2022صبريه فليحبيداء ناجي عبوداالنبار

22-09-2022بشكر محيميددعاء احمد سرحاناالنبار

22-09-2022افتخار ياسينحازم عقيل خليلاالنبار

22-09-2022نداء ساميهمام احمد عطاهللااالنبار

22-09-2022وفاء فتاحعلي ظاهر جاسماالنبار

22-09-2022نجيه صالحشيماء فرحان جاسماالنبار

22-09-2022طليعه عبدايمان عبيد مطراالنبار

22-09-2022بسمه سليمانداليا حسين عباساالنبار

22-09-2022بشرى عبدالحميديونس ضياء عبدالكريماالنبار

22-09-2022طليعه جاموسمطيره سليمان حزرهاالنبار

22-09-2022زهيه شحاذهسعديه حميد محيسناالنبار

22-09-2022زهره حسينحميد احمد ردينياالنبار

22-09-2022هضيمه سرحانمحمد فياض حميداالنبار

22-09-2022سوده عبيدحيدر عذاب خميساالنبار

22-09-2022صبريه هاللرسميه اسماعيل ياساالنبار

22-09-2022مطره فريحسعديه مزعل سرحاناالنبار

22-09-2022نسمه غريبسكوت كرجي صطاماالنبار

22-09-2022خاوليه احمدحليمه فنر محمداالنبار

22-09-2022جميله حميدنوال سعيد حسيناالنبار

22-09-2022شرقيه حسينسميعه محميد حسناالنبار

22-09-2022فرحه رجبعروبه كردي رجهاالنبار

22-09-2022نجيه عبودميسون يوسف حموداالنبار

22-09-2022تميمه زغيرعصام عابد رمضاناالنبار

22-09-2022ناهده سلوميسرى عباس جساماالنبار

22-09-2022ناهده سلومعيشه عباس جساماالنبار

22-09-2022نجيه عليسميره مخلف عباساالنبار

22-09-2022ناهده سلومانعام عباس جاسماالنبار

22-09-2022شرقيه حسينلطيفه محيميد حسناالنبار

22-09-2022لبنى عبدالعزيزانس كاظم عبدالكريماالنبار

22-09-2022سعديه عيسىنبيل حامد كردياالنبار

22-09-2022سهيره فرحانلميعه معجون عبداالنبار

22-09-2022رمله جاسمهدى عالوي عباساالنبار

22-09-2022هنيه عبدخمائل محسن حماداالنبار

22-09-2022هنيه عبداسوان محسن حماداالنبار

22-09-2022غربيه جرادليلى حنوش حمداالنبار

22-09-2022هديه شاللسهام صبار احمداالنبار

22-09-2022مهديه صالحانتصار جسام حمادياالنبار

22-09-2022مديره عليوسن محمد شاللاالنبار

22-09-2022لطيفه محمودرجاء معجل خلفاالنبار

22-09-2022نجيه احمدرجاء ابراهيم ضاحياالنبار

22-09-2022مسيره محمدايناس فرحان شاللاالنبار

22-09-2022طليعه حسينتمام سليمان عبدهللااالنبار

22-09-2022سليمه عايدحمده جراد عماشاالنبار

22-09-2022حبسه دخيلصبيحه علي محسناالنبار

22-09-2022حبسه دخيلميسون علي محسناالنبار

22-09-2022هالله كراحسندس محمد عبدهللااالنبار

22-09-2022عوفه فرحانايمان حماد حسناالنبار

22-09-2022تركيه شهابرجاء زيدان خلفاالنبار

22-09-2022فخريه جاسمنعيمه جاسم حمادياالنبار

22-09-2022سعده عنيزانحمديه زيدان خلفاالنبار

22-09-2022حبسه دخيلصالحه علي محسناالنبار

22-09-2022خميسه فياضايمان محمد خلفاالنبار
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22-09-2022فضيله حسنينساميه عالوي خلفاالنبار

22-09-2022ماليه شرتوحانصاف عبدهللا حموداالنبار

22-09-2022سميه عبودنجيه عبد صالحاالنبار

22-09-2022حكيمه شيحانكاظميه بزيع خليفهاالنبار

22-09-2022طليعه حسيننضال سليمان عبدهللااالنبار

22-09-2022ساهره مالكمحمد احمد دايحاالنبار

22-09-2022منتهى ابراهيممشتاق طالب خلفاالنبار

22-09-2022عطيه عباسجنان علي خلفاالنبار

22-09-2022سعده حمودانغام سرحان محموداالنبار

22-09-2022حكيمه شيحانسميره بزيع خليفهاالنبار

22-09-2022مهديه صالحسعاد جسام حمادياالنبار

22-09-2022صبحه عليانتصار عبد فرحاناالنبار

22-09-2022تركيه شهابخلوده زيدان خلفاالنبار

22-09-2022ثريا احمدسميره حنوش حمداالنبار

22-09-2022هالله كراحمواهب محمد عبدهللااالنبار

22-09-2022صبريه عبدبرنو درع خلفاالنبار

22-09-2022غنيه مرانفيروز محمد نزالاالنبار

22-09-2022عبده زيدانايمان حسن علياالنبار

22-09-2022وجريه جلويايمان كريم هاللاالنبار

22-09-2022نوريه ربيعسناء دلف ابراهيماالنبار

22-09-2022سلمى عبيداميره جاسم محمداالنبار

22-09-2022كميله عسافسميره محمود مهيدياالنبار

22-09-2022اديبه حمادسجى صالح علياالنبار

22-09-2022صبحه علياسيل عبد فرحاناالنبار

22-09-2022عنود جاسمنوال خميس عبداالنبار

22-09-2022شكريه محموداحالم عبدالرحيم احمداالنبار

22-09-2022هناء صالحاحمد سعيد محمداالنبار

22-09-2022هدى خطيلعبدهللا حميد كبيلاالنبار

22-09-2022حسنه عالويتركيه خلف عبداالنبار

22-09-2022رفعه فهدشيماء حماد مشعاناالنبار

22-09-2022بهيه فرحانهدى سليمان سرحاناالنبار

22-09-2022هنديه صالححنان كامل محسناالنبار

22-09-2022فخريه مشعانفتحيه يوسف عالوياالنبار

22-09-2022نوريه سلمانشهد احمد دنهاشاالنبار

22-09-2022رسميه حميدالهام تركي حنشلاالنبار

22-09-2022وحيده غالبسلمان خلف صالحاالنبار

22-09-2022ايناس سعديعبدهللا مصطفى عبدالجباراالنبار

22-09-2022فاطمه مشعلفراس علي حمداالنبار

22-09-2022مريم فياضيوسف حميد جمادياالنبار

22-09-2022حمده خلفمحمود زعيان عبداالنبار

22-09-2022سعاد عراكوسام سفيان محمداالنبار

22-09-2022فوزيه جاسممهند احمد جفالاالنبار

22-09-2022سعديه ابراهيمعمر خالد محمداالنبار

22-09-2022وضحه خليويمحمود نيسان بديوياالنبار

22-09-2022نوريه شكرضياء ريكان عبداالنبار

22-09-2022حمده غفتانحكمت هادي عبطاناالنبار

22-09-2022سعاد محمدحاتم كريم حايفاالنبار

22-09-2022حياه حميدياسر محمد رافعاالنبار

22-09-2022خوله ابراهيمنزار ثائر عالوياالنبار

22-09-2022بزيعه رجااحمد زعيان خلفاالنبار

22-09-2022هناء حامداكرم جمعه ياسيناالنبار

22-09-2022عليه ابراهيمماهر نواف عالوياالنبار
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22-09-2022جماله مصطفىعبدالقادر سليمان طلباالنبار

22-09-2022نوريه عوادصباح منذر ياسيناالنبار

22-09-2022ربيعه مجباسمحمد عباس خلفاالنبار

22-09-2022فضيله جيادسالم فواز عباساالنبار

22-09-2022اسماء حميدعبداللطيف اسماعيل فرحاناالنبار

22-09-2022مطيعه عبدالكريمصهيب غني لطيفاالنبار

22-09-2022حكيمه جروايهاب محمد حميداالنبار

22-09-2022ماجده محمداحمد ثابت خلفاالنبار

22-09-2022هناء شهابوليد حمود جواداالنبار

22-09-2022اميره ريكانعثمان محمود صالحاالنبار

22-09-2022فلاير ويسبشار احمد حمداالنبار

22-09-2022وجريه شهابمصطفى ناجي عامراالنبار

22-09-2022خيريه جاسمعمر محسن محمداالنبار

22-09-2022جميله شهابمناهل محمد فرجاالنبار

22-09-2022عفره عفتانسعديه محمد نايفاالنبار

22-09-2022حمديه فرجحضيره غنيان عجيلاالنبار

22-09-2022شاهه حسنيسرى سلمان عبداالنبار

22-09-2022وضحه سالمحداوي هوير نصيفاالنبار

22-09-2022ردجه عبدهللافيضه عبيد حسيناالنبار

22-09-2022عطيه ذيابغبشه علي جاسماالنبار

22-09-2022نجيه حسنسهاد خوام محمداالنبار

22-09-2022غند شمخيجاسميه والي رضااالنبار

22-09-2022شدهه مطربدريه عباس حسيناالنبار

22-09-2022عبده مخلفوجريه حمود سنداالنبار

22-09-2022بدوه خليفمرهج فياض حسيناالنبار

22-09-2022عفيفه صيادسهر سعدون محمداالنبار

22-09-2022نجمه عبدهللارابعه زغير حسيناالنبار

22-09-2022وضحه حسينزعيله محمد حمداالنبار

22-09-2022مديره كريمانعام هزبر دخيلاالنبار

22-09-2022نهوده ابراهيملطيفه محمود ابراهيماالنبار

22-09-2022مطره حسينكميله محمد جاسماالنبار

22-09-2022سوريه معيوفسها عبداالله محمداالنبار

22-09-2022هالله عباسزهره مهيدي صالحاالنبار

22-09-2022رباب عباسعطيه صالح مهدياالنبار

22-09-2022محيله علينجمه فرحان ظاهراالنبار

22-09-2022عذيه سليمانتركيه خلف جساماالنبار

22-09-2022عيشه احمدمهديه مرزوق محمداالنبار

22-09-2022صياغه عتويحسنه علي احمداالنبار

22-09-2022منسيه علينوريه صداع عباساالنبار

22-09-2022كنوه حسينيازي محيميد عباساالنبار

22-09-2022سليمه مشكورعليه عباس علياالنبار

25-09-2022شمسه سلماناديبه خلف فياضاالنبار

25-09-2022زهره صالحمدينه حسين علياالنبار

25-09-2022شكريه محمودسهام علي سليماناالنبار

25-09-2022ساميه سليماننهاء عبود محموداالنبار

25-09-2022عمشه حسينسعاد محمود عباساالنبار

25-09-2022حسنيه رشيدالهام مصلح عبدهللااالنبار

25-09-2022سعده فرحانابتسام هالل صلبياالنبار

25-09-2022عمشه محلفرحه حسين علياالنبار

25-09-2022سعديه ابراهيمهيفاء كريم زيداناالنبار

25-09-2022سميه احمدحده علي حسيناالنبار

25-09-2022سليمه فرحانعجيبه كريم صلبياالنبار
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25-09-2022خلفه حماديصالحه علوان جاسماالنبار

25-09-2022سعديه مطلبصفيه الحج سويداناالنبار

25-09-2022شكحه محيميدرجاء مهيدي صالحاالنبار

25-09-2022نجيه صنيتانهاجر عبد حسوناالنبار

25-09-2022حربيه محمدشيماء حسن فرجاالنبار

25-09-2022شاهه رشيداميره عبد ضاحياالنبار

25-09-2022تركيه عايسحسينه علي عبيداالنبار

25-09-2022عليه درجفليحه رحيل مسعوداالنبار

25-09-2022حسنه مغيريسرى محمد سرحاناالنبار

25-09-2022بيجيه عبدجنان محمد نجماالنبار

25-09-2022فخريه حماديفهيمه زهو اليجاالنبار

25-09-2022ساره زغيرحمديه رزيك براكاالنبار

25-09-2022عليه حمدعبده حمد عبداالنبار

25-09-2022هديه محموداسماء عبيد احمداالنبار

25-09-2022كميله زيفانشكريه عبود نجماالنبار

25-09-2022عليه خلفمريم فرحان مخلفاالنبار

25-09-2022هديه صالحفوزيه محمد فياضاالنبار

25-09-2022فطيم عبدهللارسميه حسين علياالنبار

25-09-2022عيده عليكدره مجبل نايفاالنبار

25-09-2022غربيه مهدياهالله مخلف متعباالنبار

25-09-2022نوفه عليحال عدنان محيسناالنبار

25-09-2022فرحه عطشانخيريه مهدي محمداالنبار

25-09-2022كافي ياسيننوفه علي محمداالنبار

25-09-2022مكيه فتيحعادله محمد عبدهللااالنبار

25-09-2022مريم عليفاطمه خليل ابراهيماالنبار

25-09-2022نجيه مطلكعفيفه عماش جويراالنبار

25-09-2022كرجيه طهخلفه صالح عويداالنبار

25-09-2022ناهده محمدمنى جدوع حمادياالنبار

25-09-2022فخريه صالحسعديه محمود تركياالنبار

25-09-2022حسنه صالحخيريه عبدهللا صالحاالنبار

25-09-2022صبيحه خميسوفاء حمد بتالاالنبار

25-09-2022سميعه عبيدمنال خلف عبدهللااالنبار

25-09-2022شكحه عبدطليعه جاسم حمادياالنبار

25-09-2022نوره عباسماليه محسن مهيدياالنبار

25-09-2022حنطيه ابراهيمعليه فياض طوفاناالنبار

25-09-2022شوشه طعانهديه حميد ادهموشاالنبار

25-09-2022مديحه رزوقيعروبه نايف عمراناالنبار

25-09-2022شاميه ثامركرجيه حمادي ثامراالنبار

25-09-2022سهام فياضكميله عبدالوهاب حسيناالنبار

25-09-2022هاشميه احمدسهامه ناجي محمداالنبار

25-09-2022يازي محمدرافده مشحن رشيداالنبار

25-09-2022فرحه جسامجميله نصيف جاسماالنبار

25-09-2022حكم ابراهيمكميله احمد كاظماالنبار

25-09-2022نمشه حسينكطمه عبيد عبدهللااالنبار

25-09-2022عمشه عليفضيله عبدهللا هاشماالنبار

25-09-2022حمده خضيركامله عادي محمداالنبار

25-09-2022فرحه خلفنعيمه مشعان عبداالنبار

25-09-2022سعده عليمهديه شيحان صايلاالنبار

25-09-2022فاطمه عليرجاء احمد عبداالنبار

25-09-2022نوفه شحاذهاحالم عيسى حمداالنبار

25-09-2022ناديه سليمانهضيمه دايح عبداالنبار

25-09-2022ملكه خلفاميره فهد سعوداالنبار
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25-09-2022مهديه صالحكرجيه خلف جاسماالنبار

25-09-2022غنيه بديويبسعاد داود حمداالنبار

25-09-2022صفيه فرحانصبيحه محل غريباالنبار

25-09-2022فاطمه ابراهيمفائزه جاسم محمداالنبار

25-09-2022شدهه بدويفرحه محمد حديداالنبار

25-09-2022شكحه حماديسعديه عالوي حمادياالنبار

25-09-2022فطيم جيادساميه سرحان جاسماالنبار

25-09-2022سجليه عوادنوال خشاوي هليلاالنبار

25-09-2022رسميه خلفايمان سامي خلفاالنبار

25-09-2022عنود دلفنورس فتيخان عبداالنبار

25-09-2022خيريه جوادنسوم جاسم علياالنبار

25-09-2022جواهر محمدنعيمه حسين علواناالنبار

25-09-2022جاسميه حمودفوزيه محمد جاسماالنبار

25-09-2022كفايه نايففوزيه جاسم ظاهراالنبار

25-09-2022عبده برديشيماء جاسم طهماناالنبار

25-09-2022نشميه حمودحمده عيفان محمداالنبار

25-09-2022ماريه احمدهيام امين ابراهيماالنبار

25-09-2022فوزيه احمدسالي شكر حسناالنبار

25-09-2022شعيله حسيننوير فياض محمداالنبار

25-09-2022رشده حمدانفضيله حمادي صالحاالنبار

25-09-2022عائشه خليفسعده خليفه علياالنبار

25-09-2022واليه حميدفاطمه طالب ابراهيماالنبار

25-09-2022ساره فياضسهام سرحان حموداالنبار

25-09-2022ساره عليعيفه عامج حمداالنبار

25-09-2022واجد سالمامينه علي مشوحاالنبار

25-09-2022صبحه احمدسوريه عنتر عبيداالنبار

25-09-2022وضحه عليزرفه محمد جلعوطاالنبار

25-09-2022حسنه محمدحمده خليف محمداالنبار

25-09-2022كرجيه فرحانخالده خميس عباساالنبار

25-09-2022رداعه ساجتيازي نزال خرميطاالنبار

25-09-2022نزيهه ابراهيمرجاء عبد ابراهيماالنبار

25-09-2022ربا سمرانشفاء ريكان جدعاناالنبار

25-09-2022ملكه فرحانضحيه عبيد جرواالنبار

25-09-2022فاطمه احمدمنتهى ابراهيم عبدالغنياالنبار

25-09-2022زري حسينفريقه حماد حمداالنبار

25-09-2022حبسه عليماريه احمد صالحاالنبار

25-09-2022وصف احمدمكينه صويجان ابراهيماالنبار

25-09-2022مطره جاسمعليه اكزار جاسماالنبار

25-09-2022وجريه جازعلطيفه مشلح اسوداالنبار

25-09-2022فرحه مباركحدهن اسود حمادياالنبار

25-09-2022مكيه فرحانايمان كامل علياالنبار

25-09-2022بهيه جاسمنجاح جسام حسناالنبار

25-09-2022بدريه عبدهللافطيم حسين سرحاناالنبار

25-09-2022ريمه سرحانحمديه حسين عليوياالنبار

25-09-2022زهره محيسنبدريه عبدهللا احمداالنبار

25-09-2022عنيده مخلفغنيه جاسم عباساالنبار

25-09-2022نوفه سرحانتركيه اسود ظاهراالنبار

25-09-2022سرحه احمدنجيه موسى مشنفاالنبار

25-09-2022مي مصطفىفاتنه محمد وجيهاالنبار

25-09-2022عمشه جاسمجليله علي صالحاالنبار

25-09-2022ليلى عفانهند علي احمداالنبار

25-09-2022غزاله محمدقادريه حميد عبداالنبار
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25-09-2022فيضه حمدشكريه صالح رثعاالنبار

25-09-2022عمشه حسينعيشه عباس خلفاالنبار

25-09-2022سعديه دهاماسماء روكان مطلباالنبار

25-09-2022نعيمه احمداسماء خيون محمداالنبار

25-09-2022عجينه عبدجميله عالوي رماحاالنبار

25-09-2022ردسه خلفنزهه عبد حمادياالنبار

25-09-2022فوزيه حسناسراء هندي صالحاالنبار

25-09-2022نوفه صليبيفوزيه علي عبيداالنبار

25-09-2022نوريه رشيدرسميه حسين حمادياالنبار

25-09-2022نوفه علينجيه فياض عودهاالنبار

25-09-2022هموم كساريبهالشرقيهحبسه حمود عبداالنبار

25-09-2022صجريه هاشممنال هادي عبيداالنبار

25-09-2022فاتن ناجياشواق طارق علياالنبار

25-09-2022فرجه علينوره فياض جاسماالنبار

25-09-2022زكيه كركوشفضيله مهتلف ذياباالنبار

25-09-2022حسيبه علياعتماد عبدالكريم علياالنبار

25-09-2022حكيمه ابراهيمنوريه خلف وزهاالنبار

25-09-2022شريفه رميضسجوده جميل علياالنبار

25-09-2022زكيه جاسمنوريه حمد صالحاالنبار

25-09-2022هله جدعانجميله ابراهيم محمداالنبار

25-09-2022حوريه خلفانعام عراك عبيداالنبار

25-09-2022وحيده ابراهيمايمان ارحيم خلفاالنبار

25-09-2022وضحه عباسحمديه عبيد مجيداالنبار

25-09-2022دبعونه جايدامل حسين يوسفاالنبار

25-09-2022وضحه حمودابتسام خليفه جساماالنبار

25-09-2022وجريه سايرامل محمود امسيراالنبار

25-09-2022حمده حسيننفوذ صالح شمراناالنبار

25-09-2022معيوفه جاسمحميده جسام فزعاالنبار

25-09-2022معيله عبدهللاحمديه عبد حايفاالنبار

25-09-2022هناء نوريحنان احمد خليفاالنبار

25-09-2022حسنه مسربتامل محيميد عباساالنبار

25-09-2022رافده عبدالوهابفردوس فيصل دلفاالنبار

25-09-2022شاهه عباسشفاء محميد علياالنبار

25-09-2022رسميه ظاهرانوار نوري عبودياالنبار

25-09-2022فطيم حماديكميله فياض جلوباالنبار

25-09-2022شعيله محمدفرحه منصور حمداالنبار

25-09-2022خلفه عليورده رجا علياالنبار

25-09-2022فطيم حمدبدره عايش جلعوطاالنبار

25-09-2022حمده خشمانانتصار عايد مخلفاالنبار

25-09-2022فيضه حورانربيه عناد حمداالنبار

25-09-2022وضحه احمدترفه حمود محمداالنبار

25-09-2022نوريه رشيدصافيه سعيد فياضاالنبار

25-09-2022امونه احمدميثه سرحان حمداالنبار

25-09-2022سعده بردانخشفه عبد عباساالنبار

25-09-2022فاتن عبدالجليلنجوه جواد سالماالنبار

25-09-2022عذره حديدمقبوله خلف فزعاالنبار

25-09-2022كرجيه علياسيا عليوي عباساالنبار

25-09-2022بدريه عكوبيسرى عالوي حسيناالنبار

25-09-2022خيريه حمدزينب ياسين كواداالنبار

25-09-2022برده خليفحسنه فياض حسيناالنبار

25-09-2022فخريه مركبتمام يونس حسناالنبار

25-09-2022فرحه عبدهللانوريه عباس شكراالنبار
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25-09-2022صبريه شريمطنعيمه علي براكاالنبار

25-09-2022بهيه صالحيسرى محمد عبداالنبار

25-09-2022عبد مخلفبجاح ناهي مصلحاالنبار

25-09-2022نكوه حماديكتبه بديوي صالحاالنبار

25-09-2022فرحه عبدالرزاقعذراء كريم عبداالنبار

25-09-2022خلفه رجامقبوله صالح شرموطاالنبار

25-09-2022حبسه عليسعديه دويل جاسماالنبار

25-09-2022رشيده علواناديبه عباس عبداالنبار

25-09-2022عبده عباسساميه مهيدي فرحاناالنبار

25-09-2022كمره طرفهضحيه حمد خلفاالنبار

25-09-2022كميله حمدحمده اسماعيل ظاهراالنبار

25-09-2022نعيمه محمدساميه دحل فهداالنبار

25-09-2022حمده جلودامنيه ابراهيم عيداناالنبار

25-09-2022وضحه عالويساميه ابراهيم حسناالنبار

25-09-2022شريفه حسنعليه نواف مخلفاالنبار

25-09-2022نجيه فرجعليه عبداللطيف احمداالنبار

25-09-2022بهيه عساففخريه مهيدي صالحاالنبار

25-09-2022دله مرزوكلمياء كاظم صلبياالنبار

25-09-2022جويده كاظمميسون محمد احمداالنبار

25-09-2022فرحه صالحوجريه حماد عبداالنبار

25-09-2022هديه حماديوجريه عناد حمداالنبار

25-09-2022مزنه بدويعنود معيوف عبداالنبار

25-09-2022نوفه تايهعيده مضعن ضايعاالنبار

25-09-2022كميله عباسنضال خميس عبدهللااالنبار

25-09-2022عليه محمدفوزيه مجبل شندوخاالنبار

25-09-2022جواهر مخلفعدويه صادق حمادياالنبار

25-09-2022هالله غرافسعده شافي جاسماالنبار

25-09-2022شاهه ابراهيمفضيله محمود عبوداالنبار

25-09-2022كفايه عبودشكريه مسير خلفاالنبار

25-09-2022صبره عبدهللافخريه غزال كاطعاالنبار

25-09-2022جميله حماديفخريه فرحان خلفاالنبار

25-09-2022فاطمه حسيناسيا دحل الفياالنبار

25-09-2022نوريه فرحانانتصار فخري احمداالنبار

25-09-2022ملكه علوانحمده ثلوج عليوياالنبار

25-09-2022شكحه فرحانماليه فرحان محسناالنبار

25-09-2022بيجيه عبدنجمه عبدهللا حسناالنبار

25-09-2022بكره ذيبسعده محل الفرخاالنبار

25-09-2022ساميه محمدلمياء جسام مطراالنبار

25-09-2022شكحه مخيلفهديه علي درجاالنبار

25-09-2022ماهوده خلفشيماء ناهي عبيداالنبار

25-09-2022ملكه عباسانتصار مضحي عبيداالنبار

25-09-2022رتيبه اسماعيلهدى صكر عبداالنبار

25-09-2022فوزه حمودنازك عبدالغفور نجماالنبار

25-09-2022نجمه درجكميله محسن علياالنبار

25-09-2022عليه عبدهللاشيماء جياد نجماالنبار

25-09-2022شكريه محسنحميده علي حسيناالنبار

25-09-2022كميله عبدهللاعائشه قهار الطيفاالنبار

25-09-2022خيريه مصلحنعيمه عويد فاضلاالنبار

25-09-2022وضحه خلفوفاء محمد بديوياالنبار

25-09-2022انتصار مضعنشيماء محمود حسيناالنبار

25-09-2022وضحه شرجينعيمه فتيخان جياداالنبار

25-09-2022عذيه جاسمسعديه علي جساماالنبار
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25-09-2022محنه سميطرابعه عبد نجماالنبار

25-09-2022نزله عبدنوفه جاسم محمداالنبار

25-09-2022نجمه كاظمماهيه فارس برجساالنبار

25-09-2022فلوه عبدمنتهى خليل تركياالنبار

25-09-2022سميعه جابربثينه نصار ناجياالنبار

25-09-2022نوفه شعالننجاه عبدالرحيم مشعاناالنبار

25-09-2022عليه عوادقادسيه جبير عذاباالنبار

25-09-2022فوزه طركيفلاير زبن حميداالنبار

25-09-2022سعديه حموديخيريه عالوي سعيداالنبار

25-09-2022عبده فرحانخلوطه متعب عناداالنبار

25-09-2022فرحه خلفوضحه عبد جاسماالنبار

25-09-2022جبره فريحوحيده ضاري فيحاناالنبار

25-09-2022ترفه صالحعليه عبدهللا صالحاالنبار

25-09-2022عمشه عزيزحكيمه عدنان درجاالنبار

25-09-2022حمده عبدهللااسمه ناصر محسناالنبار

25-09-2022حسنه عليخميسه فيصل جوزياالنبار

25-09-2022شمسه عايدمعزه كسار عبيداالنبار

25-09-2022كفايه خلفبشرى عويد حمداالنبار

25-09-2022حده عباسكريمه فزع علياالنبار

25-09-2022نوريه حسينشكريه محمود جاسماالنبار

25-09-2022شمره عباسهديه حسين زيداناالنبار

25-09-2022نايله مركبحظيه حميد مطراالنبار

25-09-2022وليده اسماعيلزينه احمد حمداالنبار

25-09-2022عليهى حسيننصره عليوي جاسماالنبار

25-09-2022فوزيه علييسرى عدنان عباساالنبار

25-09-2022عالهن عبودبشرى عبيس محمداالنبار

25-09-2022منفيه عاصيجواهر عبدهللا عليوياالنبار

25-09-2022حليمه دواسمجيده حسن كردوشاالنبار

25-09-2022شمه خلويوسميه عبدهللا حفازاالنبار

25-09-2022خديجه جاسمهناء عبدالحميد عبداالنبار

25-09-2022وضحه فرحانشكريه محمد علياالنبار

26-09-2022بيجيه مضعنحمده حميد حسوناالنبار

26-09-2022نجاه عبدسوسن حماد خلفاالنبار

26-09-2022نجيه كاطعمديحه صبار فطراالنبار

26-09-2022ليلى ياسيناروى صباح عبدهللااالنبار

26-09-2022نجيه جاسمليلى حسن حمداالنبار

26-09-2022صبيحه خلفاقبال ماجد شيحاناالنبار

26-09-2022فرحه سلمانساره احمد عراكاالنبار

26-09-2022رسميه عليويمنتهى احمد عواداالنبار

26-09-2022خزنه حماديساميه فواز عبيداالنبار

26-09-2022محيله مزعلسوريه جياد اسوداالنبار

26-09-2022سعاد حمدعذراء ابراهيم محموداالنبار

26-09-2022سعديه عالويشفاء عبدهللا حسيناالنبار

26-09-2022رسميه عليوياسراء احمد عواداالنبار

26-09-2022مكيه كريماسراء عبدالرزاق حميداالنبار

26-09-2022ختام محمودهدى صبحي محسناالنبار

26-09-2022كميله ابراهيممنى احمد مضعناالنبار

26-09-2022سعديه ابراهيملقاء هاشم عبدهللااالنبار

26-09-2022عمشه عزيزانوار عدنان درجاالنبار

26-09-2022عمشه حامدبشرى عايد صالحاالنبار

26-09-2022صلبيه سالمكريمه مدهر سليماناالنبار

26-09-2022زكيه عباسهبه غازي جياداالنبار
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26-09-2022خيريه محمدرجاء صالح محموداالنبار

26-09-2022صبريه حسينهناء علي نجماالنبار

26-09-2022لميعه سليمانسهاد محمد زويداالنبار

26-09-2022حميده رشيدميساء علي عبوداالنبار

26-09-2022فريده جيجاننبراس عبدالعزيز بتالاالنبار

26-09-2022شوفيه معيوفانتصار صباح ابراهيماالنبار

26-09-2022سنيه رزجمنتهى عذاب جرواناالنبار

26-09-2022فرحه علوانشيماء احمد نجماالنبار

26-09-2022كافيه ابراهيمابتهال صالح عبدالجباراالنبار

26-09-2022سميعه زيدانسعاد ماجد فوازاالنبار

26-09-2022ساميه محسناحالم محمد حسيناالنبار

26-09-2022محنه عبدسناء صالح فرحاناالنبار

26-09-2022اقبال عويدمروه صبحي رحيماالنبار

26-09-2022ماهيه عالويرنا فرج عبيداالنبار

26-09-2022جميله ابراهيمامل حسين علياالنبار

26-09-2022سعيده عباسبشرى خميس جاسماالنبار

26-09-2022مديحه دحلرفاه اكريدان فتيخاناالنبار

26-09-2022سهام محمدندى مخلف محمداالنبار

26-09-2022فرحه سلماننسرين خلف خليفهاالنبار

26-09-2022خديجه ظاهرميساء محمد عبدهللااالنبار

26-09-2022كريمه جاسراغادير عيسى عبداالنبار

26-09-2022ناديه نايفرنا جمال نوافاالنبار

26-09-2022حليمه خليلسميره احمد رجهاالنبار

26-09-2022صبريه محمدميالد حقي اسماعيلاالنبار

26-09-2022امل كرجياسيا ماجد علياالنبار

26-09-2022خلفه تركيلمياء لطيف جهاداالنبار

26-09-2022غنيه لطيفبشرى سعد مشرفاالنبار

26-09-2022سميره عبدنوال مهدي صالحاالنبار

26-09-2022سعاد حمدزمن عصام علياالنبار

26-09-2022نسرين صبارنرجس ناظر شاكراالنبار

26-09-2022منفيه عبيدشيماء مخلف عبدهللااالنبار

26-09-2022مهديه فخريناهده محمد علياالنبار

26-09-2022كريمه هنديمروه كاظم احمداالنبار

26-09-2022عذيه فياضفليحه عناد كريمشاالنبار

26-09-2022هظيمه عبدوفيه محمود حسيناالنبار

26-09-2022فخريه حسنبسعاد عبود عباساالنبار

26-09-2022يازي عنادكرجيه عبدهللا كواداالنبار

26-09-2022عفره خيتانخالده محمد لطيفاالنبار

26-09-2022عليه صكباسماء جمعه محمداالنبار

26-09-2022ليلى عمرانرغد فاضل ابراهيماالنبار

26-09-2022هديه خضيرفضيله خليفه فياضاالنبار

26-09-2022حسنه عليشمريه مكحود علياالنبار

26-09-2022عليه عبدحذام راكع خلفاالنبار

26-09-2022وطفه مطررحاب داود سليماناالنبار

26-09-2022سعاد عبداللطيفمروه اسماعيل رشيداالنبار

26-09-2022صفيه ابراهيماشواق طالب حمداالنبار

26-09-2022دعبوله غانمفخريه محمد فاضلاالنبار

26-09-2022زكيه صالحابتسام علي صالحاالنبار

26-09-2022مريم اسماعيلكريمه علي ناصراالنبار

26-09-2022ماجده نجمسهاد علي حسيناالنبار

26-09-2022هديه خلفكافي مجيد عبداالنبار

26-09-2022بشرى حامدسرور عالءالدين طالباالنبار
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26-09-2022سميعه محمدشيماء محمد فرحاناالنبار

26-09-2022عذبه رشيدياسه عاصي اسوداالنبار

26-09-2022صبيحه هربودحنان محمد عبداالنبار

26-09-2022فخريه مشعانوداد يوسف عالوياالنبار

26-09-2022نزيهه نوريليلى صالح نواراالنبار

26-09-2022امنه احمدنور اسماعيل ابراهيماالنبار

26-09-2022فهيمه عبدافراح خالد مجيداالنبار

26-09-2022مديحه خلفشيماء محمود عبداالنبار

26-09-2022سعده حمودرحيمه جهاد هاللاالنبار

26-09-2022كفايه نوافساره وسمي حماداالنبار

26-09-2022هناء دحامنهاد علي حسيناالنبار

26-09-2022خرمه عليصبره علي عبدالحميداالنبار

26-09-2022هظيمه مشرفنضال جاسم محمداالنبار

26-09-2022سناء هادياحالم رميض سلماناالنبار

26-09-2022ذهبيه فرحانهناء حسين عبوداالنبار

26-09-2022مطره نجمهنادي ثامر صباراالنبار

26-09-2022هيله ثلجعائشه حسين خلفاالنبار

26-09-2022حسنيه عليريام بحر علياالنبار

26-09-2022عليه سليمانمناهل خليفه حسيناالنبار

26-09-2022ردعه خليويخلوده احمد عودهاالنبار

26-09-2022اخالص محمدرؤى رياض خليفهاالنبار

26-09-2022نهايه عباساالء اسماعيل محيميداالنبار

26-09-2022بدريه مرادهناء جمال حسناالنبار

26-09-2022كظيمه مذبورهنوف جابر هيكلاالنبار

26-09-2022نعامه سليمانياسمين مجيد صالحاالنبار

26-09-2022سليمه فياضاقبال الطيف حماداالنبار

26-09-2022لطيفه جمعهمها غازي عباساالنبار

26-09-2022حمديه حمدفخريه سلمان خلفاالنبار

26-09-2022نوال مصطفىسؤدد حسن طعمهاالنبار

26-09-2022بهيه ابراهيمخالده ياسين كاظماالنبار

26-09-2022فوزيه حسيننور احمد فرحاناالنبار

26-09-2022زريفه عنترايمان جمعه هاللاالنبار

26-09-2022وضحه عليانتصار حنظل حمداالنبار

26-09-2022ذبحه سحلسعده علي عكاشاالنبار

26-09-2022ترفه شريفحنان عايد كردياالنبار

26-09-2022فرحه محمدهدله خشان عبوداالنبار

26-09-2022سعديه جاسمشيماء محمد جاسماالنبار

26-09-2022خلفه حسينخطر خليف حسناالنبار

26-09-2022غربيه عبدهناء خيري جرواالنبار

26-09-2022حمده سالمابتسام حمود عواداالنبار

26-09-2022عيده شمرانهناء خضير عباساالنبار

26-09-2022طلبه عطاهللعروبه عبد فزعاالنبار

26-09-2022رسميه ظاهررنا نوري عبودياالنبار

26-09-2022وزيره صالحوداد نوري عالوياالنبار

26-09-2022سميره كاظمزمن جمال يوسفاالنبار

26-09-2022فاطمه ابراهيمرشا صالح عبدهللااالنبار

26-09-2022سعده عبودسناء اسماعيل عبدالحسيناالنبار

26-09-2022كمره احمدمريم محمود عباساالنبار

26-09-2022شيخه هزيربتول محيميد علياالنبار

26-09-2022هناء عبدانتصار ماجد عادياالنبار

26-09-2022صبريه سالموزيره عزيز حريشاالنبار

26-09-2022صبيحه عبدهللاايمان مجيد حميداالنبار
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26-09-2022حياه فاضلاقبال ناجي محمداالنبار

26-09-2022ترفه فهدانتصار عبدالكريم رشيداالنبار

26-09-2022حكيمه عالويسحر فرحان حمداالنبار

26-09-2022رابحه مصطفىبيداء محمد جبيراالنبار

26-09-2022مديحه فاضلشيماء خميس كاظماالنبار

26-09-2022نجيه حميدهاله حميد كاملاالنبار

26-09-2022خلوده خليفهمنى عبد صبراالنبار

26-09-2022سعاد حسينجوان كريم جراغ علياالنبار

26-09-2022حمده مهنهكريمه عايد مخلفاالنبار

26-09-2022مريم ابراهيمناديه مهيدي صالحاالنبار

26-09-2022شريفه محمدبان موسى فتيخاناالنبار

26-09-2022كرمه فليحعدويه ياسين علياالنبار

26-09-2022نجيه عبدهللاسيناء حميد صالحاالنبار

26-09-2022وضحه شارععفاف جياد حمادياالنبار

26-09-2022جميله محمدريام حسن حمادياالنبار

26-09-2022موزه محمدنسرين ياسين كعيطاناالنبار

26-09-2022ليلوه عوسجانوار صباح ضبعاناالنبار

26-09-2022امنه محمودصابرين باسم محمداالنبار

26-09-2022رسميه دايحهناء احمد خليفهاالنبار

26-09-2022ليلى عفانناهد علي احمداالنبار

26-09-2022شكريه فياضجماله سرحان ذياباالنبار

26-09-2022سعديه كاظمزينه مصلح عليوياالنبار

26-09-2022نوال سميرايمان صادق محمداالنبار

26-09-2022سناء جاسمرجاء فالح ناظماالنبار

26-09-2022نجيه عبدالرزاقهدى محمد عطواناالنبار

26-09-2022صبريه عقيلانوار عايد فرحاناالنبار

26-09-2022هاشميه احمدفوزيه شكر لطيفاالنبار

26-09-2022زهره عليساميه فرج مشوطاالنبار

26-09-2022عذره عليويهاله سامي فاضلاالنبار

26-09-2022جماله مطربسعاد علي عبدالهادياالنبار

26-09-2022حياه هاللسماهر ظاهر ابراهيماالنبار

26-09-2022نوريه عودهوجيهه حسين عالوياالنبار

26-09-2022مديحه دحلرفاه اكديران فتيخاناالنبار

26-09-2022صبيحه خلفوسن حميد علياالنبار

26-09-2022فخريه محموداسماء عدنان احمداالنبار

26-09-2022كريمه حسينامل خميس شحاذهاالنبار

26-09-2022يسرى طالبانوار صالح جدعاناالنبار

26-09-2022هظيمه عليسعديه تركي خلفاالنبار

26-09-2022حسنه عوادنبراس عبد خلفاالنبار

26-09-2022ايمان خلفياسمين فالح محمداالنبار

26-09-2022هناء طهدالل عبدالستار معجلاالنبار

26-09-2022لطيفه مشعانبشرى سلمان عجيلاالنبار

26-09-2022مروه محيسنسعاد حديد فزعاالنبار

26-09-2022ريا احمدربيعه سبتي لطوفياالنبار

26-09-2022لميعه حمديانغام عبدالمجيد مخلفاالنبار

26-09-2022بيداء ياسنبا هيثم علياالنبار

26-09-2022طلبه حماديخميسه حمد احمداالنبار

26-09-2022سميعه عليلمياء فرحان محيسناالنبار

26-09-2022طرده عسكرشكحه مخلف حمادياالنبار

26-09-2022كرجيه احمدفرحه خليف حسيناالنبار

26-09-2022جميله احمدايمان عطاهللا ثابتاالنبار

26-09-2022عنود خلفمنال عبدهللا عبداالنبار
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26-09-2022زعيله خلفشكحه عناد خلفاالنبار

26-09-2022خيريه سويدفاطمه عناد خشماناالنبار

26-09-2022حسنه عطاهللاساميه صباح عباساالنبار

26-09-2022نجيه عبودبسعاد يوسف حموداالنبار

26-09-2022لطيفه دفيشبيداء نايف ضميراالنبار

26-09-2022سميعه ابراهيملطيفه بخيت حسيناالنبار

26-09-2022بسهي حماديجميله ابراهيم حسيناالنبار

26-09-2022انصيفه جاسمسحر مجيد عباساالنبار

26-09-2022رسميه مشحنماجده عبد هادياالنبار

26-09-2022وضحه حماديهناء جاسم خلفاالنبار

26-09-2022خلفه كناصعذيه احمد عباساالنبار

26-09-2022دله فياضيسرى خلف عباساالنبار

26-09-2022وضحه صالحفضيله حسين علياالنبار

26-09-2022حمده كريممروه احمد حسيناالنبار

26-09-2022بدريه سعيدعفاف سلوم شتراناالنبار

26-09-2022خديجه شحاذهنور قاسم محمداالنبار

26-09-2022طلبه هاللرغد خليل عباساالنبار

26-09-2022سناء مصلحنازك عايد علياالنبار

26-09-2022نفوذ فنجانامال مظهر منسياالنبار

26-09-2022يسرى صالحزينب عماد صالحاالنبار

26-09-2022عليه يوسفامل رشيد علياالنبار

26-09-2022سندس جاسمرنا جعفر حسانياالنبار

26-09-2022نوريه ابراهيمطليعه دوش ويساالنبار

26-09-2022نوفه عبدهللاالهام ابراهيم عبداالنبار

26-09-2022فضيله عودهسعاد ابراهيم شعالناالنبار

26-09-2022ابتسام نجمهديل عادل حسناالنبار

26-09-2022منى خلفزينب غانم ضيداناالنبار

26-09-2022نجيه حسيناحالم ياسين جاسماالنبار

26-09-2022بسهيه هويديوسن احمد عبداالنبار

26-09-2022صبيحه احميدحنان علي ثميلاالنبار

26-09-2022رفعه سوعانرواء عايد علياالنبار

26-09-2022بيجيه خليفهحال جاسم علىاهللاالنبار

26-09-2022حليمه ابراهيممنى خالد حسيناالنبار

26-09-2022حربيه خلفجسومه فتيخان دخيلاالنبار

26-09-2022سعديه عبطانفضيله عالوي خلفاالنبار

26-09-2022مديحه عبدخوله عباس حواساالنبار

26-09-2022حياه مصطفىهدى خلف جساماالنبار

26-09-2022شذره نايفلطيفه نوري مطلباالنبار

26-09-2022حمده جربوعفضيله محمد جاسماالنبار

26-09-2022كريمه فرحاناالء مشرف منسياالنبار

26-09-2022خلفه حمدانوار جبير عباساالنبار

26-09-2022مديحه خلفاشواق مجلس جالباالنبار

26-09-2022هنوف حميدمنى ناصر فليحاالنبار

26-09-2022رتيبه طهزينه يحيى جابراالنبار

26-09-2022نوريه حمدسعديه محمد فرحاناالنبار

26-09-2022امل عطاهللامروه فوزي حمداالنبار

26-09-2022شاكريه محمدصابرين كريم احمداالنبار

26-09-2022نعيمه سرحانحمديه هاشم حموداالنبار

26-09-2022شدهه محمودجميله علي تايهاالنبار

26-09-2022عنيده تركيابتسام محيسن علياالنبار

26-09-2022سعده جابراحالم ناجح جبارهاالنبار

26-09-2022حليمه رشيداسيل حميد حسناالنبار
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26-09-2022نشميه عفتاناميره حميد علواناالنبار

26-09-2022نجيه فرحانقبيله مهدي صالحاالنبار

26-09-2022عفيفه شاللعذراء حميد شتراناالنبار

26-09-2022وضحه شافيهديل رسول محموداالنبار

26-09-2022نوريه خضيرمريم خضير احمداالنبار

26-09-2022سليمه فرحانهدى خالد حسيناالنبار

26-09-2022حسيبه عليبشرى عبد نجماالنبار

26-09-2022شكريه حمودسماهر يوسف حمادياالنبار

26-09-2022عجوبه حمدانتصار غريب جاسماالنبار

26-09-2022كرديه سويدانضمياء محمد مانعاالنبار

26-09-2022خلفه فهداالء عقيل مزعلاالنبار

26-09-2022حكيمه حرجحمديه قاسم محمداالنبار

26-09-2022ترفه حماديرابعه فياض الحجاالنبار

26-09-2022نجيه رجهايمان عيد مسيراالنبار

26-09-2022جماله موسىامنه جبار علياالنبار

26-09-2022نفيعه عباسنعيمه حميد كاظماالنبار

26-09-2022امنه عليدوله شحاذه عادياالنبار

26-09-2022رسميه حسينوسن محمد سالماالنبار

26-09-2022ايمان حيالهدى محمود عبدهللااالنبار

26-09-2022شكحه رشيدصبيحه محمد حسوناالنبار

26-09-2022تماثيل خلفنوروز حاتم رشيداالنبار

27-09-2022خلفه عبدعالوي مخلف شعالناالنبار

27-09-2022شعيله احمدعبيد زيدان سلماناالنبار

27-09-2022امنه صداعاحالم سعدون مناعاالنبار

27-09-2022صبريه زيدانليلى غزاي نمراالنبار

27-09-2022حمديه عبدالحميدتغريد شافي علياالنبار

27-09-2022وضحه طرادجاسم حسون حمداالنبار

27-09-2022وضحه حماديخالد عباس جاسماالنبار

27-09-2022وضحه محسنخلف درب مخلفاالنبار

27-09-2022وضحه محلحسن سرحان صالحاالنبار

27-09-2022جميله ابراهيمنماء وهب عبدهللااالنبار

27-09-2022منتهى جاسمنضال دهام عبداالنبار

27-09-2022سلمى محسناالء نهاد عبدالهادياالنبار

27-09-2022حمديه عبدالحميدمها شافي علياالنبار

27-09-2022ماليه جعيجرصابرين خميس مرزوجاالنبار

27-09-2022مريه فرحانيسرى شمال حريشاالنبار

27-09-2022عدويه هاديحال محمود جاسماالنبار

27-09-2022حمديه سعيدمنى مصطفى خلفاالنبار

27-09-2022امل شكرمروه جمال مسهلاالنبار

27-09-2022ساميه سليمانرغد صباح احمداالنبار

27-09-2022سعاد عليليلى عبدالرحمن احمداالنبار

27-09-2022مسيره مطرجاسم برجس خلفاالنبار

27-09-2022عطره صالحعبد حمد علياالنبار

27-09-2022بصره احمداحمد حسين كرحوتاالنبار

27-09-2022ونسه جاليحسن علي حمادياالنبار

27-09-2022هظيمه فرحانعلي حماد رحالاالنبار

27-09-2022حربيه واديمي عبدالكريم جاسماالنبار

27-09-2022سرحه حمدعادي مشوط عبطاناالنبار

27-09-2022طفحه عباسمشعان رجوان حسيناالنبار

27-09-2022صبحه محمداسماعيل محمد سالماالنبار

27-09-2022اعتماد حسنشهد وليد محمداالنبار

27-09-2022صبيحه يوسفابتسام حمد احمداالنبار
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27-09-2022نعيمه فرحانعبدالحق سعيد عبدالكريماالنبار

27-09-2022شيماء داودغفران محمد صالحاالنبار

27-09-2022هناء مرزاعلياء قيصر عبدالوهاباالنبار

27-09-2022وضحه نجمجابر سويد مرزوكاالنبار

27-09-2022عليه شبيبزعيان فريح صالحاالنبار

27-09-2022ساميه دايحنور عبدهللا خليفهاالنبار

27-09-2022شكحه عبدصالح جاسم حمادياالنبار

27-09-2022لمعه مشعلجاسم محمد صالحاالنبار

27-09-2022لطيفه رشيددعاء مطلب عفتاناالنبار

27-09-2022صبريه مشعلاقبال احمد فرحاناالنبار

27-09-2022طخه سرحانعالوي جدم شاوياالنبار

27-09-2022ضحيه خلفمحسن سليمان سهيلاالنبار

27-09-2022عوفه عليمحمد مهنا محمداالنبار

27-09-2022سعده محمودفزع خلف صالحاالنبار

27-09-2022بسام نوافامال جمعه عليوياالنبار

27-09-2022مجيده شيحانفنر فرج عبداالنبار

27-09-2022ترفه عليخليف فيحان محمداالنبار

27-09-2022وضحه حماديمشعان علي عبدالحميداالنبار

27-09-2022حربيه فياضغازي رحيم عبداالنبار

27-09-2022جوري عبدعبدالجبار عادي مشعاناالنبار

27-09-2022ماضي عباسحسين عباس سرحاناالنبار

27-09-2022حربيه هذالعبد محمود حمداالنبار

27-09-2022ايمان حميدحنين محمود صلبياالنبار

27-09-2022افتخار ياسينسهاد عقيل خليلاالنبار

27-09-2022هناء خلفنور خميس جباراالنبار

27-09-2022بدريه حماديعدي حميد جساماالنبار

27-09-2022عبده محمدهند فوزي عويداالنبار

27-09-2022رفاء جسامنور عبد فرحاناالنبار

27-09-2022منسيه جلعوطاحمد عبدالرزاق حموداالنبار

27-09-2022معيله خلفاحمد سالم حسناالنبار

27-09-2022جداله خليفهارحيم محمود حمداالنبار

27-09-2022هناء زيدانتبارك فوزي خضيراالنبار

27-09-2022عليه رشيدنوري عبدهللا نايفاالنبار

27-09-2022صالحه نجمرغد محمد عباساالنبار

27-09-2022خنسه عبيدشاكر محمود كركزاالنبار

27-09-2022انعام عليالرا نبز محمداميناالنبار

27-09-2022امل ابراهيمهدى سعدي شعالناالنبار

27-09-2022بيجيه حمادياحمد حمادي ظاهراالنبار

27-09-2022خلوده ابراهيمتيسير عبد شيحاناالنبار

27-09-2022افتخار اسماعيلسرور عبدالستار سالماالنبار

27-09-2022ايمان هاشمتقى محمد ابراهيماالنبار

27-09-2022هناء عبدالحميدغفران محمد خلفاالنبار

27-09-2022زهره عليمرشد عبدهللا خلفاالنبار

27-09-2022سعده عبدهللاعلي خليفه حسيناالنبار

27-09-2022نبيهه حسنحنان عدنان رمضاناالنبار

27-09-2022نصره خليفهبشائر محمد هندياالنبار

27-09-2022جراده صالحخليل عبد حمداالنبار

27-09-2022عفته عودهمحسن خلف جاللاالنبار

27-09-2022وداد دحامعذراء عيد عبدهللااالنبار

27-09-2022وضحه حسينخضر محمد زيداناالنبار

27-09-2022نوال محمدنسيم طارق علياالنبار

27-09-2022فاطمه ياسينامل وليد اسماعيلاالنبار
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27-09-2022وضحه حمودحسن علي احمداالنبار

27-09-2022وضحه فياضفيصل فاضل فريحاالنبار

27-09-2022صبيحه خلفسجى حميد علياالنبار

27-09-2022عفره عليويسمر حكمت كرجياالنبار

27-09-2022صبريه جاسممزهر ناجي داوداالنبار

27-09-2022رسميه احمدندى ابراهيم مصلحاالنبار

27-09-2022وسميه متعبحميد عبد جاسماالنبار

27-09-2022فضيله حسينفالح عواد محمداالنبار

27-09-2022هليل بدويبردان احميد علياالنبار

27-09-2022حسينه انورمياده عبدالرحمن مجبلاالنبار

27-09-2022نوال فتيخانالهام خليل ابراهيماالنبار

27-09-2022رزقيه موسىوئام صبيح حميداالنبار

27-09-2022خلفه مندوهمطرود حرج عاصياالنبار

27-09-2022ياسه خضيرصابرين جاسم محمداالنبار

27-09-2022خشفه شفكفضل مطلك فرحاناالنبار

27-09-2022سعديه عبيداالء محمود علياالنبار

27-09-2022حسنه صبيانعواد احمد دريجاالنبار

27-09-2022بشرى حسيناثير خالد ياساالنبار

27-09-2022خلفه سعودهديل هالل فياضاالنبار

27-09-2022مناهل بداعجنان قيس حموداالنبار

27-09-2022تركيه حسينطوكان حمادي شرقياالنبار

27-09-2022امال عبدالستارنورالهدى عمار فائقاالنبار

27-09-2022هضيمه مطلكماجد حميد سليماناالنبار

27-09-2022شاكريه محمودمحمد طالل خليفهاالنبار

27-09-2022حمده عوادكامل فياض حمادياالنبار

27-09-2022صيته محمودحميد سلمان مطراالنبار

27-09-2022كوثر طالبرشا رميض خليفاالنبار

27-09-2022واصف عبدهللاصابرين جبار حميداالنبار

27-09-2022امينه موذيازهار محمد مطراالنبار

27-09-2022خديجه نايفاسراء محمد سميراالنبار

27-09-2022كريمه جليويمريم موفق مشرفاالنبار

27-09-2022ناهده محمودوسن صالح عبدهللااالنبار

27-09-2022جميله عبدهللاعلي عبد صالحاالنبار

27-09-2022شكره خلفخليف علي ابراهيماالنبار

27-09-2022يازي مهيديحسن علي سليماناالنبار

27-09-2022صفيره نايفجبر سبط جاسماالنبار

27-09-2022عجيبه واجدانوار جبار حمودياالنبار

27-09-2022سعديه ناجيعذراء حميد حسناالنبار

27-09-2022رسميه محمدياسمين مخلف علياالنبار

27-09-2022انتصار حاضردعاء ماضي عبدهللااالنبار

27-09-2022انتصار ابراهيمداليا محمد عبوداالنبار

27-09-2022فوزيه محمودمروه عباس زبيراالنبار

27-09-2022مائده عياشناديه مظهر عبيداالنبار

27-09-2022اميره شعبانايمان سالم ابراهيماالنبار

27-09-2022اشواق عدناننور فالح سطاماالنبار

27-09-2022حبيبه محرجخليفه صالح هدمهاالنبار

27-09-2022شعاع محمدنوري عزام مسرهداالنبار

27-09-2022شعاع محمدستار عزام مسرهداالنبار

27-09-2022سميعه عبدليلى فارس اسماعيلاالنبار

27-09-2022رفعه مجولعبود هويدي عاصياالنبار

27-09-2022صبره اسماعيلحسن عالوي احمداالنبار

27-09-2022ساهره جاسمهبه عبدالرزاق كاظماالنبار
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27-09-2022ناهده عفتانبراء طالب ابراهيماالنبار

27-09-2022مريم حمدهديل هيثم اسعداالنبار

27-09-2022شذره رشيدنوري مدب فهداالنبار

27-09-2022روضه عبدزريج منحي هيكلاالنبار

27-09-2022هالله فرحانرمضان عبد جاسماالنبار

27-09-2022سميره جاسمشيماء احمد ابراهيماالنبار

27-09-2022نجاح جسامهجران صباح عبوداالنبار

27-09-2022جوزه حمدمحمد عبد رجهاالنبار

27-09-2022شكريه عبدهللاسهام علي حسيناالنبار

27-09-2022عفته حميدنافع عباس حديداالنبار

27-09-2022سعده عباسمحمد سلوم علياالنبار

27-09-2022زهور غريبازهار محمد حمداالنبار

27-09-2022فطيم عبيدجاسم محمد نزالاالنبار

27-09-2022وحيده تركيايناس حمدان مرعياالنبار

27-09-2022نايفه محمدعواد هالل عطيهاالنبار

27-09-2022وضحه طالبحمد عبد صلبياالنبار

27-09-2022شمسه محمدعلي ابراهيم ضبعاالنبار

27-09-2022صبحه هاللطه سليمان عبدهللااالنبار

27-09-2022غبنه عباسمحمد زيدان عواداالنبار

27-09-2022حسنه عليسامي مبارك علياالنبار

27-09-2022منتهى ممدوححمود شدهان عبدهللااالنبار

27-09-2022شاهه خليفهحسني متعب كاطعاالنبار

27-09-2022وضحه سالمخليل هوير نصيفاالنبار

27-09-2022سميعه عليحكمت جاسم حمادياالنبار

27-09-2022جوزه فاضلدحام عليوي صالحاالنبار

27-09-2022طيشه مفلححازم محمد ياسيناالنبار

27-09-2022حسنه مرضوخحماد خليفه محمداالنبار

27-09-2022حمده عوادناهض جاسم خضراالنبار

27-09-2022فخريه حسينصالح قاسم محمداالنبار

27-09-2022فرحه احمدناجي حمد نويراناالنبار

27-09-2022صيده مشوححماد شيحان علكاالنبار

27-09-2022خيريه شالكهعبدهللا خليل عباساالنبار

27-09-2022جريه جاسمجسام حمدي احمداالنبار

27-09-2022شكحه خلففاضل محمد صالحاالنبار

27-09-2022عمشه حسينفاضل ناصر محيسناالنبار

27-09-2022فيضه شمرانجاسم احمد عويداالنبار

27-09-2022حسينه فرحانسيف مجيد فرجاالنبار

27-09-2022حياه متعبسوسن طارق علياالنبار

27-09-2022رحمه خلفعبد روكان نوفلاالنبار

27-09-2022سعديه عراكاالء فالح علياالنبار

27-09-2022سهامه جاسمغفران جمعه نخيالناالنبار

27-09-2022تعبه عنادمحمد خلف محمداالنبار

27-09-2022انعام عبدرنده فارس حميداالنبار

27-09-2022شكريه سليمانهبه عبد حسناالنبار

27-09-2022مرهج مجهدعيدان غزال عودهاالنبار

27-09-2022عذراء كريمريا عبدالرحمن مهدياالنبار

27-09-2022مريم ندهحمد نايف سراحاالنبار

27-09-2022شكريه عودهليلى خليل فوازاالنبار

27-09-2022وضحه طهمانجاسم مجباس صالحاالنبار

27-09-2022نشميه مرزوكمحمد عبدهللا خلفاالنبار

27-09-2022وضحه غالبحميد عبد صلبياالنبار

27-09-2022سعديه ارثيعخوله حميد عسافاالنبار
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27-09-2022عذيه زيداناالء حسين علياالنبار

27-09-2022خلوده مكينور طارق احمداالنبار

27-09-2022سرحه جوادحسين يوسف محيسناالنبار

27-09-2022شدهه احمدمحمود مطر عبداالنبار

27-09-2022نعيمه عبيدصابرين عايد فرحاناالنبار

27-09-2022بدريه محمداالء خلف مشعاناالنبار

27-09-2022فائزه ذيابرؤى عبد عيفاناالنبار

27-09-2022غازيه شهابمنال حميد عبداالنبار

27-09-2022كفاء اسماعيلهبه عادل وهباالنبار

27-09-2022كريمه محمدنور سامي خليلاالنبار

27-09-2022خلفه تركيهيفاء لطيف جهاداالنبار

27-09-2022يسرى محمدايالف خميس حسيناالنبار

27-09-2022نشميه مسهراسود حماد ضاهراالنبار

27-09-2022هنيه صبارسهى قاسم سبعاالنبار

27-09-2022عيده مهديصبار جاسم محمداالنبار

27-09-2022شكحه فياضخليل ابراهيم فهداالنبار

27-09-2022صبيحه محمدعماد حميد جياداالنبار

27-09-2022حمديه يوسفايه محمد حسناالنبار

27-09-2022ساجده صبريسمر خالد محمداالنبار

27-09-2022وفاء عبدساره تبان حمداالنبار

27-09-2022حمديه جساماالء محمود جمعهاالنبار

27-09-2022زهره حبيبشهد علي محمداالنبار

27-09-2022حمديه عليامل كمال زيداناالنبار

27-09-2022زهره كاظمفريح شحاذه عريمطاالنبار

27-09-2022شكحه خلفجاسم علي صالحاالنبار

27-09-2022خديجه نصيفريم شاكر محموداالنبار

27-09-2022فرحه علواناشجان احمد نجماالنبار

27-09-2022صبريه احمدفاطمه عبدالسالم حسيناالنبار

27-09-2022نزهه خلفزهراء ابراهيم صالحاالنبار

27-09-2022غازيه مشرفهوازن جسام محمداالنبار

27-09-2022سمره عبدحميد جياد مخلفاالنبار

27-09-2022رسميه جيادغفران محمود رجهاالنبار

27-09-2022خالده الحجختام فيحان ذعاراالنبار

27-09-2022كوثر عايدانوار غازي فيصلاالنبار

27-09-2022فاطمه محمودرحمه سعد ناصراالنبار

27-09-2022رفاه زينهديل حاجم محمداالنبار

27-09-2022نجاه نويرانحنين احمد عيسىاالنبار

27-09-2022جنديه محمدخلود كريم جمعهاالنبار

27-09-2022كمره كاظموديان فرحان مدهراالنبار

27-09-2022ايمان خالدرغده فهمي عواداالنبار

27-09-2022مائده ثابتعائشه طالب صباراالنبار

27-09-2022ساره عيفانعبدالحميد حرج عاصياالنبار

27-09-2022امينه محمدرشا اسعد عليوياالنبار

27-09-2022فوزيه محموداسراء حمادي حمداالنبار

27-09-2022خميسه مصلحمحمود عباس جلعوطاالنبار

27-09-2022اقبال حسينعهود احمد خضيراالنبار

27-09-2022رشا احمدرنا احمد عبدهللااالنبار

27-09-2022صبحه كناصطلب محمد صالحاالنبار

27-09-2022منفيه عليمجهد جديع حمادياالنبار

27-09-2022فوزيه عايدنور حسين علياالنبار

27-09-2022ميثه محمدمزهر ابراهيم شرقياالنبار

27-09-2022هظيمه جرنانمحمود مضعن عبداالنبار
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27-09-2022ليلى شرجيمهدي صالح حرداناالنبار

27-09-2022فاطمه فرحانناظر حامد عبداالنبار

27-09-2022حبسه وهيبكريم خلف سلماناالنبار

27-09-2022وضحه عماشاحميد عوده علواناالنبار

27-09-2022نوريه عوادجسام محمد فرحاناالنبار

27-09-2022ثريا حمدانمحمود عايش رجباالنبار

27-09-2022نعيمه حسنناجي عباس عبداالنبار

27-09-2022امينه صالحمطرود حسين فهداالنبار

27-09-2022منفيه حمدابراهيم عسكر مطراالنبار

27-09-2022وضحه جسامعبدالمجيد حمود عبطاناالنبار

27-09-2022شذره  احمدسهيل نجم عبدهللا االنبار

28-09-2022منفيه حمداسماعيل عسكر مطراالنبار

28-09-2022مطيعه مصلحخالد عوده جرواالنبار

28-09-2022عذبه عبودحمد خلف محمداالنبار

28-09-2022امونه عليفهيمه حسين مهيدياالنبار

28-09-2022عذبه غزايحسن فياض عداياالنبار

28-09-2022نهايه لطيفحامد حسين عرباالنبار

28-09-2022مطره عليكريم عطاهللا جبيراالنبار

28-09-2022حربيه موسىحميد عامج عيساالنبار

28-09-2022جمره شاللماجد جسام احمداالنبار

28-09-2022رشيده داودحميد رشيد شهاباالنبار

28-09-2022شكحه علياسعد محمد عبدهللااالنبار

28-09-2022صيده مصلحمحمد حسين علياالنبار

28-09-2022زهره عليجاسم محمد احمداالنبار

28-09-2022تقيه احمدرعد خليل رعداالنبار

28-09-2022بهيه هاشمنوري عجمي طهاالنبار

28-09-2022فضيله شكراسماعيل خليل احمداالنبار

28-09-2022جوزه حمادخلف عبدهللا مصلحاالنبار

28-09-2022امينه عباسمحمد خلف درباشاالنبار

28-09-2022مريم ظاهرعادي عبد خلفاالنبار

28-09-2022هديه عباسعبد ابراهيم علياالنبار

28-09-2022شكريه عجاجاسماعيل خليل ابراهيماالنبار

28-09-2022فطيم خليفهمضهور دواح بطيخاالنبار

28-09-2022مطره محمداحمد راشد جاسماالنبار

28-09-2022هنديه جديعجاسم محمد احمداالنبار

28-09-2022خرمه سلمانعباس عاكول علياالنبار

28-09-2022نوفه ابراهيمصدام محيميد حسناالنبار

28-09-2022وضحه عودهمحمود جاسم محمداالنبار

28-09-2022فاطمه مجبلصبحي حميد لطيفاالنبار

28-09-2022عبده جاسمجبار خلف عبداالنبار

28-09-2022وضحه محمدتايه عواد ذياباالنبار

28-09-2022جميله عبدهللاعبد حسين صالحاالنبار

28-09-2022عبده فرحانكاظم متعب عناداالنبار

28-09-2022ضعينه خلفخضير عباس محمداالنبار

28-09-2022خلفه عاشورحميد خلف سنيداالنبار

28-09-2022هادونه دواسخلف عبد عنفوصاالنبار

28-09-2022عذره احمدحمد عبيد مرباطاالنبار

28-09-2022نجيه عليصالح اسماعيل محسناالنبار

28-09-2022حمده علوانسامي خلف صائلاالنبار

28-09-2022رفعه نومانفرحان عبد غضباناالنبار

28-09-2022وضحه عفرهخميس دلف عالوياالنبار

28-09-2022امينه حمودافتخار حسين علياالنبار
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28-09-2022فريده حميدليلى محي عبدهللااالنبار

28-09-2022بهايه مطنيسالم عفتان فرحاناالنبار

28-09-2022عدايه صبارنجم مشعل بردياالنبار

28-09-2022مريم جاسمعابد رشيد علياالنبار

28-09-2022زبده ذنونحميد رشيد عبدالقادراالنبار

28-09-2022جميله احمدابراهيم بداع احمداالنبار

28-09-2022عنود فتيخانعمر جاسم محمداالنبار

28-09-2022فتخه احمداحمد محمد طوكاناالنبار

28-09-2022شريفه ولمانجاسم حمود جاسماالنبار

28-09-2022كرم سعيدعلي محمد درويشاالنبار

28-09-2022نشميه مخلفامين عبدالرحمن صالحاالنبار

28-09-2022رابعه حسينعبدالمجيد ناصر حسيناالنبار

28-09-2022بهيه عطاهللفتيخان ناصر رزيكاالنبار

28-09-2022وطفه عبدهللااحمد كردي بردياالنبار

28-09-2022بتله عليحمد تركي شتراناالنبار

28-09-2022عبده خلفصباح حمد عبيداالنبار

28-09-2022مطره شندلهادي كاظم شندلاالنبار

28-09-2022طليعه مضعنحميد مخلف صايلاالنبار

28-09-2022طلبه جاسمكامل محل خلفاالنبار

28-09-2022سعده عودهعلي حمادي حسناالنبار

28-09-2022هظيمه محمدحامد اسماعيل كواداالنبار

28-09-2022هدله سميرمحي الدين عبد نوماناالنبار

28-09-2022عذيه عبيدمحمد محمود مطنياالنبار

28-09-2022سنيه نجمماجد مولود هادياالنبار

28-09-2022عبده علياحمد عبيد احمداالنبار

28-09-2022غنيه عبدحمد جاسم محموداالنبار

28-09-2022عمشه حسينثامر حسين عيسىاالنبار

28-09-2022عنزيه احمدعلي خلف عاشوراالنبار

28-09-2022حفيضه عبدحكمت عبدالقهار احمداالنبار

28-09-2022وسميه عطيهعبد احمد جاسماالنبار

28-09-2022جموع محمدعبدالمحسن دحام عبداالنبار

28-09-2022رفعه جيادخليل ابراهيم دلياالنبار

28-09-2022صبريه محمدعايد محمد عدواناالنبار

28-09-2022بهيه سحابكامل احمد شيحاناالنبار

28-09-2022صبحه حمدعبد حامد مطراالنبار

28-09-2022خميسه ابراهيمماجد احمد فرجاالنبار

28-09-2022كرجيه مجيدحامد محمود احمداالنبار

28-09-2022سليمه كاملميال ابراهيم سهيلاالنبار

28-09-2022هضيمه نوافعلي عكله عبداالنبار

28-09-2022سليمه حمادكامل ظاهر ابراهيماالنبار

28-09-2022خديجه احمداسامه معروف محموداالنبار

28-09-2022ترفه عبدالمحسنعواد عبد غافلاالنبار

28-09-2022نجيبه عبدفريد عبدهللا هندياالنبار

28-09-2022عمشه حماديعبد ناهي عركداالنبار

28-09-2022كطيه عليعناد هاشم فرحاناالنبار

28-09-2022فوزيه محيميدعماد عبدالعزيز تركياالنبار

28-09-2022سعديه عبدشيحان عبد علياالنبار

28-09-2022خلفه جاسمصباح محمد محسناالنبار

28-09-2022مهديه صالحمصعب علي حمداالنبار

28-09-2022عمشه حسينخضير جياد نايفاالنبار

28-09-2022مكنزي عليحماد خلف سليماناالنبار

28-09-2022حنشه عالويعلي مخلف حسيناالنبار
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28-09-2022سهيله عصمانحرج رويلي جديعاالنبار

28-09-2022بهيه حسونخميس عواد ثميلاالنبار

28-09-2022عيده حماديابراهيم عبدهللا جورياالنبار

28-09-2022زكيه تركيابراهيم منزل سعيداالنبار

28-09-2022انيسه ابراهيمسعد عبداالمير طاهراالنبار

28-09-2022عدله سليمانفاضل دللي فالحاالنبار

28-09-2022سعده عماشنافع دهمان محمداالنبار

28-09-2022سعده ساللهنومان حميد ظاهراالنبار

28-09-2022سرى شعباغريب كولاير يوسفاالنبار

28-09-2022شنتافه شهابمحمد نوري غايباالنبار

28-09-2022ثميله عبداحمد محمد خلفاالنبار

28-09-2022حوريه عبادهخليل حمادي طهاالنبار

28-09-2022رفعه مصلحغازي علي اسوداالنبار

28-09-2022رفعه عالوينصيف فرج فيحاناالنبار

28-09-2022ماضي فياضرمضان حمادي محيسناالنبار

28-09-2022نديه محيسنمحمد عبد فرجاالنبار

28-09-2022حربيه شاهرثامر علي عطشاناالنبار

28-09-2022عزبه شرجيصباح حمود الحجاالنبار

28-09-2022عيافه عوادسرحان خلف محمداالنبار

28-09-2022شذره عنفوصشكير علوان طهاالنبار

28-09-2022نعيمه صالحذاكر فرج حسناالنبار

28-09-2022جوري جاسمضاهد مطر محمداالنبار

28-09-2022فضليه احمدخطيب ممدوح بدوياالنبار

28-09-2022رضيعه حماديعبد عبود حمادياالنبار

28-09-2022جدعه اسماعيلمهنا ابراهيم خليلاالنبار

28-09-2022سعده ذيبانعباس حمد صلبياالنبار

28-09-2022فرحه محمدعباس فاضل حمداالنبار

28-09-2022كرطاسه عماسصكار عبيد غربياالنبار

28-09-2022غربيه نايفاحمد جربوع عجاجاالنبار

28-09-2022ريمه شويشقاسم كريم محمداالنبار

28-09-2022فطيم منسيمحمد خلف زوبعاالنبار

28-09-2022بدريه عجاججاسم حمادي حمزهاالنبار

28-09-2022ارعيده مظهورجمعه محمد ظاهراالنبار

28-09-2022مجيده عبيدمحمد حسين فياضاالنبار

28-09-2022نصريه محمدمحمد عبودي حسيناالنبار

28-09-2022غركه زيدانكامل جاسم محمداالنبار

28-09-2022نعيمه حمدمحمد عابد محسناالنبار

28-09-2022سرحه رجاجاسم حمادي مهدياالنبار

28-09-2022كميله مهيديمحمد فياض العايزاالنبار

28-09-2022كرجيه حسيناحمد خلف حمادياالنبار

28-09-2022فارسيه كاطعصبيح جبر محمداالنبار

28-09-2022سرحه حماديسامي نعمه احمداالنبار

28-09-2022مراتب عليكاظم عبدالحميد ابراهيماالنبار

28-09-2022عمشه جسامدلف عكاب احمداالنبار

28-09-2022امينه سلمانمحمد خليف احمداالنبار

28-09-2022كريمه اسماعيلعدنان حميد سلماناالنبار

28-09-2022عيده خلفرمضان محمد حميداالنبار

28-09-2022زكيه فرحانفوزي محمد طاللاالنبار

28-09-2022فطيم ندىابراهيم فيحان مصلحاالنبار

28-09-2022يازي شناوهمحمد عالوي محمداالنبار

28-09-2022عليه موسىحسين عباس بردياالنبار

28-09-2022هضيمه حسنخليف علي حسيناالنبار
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28-09-2022عليه عنيزيماهود صايل هراطاالنبار

28-09-2022زناحه فرحانحمد طالب مباركاالنبار

28-09-2022ذهيبه شيحانحميد خضير عباساالنبار

28-09-2022دهمه حالبحمد حمود حسيناالنبار

28-09-2022جوزه حمادخلف عبدهللا مصلحاالنبار

28-09-2022زونه حميدعلي حسين حسناالنبار

28-09-2022شذره رشيدشمران مدب فهداالنبار

28-09-2022تاضي محيميدعراك عفتان عايداالنبار

28-09-2022نجود لطيفمحمد نايف علياالنبار

28-09-2022نايله شارعرحيم ثميل عباساالنبار

28-09-2022نايله حسنسامي حسين حمداالنبار

28-09-2022بهبه خلفتركي محمد مباركاالنبار

28-09-2022شكحه حسينعراك علي سلماناالنبار

28-09-2022نوفه حسنعبدالجبار فرحان فياضاالنبار

28-09-2022ملكه حمدطارق حسين محمداالنبار

28-09-2022حمديه عبدهللامحمود مهدي صالحاالنبار

28-09-2022فضيله سعودجاسم محمد سليماناالنبار

28-09-2022فوزيه عياشاحمد فرج احمداالنبار

28-09-2022سعديه سحابابراهيم عطاهللا مخلفاالنبار

28-09-2022عجائب حمودياسماعيل عبد جراحاالنبار

28-09-2022عسله مهيديعلي كاظم خلفاالنبار

28-09-2022ضحيه حمدمشعان عبود احمداالنبار

28-09-2022ماهيه محمودمخلص مهدي حمادياالنبار

28-09-2022شكحه عليكامل مربد كاطعاالنبار

28-09-2022ترقه صالحصباح حسين عجالناالنبار

28-09-2022فهيده شاللسعيد حسين حموداالنبار

28-09-2022طليعه صالحاحمد علي ضاحياالنبار

28-09-2022جميله حماديخليفه عالوي عيسىاالنبار

28-09-2022نصيفه جاسميوسف كريم عبداالنبار

28-09-2022عمشه حسونرياح عباس علياالنبار

28-09-2022حبشه عيدانعناد نواف حموداالنبار

28-09-2022وحيده زبالهصباح اسماعيل خليلاالنبار

28-09-2022خلفه حمدخلف حسن حسيناالنبار

28-09-2022حسنه عيدانجياد نواف حموداالنبار

28-09-2022ترفه محمدطاهر نجم عبدهللااالنبار

28-09-2022سعده صالححرج غضيب سالماالنبار

28-09-2022خيريه فتحيعباس محمد خلفاالنبار

28-09-2022شمسه عبطانحاتم محيسن محلاالنبار

28-09-2022فضيله عيدانجاسم حمد عبداالنبار

28-09-2022سميه عليمحمد حديد حسيناالنبار

28-09-2022فرحه خلففواز مشعان عبداالنبار

28-09-2022هالله جديعحامد هواش مهدياالنبار

28-09-2022بهيه حسينشهاب احمد شاحوذاالنبار

28-09-2022عظيمه فرحاناحمد جدعان جاسماالنبار

28-09-2022نوفه عبدهللااحمد عبيد محموداالنبار

28-09-2022زهره فياضعبد علي شاهيناالنبار

28-09-2022فرحه سلمانحامد شيحان عبداالنبار

28-09-2022حنونه دحلسامي رجه محمداالنبار

28-09-2022امينه عليجعفر علي حسناالنبار

28-09-2022ملكه جسامبركات عبدهللا خليفهاالنبار

28-09-2022وضحه مهناعناد مرار صباحاالنبار

28-09-2022حده عباسداود محمد خليوياالنبار
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28-09-2022عيده عبدطه عيدان زيداناالنبار

28-09-2022امجيد جاسمسعدي خليفه احمداالنبار

28-09-2022حمده حمودصباح جاسم حمادياالنبار

28-09-2022شنتافه فرحانفرج غضب خليوياالنبار

28-09-2022نجود رشيدخلف مطلك عادياالنبار

28-09-2022مطره عليعبدهللا سرحان عبدهللااالنبار

28-09-2022سعده موسىمحمود عبد عيسىاالنبار

28-09-2022بسهيه محمدسمسم خشمان بخيتاالنبار

28-09-2022عجائب حموديابراهيم عبد جراحاالنبار

28-09-2022مطره خلفداود عمار حمداالنبار

28-09-2022نفوذ سعودطالب فهد مطلكاالنبار

28-09-2022كرجيه مصلحقاسم حسين شحاذهاالنبار

28-09-2022خديجه محمدمناور علي صالحاالنبار

28-09-2022صبحه مصلحمهيدي صالح حموداالنبار

28-09-2022عبده عطويجمال مخلف شارعاالنبار

28-09-2022رضيه عبدمخلص محمد سالماالنبار

28-09-2022مريم محودجبير عويد سبتياالنبار

28-09-2022بهيه عبدمخلف مطر محيسناالنبار

28-09-2022جوهر حمدخلف محمد سالماالنبار

28-09-2022وحيده خلفخلف مخلف احمداالنبار

28-09-2022ضويه صالححسن محمد الطيفاالنبار

28-09-2022لفته فرحانجاسم محمد شيحاناالنبار

28-09-2022نشميه جروحامد محمد عبداالنبار

28-09-2022وجريه نوارعدنان كرجي هايساالنبار

28-09-2022ملكه سلمانكريم عبود حسيناالنبار

28-09-2022سعديه فياضحاتم مجيد عرفوجاالنبار

28-09-2022ملكه جديعتركي برتو جاياالنبار

28-09-2022غنيه ابراهيمابراهيم عبد عبدهللااالنبار

28-09-2022فضه بردانهادي صبر حسيناالنبار

28-09-2022حربه علينزال محمد خلفاالنبار

28-09-2022وضحه حماديجميل عباس جاسماالنبار

28-09-2022حسنه سعيدخليل ابراهيم حسيناالنبار

28-09-2022كطنه زيدانجاسم عبدهللا خليفهاالنبار

28-09-2022فاطمه حميدياسين بديوي محمداالنبار

28-09-2022سرحه خلفثايت سليمان عليوياالنبار

28-09-2022زرفه موسىاحمد خلف محمداالنبار

28-09-2022وضحه روكانخميس عباس جاسماالنبار

28-09-2022امونه عليسعدي عواد جاسماالنبار

28-09-2022هالله خلفمحمد بردي شيحاناالنبار

28-09-2022غبشه حلبوسرشيد مخلف محموداالنبار

28-09-2022عريفه فياضشاكر حسين فرحاناالنبار

28-09-2022نجود حمودفاضل صفوك علياالنبار

28-09-2022شكحه طريديوسف حمود روكاناالنبار

28-09-2022حسنه عبدنجم عبدهللا شيحاناالنبار

28-09-2022ضعينه هزاعسعيد مديب محيسناالنبار

28-09-2022بدره خلفشافي علي فياضاالنبار

28-09-2022عجائب حموديخليل عبد جراحاالنبار

28-09-2022غبنه ابراهيمعبدالستار عبد عبدهللااالنبار

28-09-2022امينه حمدجمعه علي مشكوراالنبار

28-09-2022رابعه عليعراك دهام سرحاناالنبار

28-09-2022نوفه حماديمحمود سلوم مشكوراالنبار

28-09-2022فخريه حسينخالد محمد فرحاناالنبار

Page 150



Query

28-09-2022حجله رضيمانعبد هليل ارحيلاالنبار

21-09-2022نجيه عبدالكريمعلي راشد محييالبصرة

21-09-2022نمره جيادفالح رسن موسىالبصرة

21-09-2022حسنه عوادحسين حميد حسينالبصرة

21-09-2022خديجه زيبكعباس عبداالمير جاسمالبصرة

21-09-2022ايمان كاضممرتضى محمد راضيالبصرة

21-09-2022نهاد قاسمكرار عادل احمدالبصرة

21-09-2022ليلى عطيهحسين جبار عباديالبصرة

21-09-2022كاظميه محيلوسام صباح خلفالبصرة

21-09-2022نجيه عايدطارق محمد عجيلالبصرة

21-09-2022نجالء جباركرار هادي لطيفالبصرة

21-09-2022انوار عبدالرواقبهاء مالك حسينالبصرة

21-09-2022بدريه راضيجاسم صالح حسينالبصرة

21-09-2022فاطمه عبيدعلي عبدالحسين فاخرالبصرة

21-09-2022رحيمه مهديمعتصم جميل جاسمالبصرة

21-09-2022حسنه عبدالسيدمرتضى حبيب ليلوالبصرة

21-09-2022خيريه شهابشراد جميل طهالبصرة

21-09-2022حسنه عباسجواد كاظم هاديالبصرة

21-09-2022موزه قاسمفؤاد رحيم جمعهالبصرة

21-09-2022خديجه حميدجابر صباح حميدالبصرة

21-09-2022ليلى عزيزفارس عبدالوهاب عبدالرزاقالبصرة

21-09-2022شويعه رسنحاتم فياض عودهالبصرة

21-09-2022زهره عزيزياسين عباس داودالبصرة

21-09-2022سليمه حسينمحمد شاكر صيهودالبصرة

21-09-2022قبيله منورعبدالزهره لعيبي خلفالبصرة

21-09-2022بدريه مفتنايوب ناصر علكالبصرة

21-09-2022فهيده كريمصالح سرحان سفيحالبصرة

21-09-2022ثجيله عبطانعكله سمي عطشانالبصرة

21-09-2022دكن صيوانعَكله سعيد فرحانالبصرة

21-09-2022سهله مزيدوائل قاسم فاضلالبصرة

21-09-2022ساعه حسنعادل جلوب جبرالبصرة

21-09-2022حسيبه حسينصباح بتي يوسفالبصرة

21-09-2022نتيشه عبدجاسم عبدالحسين محمودالبصرة

21-09-2022خديجه حمزهماهر عبدهللا نجمالبصرة

21-09-2022ملكيه خداشرياض قاسم سداويالبصرة

21-09-2022جميله وحيدطالب غركان عودهالبصرة

21-09-2022فريده خضيربهاء عبداالمير حمدالبصرة

21-09-2022سكينه احمدقاسم عبدالكريم خلفالبصرة

21-09-2022نعيمه عليسعد فاضل احمدالبصرة

21-09-2022فضيله حمدياسين حميد عبدهللالبصرة

21-09-2022سعديه عبدالكريمصادق ياسين عبوديالبصرة

21-09-2022اديبه عبدالواحدتوفيق فالح فايزالبصرة

21-09-2022جاسبيه خزعلحيدر عبدهللا عبدالكريمالبصرة

21-09-2022نجمه عبوديعقوب خضير يعقوبالبصرة

21-09-2022تسيار دهرمحمد ايوب جابرالبصرة

21-09-2022حسيبه بداياميره عبدالرضا جابرالبصرة

21-09-2022نزوه جاسمناظم لفته صالحالبصرة

21-09-2022شليله حوباطحمده شبيب نوارالبصرة

21-09-2022صبريه اعذيفهديه مردان فياضالبصرة

21-09-2022امل جباريحنين حسن انعيمهالبصرة

21-09-2022بتول جباريحسين رياض معيبرالبصرة

21-09-2022صدمه مهنامصطفى عبدالنبي عبودالبصرة
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21-09-2022سنيه دويحهليل ضمد جفانالبصرة

21-09-2022رحاب طارشروان عدنان عذابالبصرة

21-09-2022شمسه محمدعبدالهادي بدر مزعلالبصرة

21-09-2022سهام عاشورمحمد توفيق صالحالبصرة

21-09-2022فرمه بنهارمجاهد جاسم محمدالبصرة

21-09-2022انيسه عبدعواطف خلف جعفرالبصرة

21-09-2022بهيه عبدالكريمكاظم حميد مكيالبصرة

21-09-2022فضيله عباسمحمدصادق علي محمدالبصرة

21-09-2022كريمه عبودمحمود نوري محمودالبصرة

21-09-2022فضيله جريماجد طالب حمزهالبصرة

21-09-2022ليلوه خلفخلف ابراهيم عبدالحسينالبصرة

21-09-2022جكاره خربيطعويد محسن عبيدالبصرة

21-09-2022وبريه موسىعبدالكريم مهدي حسينالبصرة

21-09-2022خديجه يوسفصباح عبد عبدهللاالبصرة

21-09-2022سالمه عليحنظل عبود سلطانالبصرة

21-09-2022فضيله نجماسراء شاكر خالدالبصرة

21-09-2022فاطمه محمدعبدالرزاق عبدالستاار دفارالبصرة

21-09-2022غريبه صفيتقاسم محمد فهيدالبصرة

21-09-2022نجاه حبيبناصح فالح ناصرالبصرة

21-09-2022فاطمه جاسمعبدالكريم علي جمعهالبصرة

21-09-2022بهيه احمدعبدالرحيم خليل احمدالبصرة

21-09-2022شريفه محمديوسف عباس خضيرالبصرة

21-09-2022امينه حريزحسن فالح طارشالبصرة

21-09-2022ذكرى مجيدسيف عادل عبدالرضاالبصرة

21-09-2022فخريه سفيحيعقوب يوسف فنجانالبصرة

21-09-2022لطيفه حمديزمن حميد حبيبالبصرة

21-09-2022ماجده جبارامجد شعبان ابراهيمالبصرة

21-09-2022كاظميه عبدالحسينعبدهللا كاظم سكرانالبصرة

21-09-2022حسنه عبيدكاظم سبتي محمدالبصرة

21-09-2022عطيه مجيدوامق سلمان عبدالرزاقالبصرة

21-09-2022رنا نعيممرتضى رعد حجيجالبصرة

21-09-2022اسيا منديحمزه عباس صالحالبصرة

21-09-2022عنوه عذابفاضل طعيمه حسونالبصرة

21-09-2022سهام عباسعبدالرضا علي محمدالبصرة

21-09-2022سكنه ابراهيملفته عبود حمدالبصرة

21-09-2022نصيره جويسمنعيم عداي صقرالبصرة

21-09-2022رثيجه عهنياحول هليل جزرالبصرة

21-09-2022شنونه حبيجمعه صبيح فاضلالبصرة

21-09-2022طليعه ياسينجهاد عبدالصاحب عبدالحسنالبصرة

21-09-2022نبعه سويدضياء محمد منصورالبصرة

21-09-2022فتحيه عليمشتاق طالب ياسينالبصرة

21-09-2022حديد منصورمحمد احمد عبدالمجيدالبصرة

21-09-2022علكايه عبدالنبينجالء حميد شيوطالبصرة

21-09-2022فطيمه سرحانمحيسن مخيط واليالبصرة

21-09-2022رشيجه عوينيمريسن هليل جزرالبصرة

21-09-2022هديه ونانرحيم داخل نصارالبصرة

21-09-2022جرداغه سكرانحسين عذاري خباريالبصرة

21-09-2022نوال حسنحاتم عبدالكريم فيصلالبصرة

21-09-2022شنونه مطرودعبداالله علوان حسينالبصرة

21-09-2022دنيا احمدلجين كرار رمضانالبصرة

21-09-2022سوريا لعيبياحمد عاصي كاويالبصرة

21-09-2022جلثم عباسصمد علي حسينالبصرة
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21-09-2022فاطمه كاظمقاسم رحيم احمدالبصرة

21-09-2022تحرير مهديبنين سعيد مجيدالبصرة

21-09-2022صالحه عباسعدي ساهم عزيزالبصرة

21-09-2022مظلومه عبدفاطمه عفيش دويجالبصرة

21-09-2022نجيه مكينزار يوسف عليالبصرة

21-09-2022شلهه ماردمجيد معله زباريالبصرة

21-09-2022سكنه عليجبار سلمان عيسىالبصرة

21-09-2022سميره محمدعدي عقيل زباريالبصرة

21-09-2022فاطمه عبيدزين العابدين محمد لعيوسالبصرة

21-09-2022زهره ثامرنعيم طه دفارالبصرة

21-09-2022زمزم مطرودخالد ابراهيم طهالبصرة

21-09-2022هيله علوانحاتم بريت محمودالبصرة

21-09-2022هيله نجمعلي مظلوم كاطعالبصرة

21-09-2022بدريه محسنفرات خلف عطيهالبصرة

21-09-2022حسنه خضيرحيدر ساده محمدالبصرة

21-09-2022عيده عبدمسلم شريف شلبهالبصرة

21-09-2022رشيجه عونياصول هليل جزرالبصرة

21-09-2022عفيفه عليحسين علي حسنالبصرة

21-09-2022شيخه خلفعبدالجبار خلف بانيالبصرة

21-09-2022نجمه عبداالمامعباس موسئ عليالبصرة

21-09-2022وحيده نعمهمحمد طاهر عطيهالبصرة

21-09-2022جاسميه كعيدثائر مطشر طاهرالبصرة

21-09-2022رسميه ايوبحسين حمزه عباسالبصرة

21-09-2022شكحه حدادطارش عياي محسنالبصرة

21-09-2022زينه عليويحسين ثجيل كاطعالبصرة

21-09-2022زينب ثجيلفاطمه طارق حيالالبصرة

21-09-2022شيماء سلطانسلطان حربي جاسمالبصرة

21-09-2022نداء قاسمحيدر سهيل نجمالبصرة

21-09-2022ثمينه وهيببهجت رياض كريمالبصرة

21-09-2022ثمينه وهيبحسن رياض كريمالبصرة

21-09-2022لطيفه سريحامجد جواد كاظمالبصرة

21-09-2022حنان هاشمرقيه قائد عبدالكريمالبصرة

21-09-2022وجدان عبداالمامرضا نجم عبدهللاالبصرة

21-09-2022انتصار جبارمجتبئ ناطق قاسمالبصرة

21-09-2022نبان جاسمحوراء فوزي قاسمالبصرة

21-09-2022فطومه جاسمجابر عباس احمدالبصرة

21-09-2022بسعاد محسنمسلم عبدالزهره حسينالبصرة

21-09-2022ماجده حميدقاسم عادل محمودالبصرة

21-09-2022بدريه مويدحيدر عبدالزهره عبيدالبصرة

21-09-2022ابتهال عبدالسيدعذراء زهير عبدالزهرهالبصرة

21-09-2022بشرى عليمناضل عبدالغني محمدالبصرة

21-09-2022زهره حتيتيحيى علقم عبدهللاالبصرة

21-09-2022ايمان فهداغادير عالء عبدالحليمالبصرة

21-09-2022اميره عباسايه محسن عبدالوهابالبصرة

21-09-2022نعيمه محمداحمد عبدالغفار محمدياسينالبصرة

21-09-2022زينب جبارنورالهدى انور محمودالبصرة

21-09-2022شريفه عبدالباريحماده عذبي احمدالبصرة

21-09-2022صبريه سكرانعلي عبدالحسين عبودالبصرة

21-09-2022ماليه عيادهيوسف عايد صالحالبصرة

21-09-2022زهره لفتهحسن خلف جابرالبصرة

21-09-2022وداعه شنيدلجهاد رطان مصبحالبصرة

21-09-2022طويره عبيدجميل مالجي عدايالبصرة
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21-09-2022عصريه حسينجاسب سامي رجبالبصرة

21-09-2022ميساء عبدالرضامحمد مصطفى نوريالبصرة

21-09-2022كاظميه حسينعادل علي عبدهللاالبصرة

21-09-2022ليلى مطشررسميه عوده عبدالجليلالبصرة

21-09-2022عزيزه حاجطالب خالد حسينالبصرة

21-09-2022مريم سلمانخليل ابراهيم احمدالبصرة

21-09-2022فريده احمدصدام حسين عليالبصرة

21-09-2022فهيمه حسنسمير خالد حمودالبصرة

21-09-2022ناهده كاظمنزار هاني هادودالبصرة

21-09-2022امل داودعالء حسين عليالبصرة

21-09-2022نظيمه الزمفهد محسن جاسمالبصرة

21-09-2022شميته شهيبعبدهللا جحيل رصيصالبصرة

21-09-2022فضيله يوسفوفيه عبدالكريم مسلمالبصرة

21-09-2022نضال عليحسين علي هايالبصرة

21-09-2022زهره مجليعباس نجم طالبالبصرة

21-09-2022جميله حسونعلي محمد جنديلالبصرة

21-09-2022عنيده موسىبشير امين فاضلالبصرة

21-09-2022زهيه محمدمراد عطيه عودهالبصرة

21-09-2022بطاقه راهيباسم هاشم مطيرالبصرة

21-09-2022زهره سهلكرم طالب خيونالبصرة

21-09-2022هيله محسنشاكر جبار باقرالبصرة

21-09-2022غنيه جاسبجاسم محمدفائق جاسمالبصرة

21-09-2022عروبه قدورياسعد نزار صادقالبصرة

21-09-2022فاطمه محمدمهدي عدي سالمالبصرة

21-09-2022زينب حسانحسن علي بشيرالبصرة

21-09-2022صبحه محمداثير محمد علي موزوقالبصرة

21-09-2022نوال مزهرحسين عبداالله موحانالبصرة

21-09-2022كوثر عبيداحمد علي عبدالحسنالبصرة

21-09-2022ربيعه شرهانكريم عبدالساده عباس,البصرة

21-09-2022فضيله محمدمصطفى سامي غايبالبصرة

21-09-2022ليلى ياسينمؤيد جابر مطرودالبصرة

21-09-2022سهام لطيفماجد جليل مهديالبصرة

21-09-2022رسيله حاتمرائد زعيم صاللالبصرة

21-09-2022انتظار كريمهدى عبدالحسن رمضانالبصرة

21-09-2022شكريه كيطانعادل حميد حواسالبصرة

21-09-2022كامله نجمرسول كاظم عليالبصرة

21-09-2022باسمه جاسبعلي خليل ابراهيمالبصرة

21-09-2022رباب سلمانمحمد عبدالخالق داودالبصرة

21-09-2022حطريه حميدبدن عاتي فرجالبصرة

21-09-2022نجاه عودهواثق عبدمسلم كرمالبصرة

21-09-2022وداد جثيرعلي بشير جابرالبصرة

21-09-2022حسونه كاطعمحمد خفي رسنالبصرة

21-09-2022موحه عاشورجعفر حسن ثابتالبصرة

21-09-2022فطومه خضيرعبدالرحمن عبدالكريم راضيالبصرة

21-09-2022راجحه عبدالجليلكرار سعد نوريالبصرة

21-09-2022زينب سلطانحسين عبدهللا حسينالبصرة

21-09-2022نوفه جابرحسن عبيد عليويالبصرة

21-09-2022رشا حافظمهيمن براء عبدالزهرهالبصرة

21-09-2022زهره كاملحمزه سامي هاشمالبصرة

21-09-2022فطومه داودسعد كاظم خضيرالبصرة

21-09-2022شلتاغه مجيدحيدر محمد حميديالبصرة

21-09-2022مظلومه سلطانعلي ثجيل مريالبصرة

Page 154



Query

21-09-2022فخريه جاسمعبدالكريم نجم عبودالبصرة

21-09-2022بيبي حمزههاشم مكطوف يونسالبصرة

21-09-2022نعيمه رشمنصر محسن نشميالبصرة

21-09-2022كلثوم ديوانعبدالكريم شعبان عليالبصرة

21-09-2022سكنه عبودصالح مهدي مرزوقالبصرة

21-09-2022زهره عليجعفر احمد ابراهيمالبصرة

21-09-2022حمده عبدالحسنحسين مكصود عاتيالبصرة

21-09-2022ميمونه جعفراحمد مكي جاسمالبصرة

21-09-2022حوري عبدهللاجاسم حامد جاسمالبصرة

21-09-2022طليبه شاللمحمد مدين خليفانالبصرة

21-09-2022رضيه مخلفصبر سيالن عافصالبصرة

21-09-2022نعيمه بريسمشهاب احمد حمودالبصرة

21-09-2022حسنه عوادمحيسن ديوان طويلبالبصرة

21-09-2022امريكا خالدكريم كاظم حميدالبصرة

21-09-2022خلود عامرفاطمه موفق ياسينالبصرة

21-09-2022قسمه ياسرعلي محمد عبدعليالبصرة

21-09-2022حنان عبدهللاعلي عبدالرحمن يونسالبصرة

21-09-2022فالحه عكموشحمود علي مسيرالبصرة

21-09-2022عليه مزعلعادل عزيز خزعلالبصرة

21-09-2022لطيفه عبدهللافاروق فاخر الياسالبصرة

21-09-2022حمديه فليحمصطفى فاخر حسينالبصرة

21-09-2022سليمه فالحمحمد اسعد ناصرالبصرة

21-09-2022رقيه ابراهيمابراهيم عالء عباسالبصرة

21-09-2022كفاح هاشمليث احمد عبدالصاحبالبصرة

21-09-2022جميله عبدالحسننبيل عبدالكريم حسنالبصرة

21-09-2022عانيه مطشرحسين حريبط نيشانالبصرة

21-09-2022امينه عبدالقادرمرتضى عبدهللا فضلالبصرة

21-09-2022جاسميه فرجاحمد طرف مطلكالبصرة

21-09-2022سمر كريممحمد عادل رحيمهالبصرة

21-09-2022صبيحه عبدالحميدفالح حسن فالحالبصرة

21-09-2022فهيمه عبدطارق عبود مكيالبصرة

21-09-2022عطيه احمدعبدهللا عيسى حميدالبصرة

21-09-2022ايمان عبدالكريمعباس محمد عبدالرضاالبصرة

21-09-2022مشموره حمودمنذر عبدالقادر صالحالبصرة

21-09-2022رزيكه حسينسجاد طاهر عبدالرضاالبصرة

21-09-2022جميله مجتبىعبود محمود عبودالبصرة

21-09-2022احالم عكابفهد عبود جاسمالبصرة

21-09-2022فاطمه شبيبعبد خلف محمدالبصرة

21-09-2022وفيقه علياحمد عبدالكريم عبودالبصرة

21-09-2022سلوى كريممرتضى مامؤن جنديلالبصرة

21-09-2022سليمه حبترمجيد ناصر مكصودالبصرة

21-09-2022مروى داودحسين علي كرديالبصرة

21-09-2022هديه عبدالزهرهغانم رشيد مهديالبصرة

22-09-2022زمزم عدايتحسين عرب محمدالبصرة

22-09-2022نوره سعدسعود محمد عليالبصرة

22-09-2022فخريه عباسمنتهى عبدالحافظ سلطانالبصرة

22-09-2022زكيه هنديضمياء جبار كاظمالبصرة

22-09-2022رسميه طعمهسماح فاضل جاسمالبصرة

22-09-2022كميه برسيمملكيه عباس عورالبصرة

22-09-2022بحريه علينضال صدام كريمالبصرة

22-09-2022ثمره عليحسين ناجح نسيمالبصرة

22-09-2022كاظميه سلمانزعالنه مويع مالحالبصرة
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22-09-2022نجمه الزمشكريه مهجر عسكرالبصرة

22-09-2022امل قاسمكفايه صبري عبيدالبصرة

22-09-2022خيريه ياسينعذاري عبدالكريم عبداللطيفالبصرة

22-09-2022ساميه لفتههديل جاسم عليالبصرة

22-09-2022غنده منورزمن حنتوش حميدالبصرة

22-09-2022امينه عيسىسندس كريم محمدالبصرة

22-09-2022زينب طاهرفاطمه اسماعيل عبدالجليلالبصرة

22-09-2022حسنه لفتهحمديه صبر عبدالحسينالبصرة

22-09-2022رداحه ظاهرانتصار عبد رخيصالبصرة

22-09-2022احالم عبدالرضاسندس جاسم عطيهالبصرة

22-09-2022خديجه محسنعرفات جعفر زعالنالبصرة

22-09-2022صبريه ثامرنسرين عزيز سهرالبصرة

22-09-2022رداعه جبرفهيمه حسين فيحانالبصرة

22-09-2022صابونه خلفظهريه سلطان معيديالبصرة

22-09-2022امل عباسفاطمه علي عبدالحسينالبصرة

22-09-2022نفيسه اسماعيليسرى اسماعيل خليلالبصرة

22-09-2022سوسن حبيبسمر عبدالجليل حميدالبصرة

22-09-2022بدريه خليلفتحيه ياسين عاشورالبصرة

22-09-2022خيريه سبتيماجده صابر حسنالبصرة

22-09-2022هديه عزيزخلود جنبيل ياسرالبصرة

22-09-2022نجمه محمدهيله كريم اجليبالبصرة

22-09-2022عطشه مروحهديه هاشم خلفالبصرة

22-09-2022زهره عبدالنبيبشرى زايد خلفالبصرة

22-09-2022جميله علوانسلوى محمد عبدهللاالبصرة

22-09-2022امل خماستغريد فرحان حافظالبصرة

22-09-2022كاظميه علكميساء هادي ناجيالبصرة

22-09-2022لطيفه يوسفانتصار جاسم حنونالبصرة

22-09-2022زكيه هاشمبسعاد نهيط نجمالبصرة

22-09-2022ملكيه عبدليلى حسين خلفالبصرة

22-09-2022سلمى قاسموفاء صبيح راضيالبصرة

22-09-2022فاطمه سيفبدريه عيسى سالمالبصرة

22-09-2022خالديه مرزوككفايه حسين عاشورالبصرة

22-09-2022نظيره نادرامل رسمي عليالبصرة

22-09-2022اميره عبيدرشا حميد جليلالبصرة

22-09-2022حسيبه خضيرجنديه عبدالباقي عبدالرضاالبصرة

22-09-2022فاطمه عليكريمه اسماعيل ناصرالبصرة

22-09-2022صالحه سلمانعفيفه عبدالحسين مطرالبصرة

22-09-2022ليلى احمدصبيحه جميل حسينالبصرة

22-09-2022ابتسام شمخيفاطمه مهدي دويلالبصرة

22-09-2022نجيه صوافايمان عزر فليحالبصرة

22-09-2022نظيمه حسنعلياء عبداالمير عليالبصرة

22-09-2022عوفه احمدسكنه حبيب عباسالبصرة

22-09-2022منال عنادعطيه عبدالجبار زغيرالبصرة

22-09-2022زهره خير هللاايمان تفاك عجرشالبصرة

22-09-2022جسومه شكنودسليمه حسن عليويالبصرة

22-09-2022نوريه هنبوشفاطمه هادي عريبيالبصرة

22-09-2022خديجه حميدميثاق فيصل غازيالبصرة

22-09-2022نسوم دبعونسعيده شطيب غافلالبصرة

22-09-2022منيعه عبدالحسينالتفات طعمه عطوانالبصرة

22-09-2022زكيه بدرجنان سالم خلفالبصرة

22-09-2022شريفه سعودصبيحه علي محمدالبصرة

22-09-2022صبريه سالمسناء مهجر بنيهالبصرة
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22-09-2022انيسه سبتيفاطمه حسين مزهرالبصرة

22-09-2022نوريه ناصراحالم داود خضيرالبصرة

22-09-2022جاسبيه ثامرمنال ناصر حسينالبصرة

22-09-2022هيفاء عبدوشزهراء هاشم عبدالزهرهالبصرة

22-09-2022كاظميه نعيمزينب عبدالحسين زفرالبصرة

22-09-2022نوريه خضيرنصره عبداالمير عبدالكريمالبصرة

22-09-2022مهديه كاظمصبيحه عبدهللا غانمالبصرة

22-09-2022نزهه صكبانضنوفه مفتن مزيعلالبصرة

22-09-2022وحيده جليلافراح لطيف يونسالبصرة

22-09-2022فهم سدخانثريا جباري عطوانالبصرة

22-09-2022عليه حسينجميله تايه جاسمالبصرة

22-09-2022فخريه خضيرلمياء زاير مزعلالبصرة

22-09-2022نايله خزعلفاطمه مظلوم خيونالبصرة

22-09-2022كميه خميسفوزيه عباس وسميالبصرة

22-09-2022دوله غاليلندن عبداالمير خلفالبصرة

22-09-2022شبيدي نجمسليمه مطر صغيرالبصرة

22-09-2022حسنه رشممجيده عامر صغيرالبصرة

22-09-2022ليله صبيحالهام عبدالكريم ابراهيمالبصرة

22-09-2022حلوه يوسفنبعه تركي عودهالبصرة

22-09-2022فليحه لطيفغيده منصور فرجالبصرة

22-09-2022زهره خالدباسمه ناصر سلمانالبصرة

22-09-2022حليمه شناناخالص عادل علكالبصرة

22-09-2022نومه ناصرزينب فرج جميلالبصرة

22-09-2022فطومه خميساميره صالح عبداالميرالبصرة

22-09-2022نظيمه حسناسراء ريسان مباركالبصرة

22-09-2022حياه زبوننظيره صالح مطيرالبصرة

22-09-2022صبريه شناوهعواطف شريف صالحالبصرة

22-09-2022فريه عباسبلقيس مالك سلمانالبصرة

22-09-2022نغماشه خلفنداء طويهر جيادالبصرة

22-09-2022نجف جاسمكفاح صادق عبودالبصرة

22-09-2022وسيله عبدالهاديسوسن خضير حمودالبصرة

22-09-2022بوشيه غضبانسميره عبدالحسين سبهانالبصرة

22-09-2022حكيمه سماريكطمه عوده كاظمالبصرة

22-09-2022سليمه جعفررباب صدام بدايالبصرة

22-09-2022فخريه حسينهيفاء صباح لطيففالبصرة

22-09-2022هناء غانمسوسن عبدالعباس جاسبالبصرة

22-09-2022عاشوره عبدالحسينميسون ياسين عودهالبصرة

22-09-2022علوه حسينقبله عبدالنبي حمدالبصرة

22-09-2022ياسه بندرحميده عبود محمودالبصرة

22-09-2022نصره حسونكميله جالب عطيهالبصرة

22-09-2022حبيبه عبيدغيده خميس قاسمالبصرة

22-09-2022فضيله بشارهاخالص عباس جبرالبصرة

22-09-2022فضيله بشارهحنان عباس جبرالبصرة

22-09-2022تركيه عباديجنان عبدالرحيم غضبانالبصرة

22-09-2022جيثايه عبدهللامصريه ماشاف جار هللاالبصرة

22-09-2022حليمه عبداالميروداد عيسى ابراهيمالبصرة

22-09-2022ماجده عبدالرزاقحوراء عادل حمزهالبصرة

22-09-2022فوزيه عجيلسليمه علك عبدالواحدالبصرة

22-09-2022فاطمه محسنزهراء مرتضى يونسالبصرة

22-09-2022كريمه جربوعايمان ماجد عبدالبصرة

22-09-2022شويخه جار هللانهايه عبادي عليالبصرة

22-09-2022صفيه عبدالرحمنخديجه محمد صالحالبصرة
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22-09-2022غنيه كنعاناميره فضل عبدالرضاالبصرة

22-09-2022مسيره جبروضحه طعمه هويانالبصرة

22-09-2022سناء محمدسها عبدالرحمن ضاحيالبصرة

22-09-2022بثينه شعبوثاميره محمد نعمهالبصرة

22-09-2022سليمه عبيدشيماء جمعه غانمالبصرة

22-09-2022بدريه سباهيشكريه خريبط رشكالبصرة

22-09-2022محبوبه حسنماجده عبداللطيف حبيبالبصرة

22-09-2022كريمه جميزاخالص َكاطع خضيرالبصرة

22-09-2022صبحه كزاردوايه ساجت ثجيلالبصرة

22-09-2022خيريه محسننسرين فاضل مولىالبصرة

22-09-2022اخميسه حميدنجاه عبد ياسرالبصرة

22-09-2022سهام عليبلقيس كاظم مجبلالبصرة

22-09-2022مكيه سلطانسناء محمد خلفالبصرة

22-09-2022كاظميه منحوشامل مخلف سرحانالبصرة

22-09-2022خديجه غضبانحوراء جاسم جرادالبصرة

22-09-2022نجيبه رمضاننضال شعبان مكطوفالبصرة

22-09-2022جتاره عبيدزهره مكطوف جاسمالبصرة

22-09-2022فكتوريا عريبيابتهال اقبال ساجتالبصرة

22-09-2022حسن راهيغنيه رشاك ساهيالبصرة

22-09-2022سهام سبتيفاطمه حسن فالحالبصرة

22-09-2022ليلى طهبلسم عبداللطيف حاتمالبصرة

22-09-2022جبره ابراهيمزينب صيهود نجمالبصرة

22-09-2022نعيمه كاظمهيفاء مزيد جابرالبصرة

22-09-2022بشرى عبدالحميدمها عبدالفتاح منصورالبصرة

22-09-2022حمريه عبدعليانتصار حسين عيادهالبصرة

22-09-2022صبريه حسينشروق شاكر عمرالبصرة

22-09-2022فوزيه مهديشروق احمد محمودالبصرة

22-09-2022هاشميه عوفيعليه عبدعون حسونالبصرة

22-09-2022كميه عبودسليمه تعبان نجمالبصرة

22-09-2022فاطمه حليفيخوله محسن رستمالبصرة

22-09-2022زهره يعقوببشرى كاظم عبدالصمدالبصرة

22-09-2022كاظميه حنونجنان عوض حامدالبصرة

22-09-2022جاسميه محمدعهود عبدالرضا حسانالبصرة

22-09-2022صبيحه حنتوشاخالص دعبول سنيدالبصرة

22-09-2022بدريه كاظمسحر غازي جبارالبصرة

22-09-2022فوزيه عباسعروبه جبار مشهدالبصرة

22-09-2022امل صبريمها محمد يعقوبالبصرة

22-09-2022عيده عبدهللاافراح داود سلمانالبصرة

22-09-2022سليمه مجبلايناس هاشم فيصلالبصرة

22-09-2022قمريه عبدعليامينه عبدالغني سعيدالبصرة

22-09-2022فوزيه عبدالواحدرضيه عبدالقادر مهديالبصرة

22-09-2022منتوبه صالحسهام جمعه عبدهللاالبصرة

22-09-2022كريمه عبدالسادهصالح عماد فالحالبصرة

22-09-2022حمديه خلفنضال شنشول منصورالبصرة

22-09-2022بدريه رمضانخنساء عبود صالحالبصرة

22-09-2022فطيم سيدانعام حميد خريبطالبصرة

22-09-2022فاطمه دريوشاشواق عبد جمعهالبصرة

22-09-2022قهيمه حسينكاظميه عبدالحسين طاهرالبصرة

22-09-2022هيله علوانمصر شليج حسينالبصرة

22-09-2022بدريه عبدهللازليخه وحيد محمدالبصرة

22-09-2022نوريه راضينوال محمود نصارالبصرة

22-09-2022حلوه عبدليلى عبدعلي ياسينالبصرة
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22-09-2022لوميه عبدالرزاقماليه كنوزي عبداالمامالبصرة

22-09-2022امل رزاقهدى عوده راضيالبصرة

22-09-2022نوعه عبدالواحدمصطفى عبدالرضا سلطانالبصرة

22-09-2022دارسينه يعكوبلميعه عبد خضيرالبصرة

22-09-2022نشعه مفتاحالهام طاهر عبودالبصرة

22-09-2022خيريه سلمانندى شاكر حنتوشالبصرة

22-09-2022حليمه كريمسالمه طابور صابرالبصرة

22-09-2022نصره عبدغنيمه خلف عايشالبصرة

22-09-2022قدريه موزانهيفاء صباح خلفالبصرة

22-09-2022كريمه كاظمرجاء محمد حامدالبصرة

22-09-2022حبيبه مهديقبيله ناصر احمدالبصرة

22-09-2022سعده غانمسهيله العيبي سيدراجحالبصرة

22-09-2022شنينه عباسميحانه علي حسينالبصرة

22-09-2022كريمه راضيسميره جباره جوادالبصرة

22-09-2022فوزيه جاسبشيماء صادق موسىالبصرة

22-09-2022حمده عجبثوره مطلب كاظمالبصرة

22-09-2022ليلى حسينحال شاكر عبدالنبيالبصرة

22-09-2022شكله بدرتاجيه عبد اسكندرالبصرة

22-09-2022فطوم جميلانتصار طارق فليحالبصرة

22-09-2022جيتايه محمدانتصار كاظم محيسنالبصرة

22-09-2022هديه هادياحالم سلمان ظاهرالبصرة

22-09-2022شكريه كاطععروبه كريم مدهوشالبصرة

22-09-2022بنيه نجمليلى حمودي عوادالبصرة

22-09-2022اسعيده حسيندالل كاظم جاملالبصرة

22-09-2022عليه محمدنهايه حمدان عبدالواحدالبصرة

22-09-2022عليه عطيهحمديه جاسم موسىالبصرة

22-09-2022حذامه مصطفىجنان اسماعيل طهالبصرة

22-09-2022حسنه كاظمكفاح رحيم جابرالبصرة

22-09-2022ساهره عامرزينب عبيد كويشالبصرة

22-09-2022زهره خزعلكريمه حسين نويطرالبصرة

22-09-2022ساهره حسنازهار مخلص اسماعيلالبصرة

22-09-2022عواطف سلمانخنساء يعقوب يوسفالبصرة

22-09-2022قبيله جبركريم علي حسينالبصرة

22-09-2022حنتيه جارهللافاطمه جبار عبوديالبصرة

22-09-2022مناهل عبدالرسولسهام كاظم قاسمالبصرة

22-09-2022سلوى حامدشيماء قتيبه شمالالبصرة

22-09-2022زويده ابراهيمسعاد عبدالوهاب عاشورالبصرة

22-09-2022حنوه كاظمبهيه حسين سكرالبصرة

22-09-2022نعيمه عبدعليفاطمه كاظم موسىالبصرة

22-09-2022صبريه محمدخديجه جعفر عليالبصرة

22-09-2022سكينه حميدشروق طالب عبودالبصرة

22-09-2022سليمه مجيدمحمد حسين حميدالبصرة

22-09-2022كاظميه محمدحنان نجم عبدهللالبصرة

22-09-2022ليلى نجمضحى محمد سالمالبصرة

22-09-2022كريمه موسىنغم حمدان مناتيالبصرة

22-09-2022زكيه طاهرمحاسن سلمان عبدالجبارالبصرة

22-09-2022زعالنه عبدهللاصديقه عريبي راضيالبصرة

22-09-2022فتاه عكابنسرين راضي ذكرالبصرة

22-09-2022فاطمه غازيانوار هاني مريعيالبصرة

22-09-2022طياره رشكاحالم حويتم رسنالبصرة

22-09-2022وفيه عبيدسلوى عبعوب محمدالبصرة

22-09-2022ماجده عبدالحميداالء حمزه عباسالبصرة
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22-09-2022امريكا حسينداود سالم حايرالبصرة

22-09-2022رباب عليخديجه عاشور جليلالبصرة

22-09-2022فاطمه مونسزينب ثجيل عبدالبصرة

22-09-2022شماله فالحوجيهه عبدهللا مكونالبصرة

22-09-2022كافي نصيرمحسن محمد طالبالبصرة

22-09-2022سوسن صبريزينب علي جابرالبصرة

22-09-2022لطيفه دوبريكريمه دريول خلفالبصرة

22-09-2022قاسميه مهاويخوله حبيب نجمالبصرة

22-09-2022حسنه مزبانرميله عوده رجاالبصرة

22-09-2022نجيه عبدالرسولنوريه جواد عليالبصرة

22-09-2022جميله محسنميعاد عبدهللا هيشانالبصرة

22-09-2022شريفه محمدعليهبه مكي عبدالكريمالبصرة

22-09-2022جميله عبدالرزاقنهله سعيد سلمانالبصرة

22-09-2022طرفه كشرمنتهى شاكر ريكانالبصرة

22-09-2022ورده حسنكميله ناظم قاسمالبصرة

22-09-2022نصره فاخرمريم سعيد صحيلالبصرة

22-09-2022مصريه عبدالحسينانتصار فاضل حسنالبصرة

22-09-2022حسنه احمدبشيره طالب هاشمالبصرة

22-09-2022صبيحه عطيهزينب خاني نعمهالبصرة

22-09-2022زهره نجمبيداء علي ناصرالبصرة

22-09-2022فضيله محمدنجالء سمير حطابالبصرة

22-09-2022فضيله ياسيناسراء عثمان مغامسالبصرة

22-09-2022صالحه كشيشبتول علي كنيفذالبصرة

22-09-2022حبيبه ظاهرسعاد عبدالساده حبشالبصرة

22-09-2022بظور صالحايمان توفيق فالحالبصرة

22-09-2022غنواصه جبرثريا حيدر غابشيالبصرة

22-09-2022عليه رضامصطفى مطر وطنالبصرة

22-09-2022خديجه عبدالرزاقمنى اسماعيل تهفيقالبصرة

22-09-2022بدريه عيضلاسيل جاسم محمدالبصرة

22-09-2022شريفه عبدندى معتوق سلطانالبصرة

22-09-2022كريمه حسنمحمد عبدالكريم ياسينالبصرة

22-09-2022فضيله دشراحمد صالح مفتنالبصرة

22-09-2022سيناء صبيحمحمود ياسين هاشمالبصرة

25-09-2022مروج هشامهبه علي عبدالباقيالبصرة

25-09-2022نسيمه بخيتخوله جمعه تقيالبصرة

25-09-2022كاظميه جدوعوجدان هادي غضبانالبصرة

25-09-2022مناهل ياسينحوراء حيدر عليالبصرة

25-09-2022فيهن قاسمغيده علي زيدانالبصرة

25-09-2022بشرى مهديمريم مجيد محمدالبصرة

25-09-2022سليمه حمدانمروه فياض شهابالبصرة

25-09-2022سليمه مرادشجن عبدالحسن عبودالبصرة

25-09-2022ايمان عباسابتهال عبدالكريم صمدالبصرة

25-09-2022سناء ستارساره علي عبدالخالقالبصرة

25-09-2022لطيفه جبارهاشواق سعيد رحيمهالبصرة

25-09-2022عواطف قاسملقاء عباس محيبسالبصرة

25-09-2022فائزه شنغابنغم محسن عبدالحسنالبصرة

25-09-2022كواكب حسينمنتهى جواد جاسمالبصرة

25-09-2022فاطمه ياسينحسين رياض عليالبصرة

25-09-2022سيناء ياسينفرح حامد جالبالبصرة

25-09-2022سعاد كاظمزينب سمير عامرالبصرة

25-09-2022بدور صالحعلياء توفيق فالحالبصرة

25-09-2022فهيمه جاسمهدى محسن حسينالبصرة
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25-09-2022اميره وحيدايمان حبيب داودالبصرة

25-09-2022مراحب توفيقاوصاف محمد ماجدالبصرة

25-09-2022رحيمه سالمشروق جبار سفيحالبصرة

25-09-2022حليمه جاسمشيماء عبدالرضا عبدالكريمالبصرة

25-09-2022كيفيه فرحانسعاد صالح فاضلالبصرة

25-09-2022بشرى صالحايمان عبدالحسين طعمهالبصرة

25-09-2022جميله محمدبشرى عطيه عجيميالبصرة

25-09-2022ساهره عبدزينب علي حسينالبصرة

25-09-2022كاظميه نادرمروه حسن عبدالبصرة

25-09-2022نديمه عليويايات جاسم محمدالبصرة

25-09-2022ساهره رسندعاء ياسين ضهدالبصرة

25-09-2022نجاه خلفاخالص حسين محمودالبصرة

25-09-2022سميره جخيرهدى سلطان عبدعليالبصرة

25-09-2022اسماء عبدالمجيدسحر مزيد عبدالحليمالبصرة

25-09-2022امل حسينساره طعمه محمدالبصرة

25-09-2022جمانه صباحسعاده جبر طاهرالبصرة

25-09-2022زنوبه فالحانتصار قاسم كريمالبصرة

25-09-2022كريمه ساريجنان عبدالزهره كاظمالبصرة

25-09-2022حريه قاسمسماهر فاضل مزهرالبصرة

25-09-2022حكم سواديرغده موسى عودهالبصرة

25-09-2022عفره حمداننجاه عوده عليالبصرة

25-09-2022نسيمه زبينتهاني عبدالحسين محسنالبصرة

25-09-2022سندس جميلايالف عبدالخالق عبدالنبيالبصرة

25-09-2022زهره عيسىمنتهى خزعل حميدالبصرة

25-09-2022نوريه محمدشذى كاظم مهلهلالبصرة

25-09-2022انعام جبارهند كريم جهادالبصرة

25-09-2022صبيحه حسينفاطمه حسين اخليفالبصرة

25-09-2022مراتب عبدالرضاهيفاء يعقوب يوسفالبصرة

25-09-2022مريم عبدالجبارزينب سالم عليالبصرة

25-09-2022صبيحه كاظمدنيا سلمان محسنالبصرة

25-09-2022سليمه كاظمايات شعالن جرينالبصرة

25-09-2022سليمه كاظموجدان حميد عبدالخضرالبصرة

25-09-2022ماجده حميدوصال لفته عريبيالبصرة

25-09-2022شنينه عليبدريه عبدالعزيز عبدالسيدالبصرة

25-09-2022امل مهدياشواق عبدالعزيز ناصرالبصرة

25-09-2022حسنه راضيرواء سمير جعفرالبصرة

25-09-2022زهره شنانميسون يوسف احمدالبصرة

25-09-2022صبيحه مشجلرجاء محمد موزانالبصرة

25-09-2022كريمه ماالهللاسراء ناصر شبرالبصرة

25-09-2022حمديه محمدفاطمه حسين خلفالبصرة

25-09-2022بشرى رسننور فالح جهادالبصرة

25-09-2022بشرى مهديزينب عباس قاسمالبصرة

25-09-2022منتهى خلفساره هادي دعيمالبصرة

25-09-2022عطيه حنونايمان حافض حنشالبصرة

25-09-2022زهره كريمفاطمه غليم جمعهالبصرة

25-09-2022حتيوه جابرسليمه جبر جاسمالبصرة

25-09-2022صبيحه الزمزينب علي عبدالحسينالبصرة

25-09-2022وسيله بحيتجنه ابراهيم مالكالبصرة

25-09-2022سميره عيسىمنال صباح عبودالبصرة

25-09-2022حسيبه كاظمماجده حسن عمرانالبصرة

25-09-2022سميره ابراهيمغصون منصور عليالبصرة

25-09-2022زهره جمعههبه قاسم صاحبالبصرة
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25-09-2022ناهده صادقاسماء حسين عليالبصرة

25-09-2022حسنه نهيربدور طعيمه مطرودالبصرة

25-09-2022ثجيله شفينوال عبدالحسين مطلكالبصرة

25-09-2022ملكيه لفتهعذراء عبدالرضا عيسىالبصرة

25-09-2022ليلى حسنزيتون فاخر ناصرالبصرة

25-09-2022زنوبه لفتهحوراء راضي عطيهالبصرة

25-09-2022فاطمه مشتتهبه مهدي حميدالبصرة

25-09-2022صالحه عبدزينب صباح عبدالرسولالبصرة

25-09-2022خيريه رمضانحنان طه ياسينالبصرة

25-09-2022نهله نوريسرى عماد ياسينالبصرة

25-09-2022هيام جخيورميالد عبدالكريم وهيبالبصرة

25-09-2022نبيه عبدهللارباب كريم جاسمالبصرة

25-09-2022فليحه عليوييسرى محمد مهديالبصرة

25-09-2022رسميه عبدالنبيزهراء عبود محمودالبصرة

25-09-2022عزيزه جهليسحر ياسر جويدالبصرة

25-09-2022وريده مذبوبجنان حسب خلقالبصرة

25-09-2022نعيمه كاطعايمان قاسم عليالبصرة

25-09-2022وفاء حسنافراح حسن محمدالبصرة

25-09-2022كاظميه جوادسرور عقيل عبدالبصرة

25-09-2022حذام حاجمنور جعفر عبدالبصرة

25-09-2022حسنه هاشمسكنه رياض عميرالبصرة

25-09-2022رجاء كاملساره سمير عبداالميرالبصرة

25-09-2022يسرى جبارزينب احمد جاسبالبصرة

25-09-2022حميده شريغفران عبدالكريم جاسمالبصرة

25-09-2022سعديه جاسمشذى صباح علوانالبصرة

25-09-2022بشيره منورتهاني عبدالرضا قاسمالبصرة

25-09-2022سليمه شرهانسعاد راشد يعقوبالبصرة

25-09-2022رسميه مهاويعليه لطيف ناصرالبصرة

25-09-2022انعام جونيايات عقيل عبداللطيفالبصرة

25-09-2022رسميه هديهدسندس كاظم حنونالبصرة

25-09-2022نعيمه راضيحوراء قاسم محسنالبصرة

25-09-2022حميده جادراسراء حسين عليالبصرة

25-09-2022فليحه حسنحسنه حازم مشمولالبصرة

25-09-2022زهره خالدشيماء كامل وحيدالبصرة

25-09-2022بهيه دفارسها نصيف جاسمالبصرة

25-09-2022كريمه طعمهعبير محمد سكرانالبصرة

25-09-2022بحريه عدمالهام فهد محسنالبصرة

25-09-2022منى سلطانامل راضي نعمهالبصرة

25-09-2022فضيله الياسصباح محمد شهدادالبصرة

25-09-2022زينب ماالهللسحر عبداالمير حلوالبصرة

25-09-2022نبيهه مخورشموس جبار طاهرالبصرة

25-09-2022صبريه عبدالكريمكوثر ناجي مباركالبصرة

25-09-2022فخريه صالحاسماء لفته عيسىالبصرة

25-09-2022نجيه تايههاالء فاضل عباسالبصرة

25-09-2022فوزيه عطوانمنى مكي احمدالبصرة

25-09-2022ايمان خنجروالء علي مهديالبصرة

25-09-2022جميله جابرهدى توفيق صالحالبصرة

25-09-2022عليه عبدرنا كريم كويشالبصرة

25-09-2022سلوى مكيضحى عادل كاظمالبصرة

25-09-2022فضيله عبدالواحددعاء صباح عباسالبصرة

25-09-2022ازهار قاسمساره نوري عبدالقادرالبصرة

25-09-2022سالمه بجايزينب عبدالزهره حسنالبصرة
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25-09-2022مهجه طبقايفان غانم كطافهالبصرة

25-09-2022فاطمه عبدهللارنا عبدالكريم عليالبصرة

25-09-2022خيريه غياضسليمه ابراهيم حاجيالبصرة

25-09-2022سلوى عبدالحميدمريم صباح عبدهللاالبصرة

25-09-2022كريمه عبدالرزاقاسراء يعقوب يوسفالبصرة

25-09-2022ملكه مهديزمن حسب عريبيالبصرة

25-09-2022غيده مجيدميعاد عواد حميدالبصرة

25-09-2022عواطف قاسماماني ناجح عاصيالبصرة

25-09-2022حليمه مهرسجى رحيم محمدالبصرة

25-09-2022مديحه ادياسراء عبداالمير طعمهالبصرة

25-09-2022عليه خلفاقبال كريم ياسينالبصرة

25-09-2022كوثر عطيهصابرين فوزي زيارهالبصرة

25-09-2022زينب غازياخالص علي حسنالبصرة

25-09-2022فضيله جباررغد ناصر عبدالمعبودالبصرة

25-09-2022بتول واديايمان سلمان جمعهالبصرة

25-09-2022نوريه جاسممنال فاخر راضيالبصرة

25-09-2022فوزيه محمدغفران عبدالنبي عبدالحسينالبصرة

25-09-2022بلقيس نعيمهبه عبدالحسين عليالبصرة

25-09-2022زهره شهيدعهود جميل كويسالبصرة

25-09-2022اميره ابراهيمفاطمه محمدرضا جاسمالبصرة

25-09-2022ابتسام نجمنور رياض غالبالبصرة

25-09-2022ساجده جوادهدى شهاب احمدالبصرة

25-09-2022هاشميه سلطانميعاد سعيد محمودالبصرة

25-09-2022وحيده حسندعاء جاسم محمدالبصرة

25-09-2022فاطمه ذربسلمى عبد ماضيالبصرة

25-09-2022كريمه خليلمناهل عدنان محمدالبصرة

25-09-2022فاطمه عودهتهاني عبدالكريم حميدالبصرة

25-09-2022خديجه فداويساره خالد بعرورالبصرة

25-09-2022حريه كاطعاالء ستار خلفالبصرة

25-09-2022رسميه خريبطبشرى هاشم سبتيالبصرة

25-09-2022سميره عبدالوهابايمان نوري عثمانالبصرة

25-09-2022حمديه فياضفردوس حيدر مهديالبصرة

25-09-2022بدريه عباسخيريه جاسب كلفالبصرة

25-09-2022عزيزه حسينزينب كريم محسنالبصرة

25-09-2022حربيه عبدايناس كاطع عليويالبصرة

25-09-2022ونسه كاظمصابرين خلف هاشمالبصرة

25-09-2022عواطف عايدايات عبدالكاظم حايفالبصرة

25-09-2022فطيم حسينحسنه مردان عبدهللاالبصرة

25-09-2022خيريه شرطيحنان مجيد رشيدالبصرة

25-09-2022شكريه عبدهللارواء ناجي مكيالبصرة

25-09-2022فخريه جبارنهاد مزهر مكطوفالبصرة

25-09-2022ماجده حميدزهراء عادل محمودالبصرة

25-09-2022فردوس غاليمروه حميد غانمالبصرة

25-09-2022سكنه معرضحمديه محيسن حميديالبصرة

25-09-2022زكيه عبدمنتهى مولى مناتيالبصرة

25-09-2022ثوره احمدميالد علي عطيهالبصرة

25-09-2022كريمه خليفبيداء ثجيل رميضالبصرة

25-09-2022شويله جخيورساميه كريم نايفالبصرة

25-09-2022فخريه ناجيايمان محمد عبدالرزاقالبصرة

25-09-2022جسم سواديمديحه قاسم رسنالبصرة

25-09-2022عامره كاطعفاطمه جعيول رشيجالبصرة

25-09-2022فهيمه جابرسرور كاظم حسبالبصرة
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25-09-2022زهره صبرغيداء شريف جعفرالبصرة

25-09-2022نزيله حاشوشفاطمه شكراوي سلمانالبصرة

25-09-2022هناء صبيحمروه جاسم محمدالبصرة

25-09-2022كاظميه عباسنوال كاظم نشميالبصرة

25-09-2022رمله عبدالمعينايناس باقر مصطفىالبصرة

25-09-2022كوثر عرنوصمديحه محمود شاكرالبصرة

25-09-2022زينه محمدهناء عبدالرزاق عباسالبصرة

25-09-2022سوسن حاتملقاء كريم جاسمالبصرة

25-09-2022نظيمه حسنخمائل مهدي خلفالبصرة

25-09-2022قوطيه عباسجميله ناصر لفتهالبصرة

25-09-2022بدريه كريمكريمه كاظم علوانالبصرة

25-09-2022حنان جودتنور غازي جاسمالبصرة

25-09-2022سليمه محمدتغريد ستار جبارالبصرة

25-09-2022طلبه ناصراسراء ابراهيم عذابالبصرة

25-09-2022عجيله جبرباسمه صكر عبدالحسنالبصرة

25-09-2022صبيحه عناداخالص عبود سلمانالبصرة

25-09-2022فوزيه عدنانسمى عدنان قاسمالبصرة

25-09-2022سعدونه صدامميسون حسين عبدالنبيالبصرة

25-09-2022مريم عبدالحسينزينب حامد عمرانالبصرة

25-09-2022سهيله زايردعاء نوري معتوقالبصرة

25-09-2022عديله محسناالء كاظم راضيالبصرة

25-09-2022فهيمه جمعهفاطمه حسن عبدالحيالبصرة

25-09-2022غنيه اسماعيلضمياء حسين صكرالبصرة

25-09-2022رجاء محمدشيماء جمال راضيالبصرة

25-09-2022بشرى ضاحيحنان ابراهيم صيهودالبصرة

25-09-2022ساميه كاظمرفاء طالب عبدالواحدالبصرة

25-09-2022فتيه حمزههيفاء صادق ياسينالبصرة

25-09-2022نجاه كريمسكينه ناصر ارحيمالبصرة

25-09-2022جاسميه محمدصابرين عباس مكطوفالبصرة

25-09-2022نعيمه محمدمنى عبيد ابراهيمالبصرة

25-09-2022سهام كاظمدارين نجم عبداالميرالبصرة

25-09-2022ورده خليلضحى اياد عبدالصمدالبصرة

25-09-2022صبريه صبريسهام عبدالمنعم عطيهالبصرة

25-09-2022باسمه عتويحنان عبدالكاظم رشيدالبصرة

25-09-2022ليلى يسرتحرير عدنان شنتهالبصرة

25-09-2022فاطمه كاظمسلوى داخل مهديالبصرة

25-09-2022عليه عباسروايه صباح جوادالبصرة

25-09-2022باسمه جبرعذراء شتيوي مزهرالبصرة

25-09-2022ساميه فانوصنسرين قاسم محمدالبصرة

25-09-2022ليلى سعدييسرى ناظم عبدالبصرة

25-09-2022سندس حسنامنه احمد باقرالبصرة

25-09-2022ربيعه شراتيزينب محيسن خنجرالبصرة

25-09-2022كريمه شاكرنسرين توفيق شبيبالبصرة

25-09-2022ناجحه عبدالوهابشيرين خيرهللا خضيرالبصرة

25-09-2022عليه ابصيوهنادي حامد عبدالنبيالبصرة

25-09-2022ونسه عريبيابتسام عبد صالحالبصرة

25-09-2022هيله عودهعلياء عاشور قاسمالبصرة

25-09-2022نعيمه صادقاسراء عدنان معتوقالبصرة

25-09-2022فوزيه نجمجنان عبدالجبار عليالبصرة

25-09-2022سلمى ابراهيمميعاد عبيد عبدالعزيزالبصرة

25-09-2022وفيقه شاكردنيا توفيق بدرالبصرة

25-09-2022عطيه ناصرمريم ايوب سالمالبصرة
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25-09-2022اقبال شمخيافراح ناجي عبدالواحدالبصرة

25-09-2022حياه سلمانايات حبيب عبدالمهديالبصرة

25-09-2022حميده لفتهامل كاطع عزيزالبصرة

25-09-2022سوسن يعقوبمريم موح سرهيدالبصرة

25-09-2022حسنه داخلعذراء قاسم خضيرالبصرة

25-09-2022جكليته جارهللاشيماء خلف جابرالبصرة

25-09-2022صبريه جاسمشروق قاسم شريفالبصرة

25-09-2022فتحيه ياسينغفران نجم عبودالبصرة

25-09-2022حسينه عبدهللازينب حسن بديويالبصرة

25-09-2022فوزيه عليمنتهى كامل كريمالبصرة

25-09-2022بسهن غضبانزهراء جاسم موسىالبصرة

25-09-2022مناهل جمعهنور عوده طعمهالبصرة

25-09-2022ورده حسندعاء خالد مسافرالبصرة

25-09-2022سندس عبدالمجيدزينب قاسم محمدالبصرة

25-09-2022لمياء سالمنورس ثجيل مسلمالبصرة

25-09-2022رازقيه غريبسلوى عبدالسالم شاويالبصرة

25-09-2022كاظميه طالبهاله صباح حتيتالبصرة

25-09-2022حياه عباساسالم حكمت ضمدالبصرة

25-09-2022بشرى حبيبعذراء نبيل طالبالبصرة

25-09-2022بدريه سلمانسعيد عياده شنيفالبصرة

25-09-2022فوزيه جاسمازهار راضي عبدالبصرة

25-09-2022منى عبدالسادهصابرين عبدالنوري محسنالبصرة

25-09-2022هديه طالباخالص شنف خلفالبصرة

26-09-2022سوره خلفعبير علي عاصيالبصرة

26-09-2022صبريه عبدهللاصادق لفته شبيبالبصرة

26-09-2022رضيه عليستار جبار فؤادالبصرة

26-09-2022جويه طعمهجاسم باني نعمهالبصرة

26-09-2022سويه نايفحسن عيفان كطرانالبصرة

26-09-2022فاطمه عجيلسالم جاسم دراجالبصرة

26-09-2022زكيه عبدالقادرشاكر عبدالوهاب يوسفالبصرة

26-09-2022معتوكه مهديسعدون عبدالساده عبدالزهرهالبصرة

26-09-2022نصره جبارهفالح صويح حسينالبصرة

26-09-2022ضحيه محيلسالم يعقوب بنيانالبصرة

26-09-2022نبات جاسمصالح عبدالواحد مسلمالبصرة

26-09-2022لطيفه عبدعليكاظم حالوب مطرالبصرة

26-09-2022حريه هانيتوفيق عبدالساده شيحانالبصرة

26-09-2022فطيم عزبسعدون جاسم خريبطالبصرة

26-09-2022وحيده عبيدعيدان عباس عالويالبصرة

26-09-2022مطيره تعبانشريف جعفر بعاجالبصرة

26-09-2022فاطمه طاهرجاسب رحيمه فرجالبصرة

26-09-2022فاطمه مهديعباس غريب عبدهللاالبصرة

26-09-2022جميله حسينمهدي خريبش مطلكالبصرة

26-09-2022حنه جريحرحيم سعيد نصرالبصرة

26-09-2022عفيفه عبدفاضل عيسى مرهونالبصرة

26-09-2022فاطمه غافلعبدهللا حمود دايخالبصرة

26-09-2022حصيله جالبعوده فعيل حسنالبصرة

26-09-2022جليعه معيودقاسم حمد محسنالبصرة

26-09-2022بريجه معلهغافل سعدون غانمالبصرة

26-09-2022انسيه محمدعبدالقادر حسن خلفالبصرة

26-09-2022سكنه زنادنجم مالك ناصرالبصرة

26-09-2022كاظميه لفتهمحمد كريم جايدالبصرة

26-09-2022فطومه عبدهللامنصور جاسم منصورالبصرة
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26-09-2022بدريه سبتيعامر فالح زاملالبصرة

26-09-2022ليلى محمدكاظم جواد حسينالبصرة

26-09-2022بتيه سلمانغالب جويد كاطعالبصرة

26-09-2022كنيشه خلفحسن جاسم محمدالبصرة

26-09-2022ايه معارجناصر ابراهيم طهالبصرة

26-09-2022بدويه عبودصبار عاجب داغرالبصرة

26-09-2022فلوه ثجيلعزيز حنتوش جيادالبصرة

26-09-2022حمديه عليجابر زري مرهجالبصرة

26-09-2022زنوبه راضينجم لعيبي عاتيالبصرة

26-09-2022شفيقه مهدينوري محسن مرزوقالبصرة

26-09-2022بنيه حسنعادل جاسم اسماعيلالبصرة

26-09-2022سلوى طالبنبا نعمه عبدعليالبصرة

26-09-2022حمديه حطينايات حمزه عباسالبصرة

26-09-2022صبيحه عاصيفاطمه احمد راشدالبصرة

26-09-2022ايمان ثجيلرجاء ناجي تركيالبصرة

26-09-2022حياه خضيرفاطمه نعيم جبارالبصرة

26-09-2022نجيه محسنزهراء عبداالمير علوانالبصرة

26-09-2022رباب عبدالصمدميعاد جعفر عبدالرضاالبصرة

26-09-2022سهام صافيحنين دينار صبريالبصرة

26-09-2022ناديه عبددنيا ربيع عبدالمنعمالبصرة

26-09-2022تحيه دعيرضحى عادل نسيمالبصرة

26-09-2022شهريان حسنعبدالرضا كريم محمدالبصرة

26-09-2022نادره عنادجبار حسين عبيدالبصرة

26-09-2022صبيحه خلفسهل نجم عبدهللاالبصرة

26-09-2022عفيفه جويدمحمد عويد حسونالبصرة

26-09-2022نعيمه عبدالرضانذيره عيسى جميانالبصرة

26-09-2022بدريه لفتهصبري هادي عبدالمحسنالبصرة

26-09-2022جويده شريجيرسلمان عبود شخيطالبصرة

26-09-2022طرفه عجيلنوري جوالن فرحانالبصرة

26-09-2022عنب مزبانالزم غضبان ضيدانالبصرة

26-09-2022طيبه جاسممهدي ناصر عيسىالبصرة

26-09-2022هاشميه معاونعبد ياسر خفيالبصرة

26-09-2022زغيره عوادرحيم طالع ثجيلالبصرة

26-09-2022سكنه عباسطالب كاظم محمودالبصرة

26-09-2022نعيمه باقرنجم نعمان نجمالبصرة

26-09-2022سكنه ساريجابر نبخ مظلومالبصرة

26-09-2022حسن اوشيلجاسم علزان فرجالبصرة

26-09-2022بدريه مجيدعلي عبدهللا محمودالبصرة

26-09-2022فاطمه حسونيياسين حمد سلمانالبصرة

26-09-2022فتينه لفتهعسكر غليم مكطوفالبصرة

26-09-2022موحه مهلهلخالد قاسم مهاويالبصرة

26-09-2022فومه عبيدعبدالحسين شعبان سلمانالبصرة

26-09-2022صبحه عبدالنبيعبدالزهره مولى جبارالبصرة

26-09-2022حياه فليحمهدي محيسن عليالبصرة

26-09-2022حمده حيدرشاكر شنان حسنالبصرة

26-09-2022بسايل سحابعبدهللا علي مدهوشالبصرة

26-09-2022دله يعقوبمحمد ماجد خشانالبصرة

26-09-2022حجيجه نعمهلطيف فنجان سلطانالبصرة

26-09-2022رباب ناصرخيرهللا محمدعلي كاظمالبصرة

26-09-2022سعده زيارهعبدالعباس فاضل احمدالبصرة

26-09-2022حذافه جزررحيم محارب شكايالبصرة

26-09-2022بدريه جودهستار عبدالجبار عبدالسادهالبصرة
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26-09-2022نجمه جاسمعباس محمد مشداخالبصرة

26-09-2022حبيبه عبيدتركي حمود غياضالبصرة

26-09-2022كريمه جاسمجمعه كاظم داودالبصرة

26-09-2022خديجه هزاعبحري محمد طاهرالبصرة

26-09-2022اصيله ثوينيفيصل مالك محمودالبصرة

26-09-2022جواهر حمدناظم صالح محمدالبصرة

26-09-2022صفيه جوكيسهيل محمود سلمانالبصرة

26-09-2022فاطمه ظاهرنوري عاشور قاسمالبصرة

26-09-2022خاجيه حيدرزويد طعمه صالحالبصرة

26-09-2022خديجه عطيهجهاد قاسم عليالبصرة

26-09-2022مكيه اسماعيلطالب مزبان حسينالبصرة

26-09-2022شخص غانمعبدالزهره صبيح عوادالبصرة

26-09-2022قند حسينحمود شعيبت عكلهالبصرة

26-09-2022رضيه كركرحميد حري مشاريالبصرة

26-09-2022قبيله محسنعادل سامي محسنالبصرة

26-09-2022جاسميه عباسنمر مويش سعودالبصرة

26-09-2022عطيه محسنمحسن محمد جاسمالبصرة

26-09-2022دفتر مكطفكاظم محمد مشتتالبصرة

26-09-2022حكيمه سلطانفاضل حسن عبيدالبصرة

26-09-2022اصيله حمزهعبدالوهاب عبدالحسين نملالبصرة

26-09-2022خديه فنديجبار مرحل عايدالبصرة

26-09-2022فوكهن مطلكناصر محسن مزعلالبصرة

26-09-2022سكينه عبدعلينعمان خليل حسنالبصرة

26-09-2022مره عبدالحسينعبيد حميد ادريسالبصرة

26-09-2022كاظميه يوسفحسن قاسم حسنالبصرة

26-09-2022سكينه عبدالنبيسمير عبدالنبي محمدالبصرة

26-09-2022خديجه حسنابراهيم عبداللطيف عبدالحسينالبصرة

26-09-2022عليه جيادحسن علي مزعلالبصرة

26-09-2022حسنه شرامهمحمد نجم محسنالبصرة

26-09-2022كاظميه صابرعباس بديوي فاختالبصرة

26-09-2022فضيله حمادعبدالحليم عبدالساده عليالبصرة

26-09-2022سوكيه مرزوككريم زبار غميرالبصرة

26-09-2022شنينه حسنرضا مولى محمدالبصرة

26-09-2022حسنه صالحعبدالحسين صالح عبيدالبصرة

26-09-2022خديجه محمدقاسم عبدالوهاب احمدالبصرة

26-09-2022مريم عليمحمود يوسف محمدالبصرة

26-09-2022كميله حسينصادق ياسين سلطانالبصرة

26-09-2022خديجه عبدهللاعادل خليفه جنديلالبصرة

26-09-2022حسن اوشيلجاسم علوان فرجالبصرة

26-09-2022لوعه عبدهللاكاظم عبود رميالبصرة

26-09-2022رازقيه موسىعلي ظاهر حبيبالبصرة

26-09-2022بدريه محمودعبدالكريم عباس حمزهالبصرة

26-09-2022طميشه راهيطه حسن خلفالبصرة

26-09-2022حليمه حميدحمزه عبود جبارهالبصرة

26-09-2022حمده جناحجميل ثامر يوسفالبصرة

26-09-2022صايه جبرجاسم شبيب مجيدالبصرة

26-09-2022هاشميه الزمغسان حمود جاسمالبصرة

26-09-2022شنوه عيالسلمان عوده عبدهللاالبصرة

26-09-2022هيله سلطانصدام طارش زاملالبصرة

26-09-2022طشاره سالممحيسن بدن منسيالبصرة

26-09-2022كاظميه حمدخزعل واعي نتاشالبصرة

26-09-2022سندس حسينزينب صادق جعفرالبصرة
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26-09-2022نضال يونسطيبه حمزه عباسالبصرة

26-09-2022هنيه محمدسجا صباح راشدالبصرة

26-09-2022ياسمين فاخربنين حازم عبداالميرالبصرة

26-09-2022عوفه كوزانوضحه محمد خلفالبصرة

26-09-2022ناديه كاظمصابرين علي حسنالبصرة

26-09-2022زينب حبيبمريم فارس حسينالبصرة

26-09-2022فضيله درويشعلياء هادي محمدحسنالبصرة

26-09-2022كفاح صكبانمريم عوده فرجالبصرة

26-09-2022اميره فضلزهراء مسلم هاشمالبصرة

26-09-2022سومه مشكورحيد خضير عبدالعاليالبصرة

26-09-2022شروق نعيمغصون وسام حبيبالبصرة

26-09-2022فائزه احمدامينه مازن عبداالميرالبصرة

26-09-2022كفايه مطرمريم مزهر حميدالبصرة

26-09-2022فضيله شمهودساره اسماعيل ماجدالبصرة

26-09-2022ابتسام عبدزهراء محسن كريمالبصرة

26-09-2022ناديه نبتاقبال فالح خلفالبصرة

26-09-2022كوثر خلفشروق رياض نعمهالبصرة

26-09-2022خيريه ديناركريمه محمدعلي قاسمالبصرة

26-09-2022وفاء يعقوبايمان ماجد جعفرالبصرة

26-09-2022مكيه ورايفضاله خالطي ساجتالبصرة

26-09-2022زينب فاضلامال عقيل جبارالبصرة

26-09-2022نضال عبدالعزيزرواء عبادي كريمالبصرة

26-09-2022سليمه جعفرياسمين عبدالحسن عبيدالبصرة

26-09-2022ايمان حسينازل وداد حسنالبصرة

26-09-2022رسميه اسماعيلدعاء احمد مطيرالبصرة

26-09-2022سندس عبدالجليلخنساء لؤي كاملالبصرة

26-09-2022سلوى بحيويزينب يوسف يعقوبالبصرة

26-09-2022خالديه كريمفاطمه راضي انعيمهالبصرة

26-09-2022كريمه شاكرامال عبدالمجيد بدرانالبصرة

26-09-2022سناء سعودزينب علي حمودالبصرة

26-09-2022كاظميه غازيسكينه جعفر صادقالبصرة

26-09-2022قسيمه مهلهلعنود كريم محمدالبصرة

26-09-2022دالل عليميعاد حمزه عباسالبصرة

26-09-2022حليمه يعقوبنور سعد الزمالبصرة

26-09-2022ضويه جاسماسراء كاظم عسكرالبصرة

26-09-2022رضيه اميلدعاء عبدالحسين خضيرالبصرة

26-09-2022كريمه عبدبتول حسن كلظمالبصرة

26-09-2022ربيعه خضيراسماء جواد رعيدالبصرة

26-09-2022انعام عثمانهاجرين باسم الزمالبصرة

26-09-2022جواهر ضيداندموع رحيم سلمانالبصرة

26-09-2022شليشه مجيدجوهر فاخر كرارالبصرة

26-09-2022بلده خليلسلوى حمد عبيدالبصرة

26-09-2022فطومه يوسفثابت اسماعيل ادريسالبصرة

26-09-2022علويه كعيدعبدالكريم جناح زاملالبصرة

26-09-2022عوفه معتوقجميل دحام منخيالبصرة

26-09-2022منوه كاطعرحيمه ضمد حريجهالبصرة

26-09-2022امينه ابراهيمجبار فاضل عباسالبصرة

26-09-2022امل سبعصادق جعفر حميدالبصرة

26-09-2022وزيه رمضانميثم كاظم مزيدالبصرة

26-09-2022نجمه عليحسين علي عبدالرزاقالبصرة

26-09-2022شريفه سعدعدنان ريسان مكيالبصرة

26-09-2022مايهن فضلعبدالعزيز عبدالحسين ياسينالبصرة
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26-09-2022خيريه عليمصطفى عباس عبدالرزاقالبصرة

26-09-2022ثجيله مزعلصابر طارش زاهيالبصرة

26-09-2022جميله عليسامي علي محمدطاهرالبصرة

26-09-2022زغيره غضيبعلي حسون زاهدالبصرة

26-09-2022زهره يعقوبصالح سعدون حميدالبصرة

26-09-2022فلحه بدنصاحب بطيبط فارسالبصرة

26-09-2022فتحيه كاظمحسين عبدالحسن راضيالبصرة

26-09-2022حبيبه عبدهللاجبار خضير لهلوبالبصرة

26-09-2022فخريه عبدالحسنعباس محسن موسىالبصرة

26-09-2022بنيه عبدالرضاجواد كاظم عريبيالبصرة

26-09-2022حليه علوانمصر شليج حسينالبصرة

26-09-2022بدريه حسينغالب ماثور حسنالبصرة

26-09-2022ماليه محينقسلطان سرحان شفيقالبصرة

26-09-2022نجيه سعدونصالح مهدي عليالبصرة

26-09-2022خديجه جاسمحامد حسن جوادالبصرة

26-09-2022شهلوله محمدعبدهللا حميد كاظمالبصرة

26-09-2022بسهن مناتيجاسب جبر شخطالبصرة

26-09-2022ليلى زغيرعبدالباري عوده سوبهيالبصرة

26-09-2022ركن عليهاشم جابر منصورالبصرة

26-09-2022اسيا مريصبيح محمد جاسمالبصرة

26-09-2022كاظميه صالحمحي غني عبدالكريمالبصرة

26-09-2022صينيه عامرعبدالكاظم طاهر عليخالبصرة

26-09-2022هديره كاروكعبدالرزاق خلف غانمالبصرة

26-09-2022هاشميه محمدعلي صيوان معيوفالبصرة

26-09-2022جميله ثجيلحسن ظهاب جسابالبصرة

26-09-2022كنوشي عبيدعلي احمد عليالبصرة

26-09-2022عجيله عوضحمد حسن سنامالبصرة

26-09-2022ثرمه دهشعلي شنين جاسمالبصرة

26-09-2022نوره رداممسير مشري سعدونالبصرة

26-09-2022حسنه حوالكاظم محمد عمرانالبصرة

26-09-2022فطيم جابرعلي مطرود عجيلالبصرة

26-09-2022مسخيه محمدمحيسن هادي جبرالبصرة

26-09-2022ام البنين حسينحميد كريم دفارالبصرة

26-09-2022جكاره راضيباقر سوادي حسنالبصرة

26-09-2022فاطمه سلمانعلي وطبان عبدالحسينالبصرة

26-09-2022عصريه ضيدانمحمود عبدالحسين جويدالبصرة

26-09-2022هيله عزيزكريم فالح خضيرالبصرة

26-09-2022كاظميه سالمعادل عبدالكريم عبدالحسينالبصرة

26-09-2022زهره محسنعبدالزهره عبيد فريحالبصرة

26-09-2022وبريه خضيرسالم عرار حاجيالبصرة

26-09-2022جسومه جخيودعبدالنبي هاشم عاتيالبصرة

26-09-2022حدهن مهودرعبد محسن مناتيالبصرة

26-09-2022نوريه سهمتوفيق علي شناوهالبصرة

26-09-2022معالنه شميلراسم محمد شناوهالبصرة

26-09-2022رهيفه مناتيجبر خليفه محسنالبصرة

26-09-2022رزيعه حبيبجابر عبد عيسىالبصرة

26-09-2022كاظميه عليلفته سلطان ياسرالبصرة

26-09-2022مره عبدالحسينعبيد حميد دريسالبصرة

26-09-2022عزل رسنخضير بور غياضالبصرة

26-09-2022نوعه مقصصعصري مطر جذابالبصرة

26-09-2022فاطمه حيدرعويد عبود طاهرالبصرة

26-09-2022شكريه ثجيلفالح هادي منخيالبصرة
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26-09-2022فطيم علوانبلوه تمناتي ماضيالبصرة

26-09-2022زهره محيسنكريم حميد لفتهالبصرة

26-09-2022كاظميه عباسمصطفى يونس عباسالبصرة

26-09-2022صبيحه عبودناصر جلوب كاظمالبصرة

26-09-2022مذكايه عيالعباس محمد مشيريالبصرة

26-09-2022زهره عليويجاسم حسين منصورالبصرة

26-09-2022غند سالمفاخر عزيز كاطعالبصرة

26-09-2022ملكيه صادجخشان هميم شويلالبصرة

26-09-2022بسمه خليفهكاطع مكطوف محمدالبصرة

26-09-2022زنوبه حاتمعقيل يوسف صداعالبصرة

26-09-2022صبيحه عبدفالح جبار حسينالبصرة

26-09-2022رباب محمدعواد مرتضى احمدالبصرة

26-09-2022بدريه عليثجيل قاسم جلدالبصرة

27-09-2022كبه جبرخليل ابراهيم قاسمالبصرة

27-09-2022فاطمه حسينمحمد حسن احمدالبصرة

27-09-2022وصف محمدحمدي جواد كاظمالبصرة

27-09-2022نوره ثجيلفهد غالي زغيرالبصرة

27-09-2022زينب حسنستار جبار كاظمالبصرة

27-09-2022عواشه طهعبدالكريم احمد محمودالبصرة

27-09-2022مطره عبودفؤاد محمد عاشورالبصرة

27-09-2022فطوم عودهفرحان هالل فرحانالبصرة

27-09-2022زهره محمدسعدون عبدالزهره جساسالبصرة

27-09-2022فاطمه سلمانعبدالحسن ناصر محسنالبصرة

27-09-2022بهيه وهيبخيرهللا خلف سواديالبصرة

27-09-2022صفيه عبدالرحمنناصر عبدالواحد ناصرالبصرة

27-09-2022حالوه نصرهللامحمد رهيف ياسينالبصرة

27-09-2022نعيمه جابرصباح موسى حسينالبصرة

27-09-2022حسنه عبدالرزاقعبدالحسن سالم مشريالبصرة

27-09-2022حميده سوادقاسم عبدالحسن صالحالبصرة

27-09-2022عليه كاظمماجد جلوب حسينالبصرة

27-09-2022كطوه عذافهعلي العيبي خيرعليالبصرة

27-09-2022لطيفه محمدجاسم شهاب احمدالبصرة

27-09-2022مريم سيف هللاعباس محمد عليالبصرة

27-09-2022بدريه عليثامر موسى يوسفالبصرة

27-09-2022جريوه فهيدظاهر علي حسنالبصرة

27-09-2022عليوه عنادحطاب صدام زايرعليالبصرة

27-09-2022نجمه عبدهللاسالم عبدالحسن حبيبالبصرة

27-09-2022عائده سلمانمهدي صالح حنتوشالبصرة

27-09-2022بدريه صدامعبدالواحد عبود بديويالبصرة

27-09-2022عيده جاسمعبدالزهره حميد جاسمالبصرة

27-09-2022بهيه باشطصبيح سالم صبرالبصرة

27-09-2022بدريه جبارمحمد عايد نجمالبصرة

27-09-2022زهره كاظمسلمان داود كركريالبصرة

27-09-2022حسنه عباسسامي مجيد محييالبصرة

27-09-2022كيفه طالبكريم حسين عليالبصرة

27-09-2022عجيبه نجمسعيد عباس عبدعليالبصرة

27-09-2022حسنه كاظمعادل سالم عبدالواحدالبصرة

27-09-2022انيسه ايوبزكي موسى عبدويسالبصرة

27-09-2022ساميه محمدرعد جنديل هاديالبصرة

27-09-2022مكيه محسنسالم عبدالمهدي عليالبصرة

27-09-2022صبريه شحيتعبدالكريم حليفي دنانهالبصرة

27-09-2022فوزيه نجمعدنان هاشم محمدالبصرة
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27-09-2022بدريه داودعلي جعفر محمدالبصرة

27-09-2022خيريه صالحهيثم حسين علوانالبصرة

27-09-2022حكمه حميدحسين عبد يوسفالبصرة

27-09-2022احنينه خلفقاسم جبار صالحالبصرة

27-09-2022ساريه جبرعذير كاطع فالحالبصرة

27-09-2022خيريه الزمعبدالحميد ناصر عبدالحسينالبصرة

27-09-2022شياله جبرقاسم جاسب هاديالبصرة

27-09-2022فجر مهناعبدالكريم مهدي جاسمالبصرة

27-09-2022الفيه سلطانحيدر كاظم ناصرالبصرة

27-09-2022غزيه بدنعبدالرضا سالم كريمالبصرة

27-09-2022قبيله مزهرعبدالكريم جعفر فاضلالبصرة

27-09-2022عيده عبدالرضاجري صباح سعدونالبصرة

27-09-2022فخريه محمدعيدان وادي مالحالبصرة

27-09-2022بنيه ضهددويج كريم كويشالبصرة

27-09-2022مكيه شغاتيعبدالواحد عبدالحسين شريفالبصرة

27-09-2022زهره شاكرعبدالكريم هواز عبدالرضاالبصرة

27-09-2022تركيه حسينصبيح جعفر محمدالبصرة

27-09-2022غداره خلفعبدالرسول علي اطميسالبصرة

27-09-2022هاشميه هادينوري صباح ناجيالبصرة

27-09-2022جميله حسنسالم جاسم محمدالبصرة

27-09-2022كاشيه عطارماجد عامر عبدالبصرة

27-09-2022ليلوه حسينعادل فهد داخلالبصرة

27-09-2022سنيه عباسجميل خضير غافلالبصرة

27-09-2022خاتونه حسينعبدالرحيم عبود جابرالبصرة

27-09-2022دله طعيسعالوي عبد ساجتالبصرة

27-09-2022زهره حسنعبدالرزاق نعمه كحيطالبصرة

27-09-2022شنينه عليويسالم حسن لفتهالبصرة

27-09-2022فضيله محمدعلي عبدالحسين عبدالرضاالبصرة

27-09-2022فاطمه عباسعبدالحسين عبدالستار اسماعيلالبصرة

27-09-2022كميله الزمرياض جبار محسنالبصرة

27-09-2022حليمه مرهمكاظم عبدالحسين عودهالبصرة

27-09-2022ماجده ناصرعباس فالح عباسالبصرة

27-09-2022فخريه حمدكريم عبدالزهره خضيرالبصرة

27-09-2022سليمه خضيرعلي ثاجب محيلالبصرة

27-09-2022فضيله كاظمكريم صبري بشيتالبصرة

27-09-2022خيريه محمدعصام علي حسينالبصرة

27-09-2022نزه فالحهاني سلمان عبودالبصرة

27-09-2022صالحه علكمطر سلمان بديويالبصرة

27-09-2022قاسميه عبدهللامحمد خضير ثامرالبصرة

27-09-2022صفيه عبدهللاعبدالكريم عبدالحسين عباسالبصرة

27-09-2022حجه هليلكاظم عبدالساده ملشالبصرة

27-09-2022كاظميه محسنعبدالزهره حمزه صالحالبصرة

27-09-2022فاطمه عبدالسالمنبيل عبدالمحسن عليالبصرة

27-09-2022زكره عفاتيرعد سالم ماهودالبصرة

27-09-2022عدايه عدايحمد جوده فرجالبصرة

27-09-2022كريمه محمدعبدالمجيد حميد سلمانالبصرة

27-09-2022كاظميه محسنكامل حمزه صالحالبصرة

27-09-2022غانمه ادهامصبيح فالح حسينالبصرة

27-09-2022كركه عبيدعبداالمير حميد حسينالبصرة

27-09-2022سعده خنجرسامي طاهر موسىالبصرة

27-09-2022قاسميه حميدعبدالزهره محمد خضيرالبصرة

27-09-2022زهره حالوبناهي حميد جاسمالبصرة

Page 171



Query

27-09-2022ورده غلومعبدالباري حسن عليالبصرة

27-09-2022كاظميه موسىمحمود عبود عباسالبصرة

27-09-2022جاسميه مناتيحسن راضي زاجيالبصرة

27-09-2022حسنيه شذرسامي خلف صنكورالبصرة

27-09-2022شريفه جبرعدنان كاظم حسنالبصرة

27-09-2022رسائل راضيبشير حسن نجمالبصرة

27-09-2022ليلوه عليباسم محمدعلي حسينالبصرة

27-09-2022حليمه يعقوبجاسم محمد مشتتالبصرة

27-09-2022خضيره عبيدفاضل مريس حمدالبصرة

27-09-2022جمعيه حسينعبداالمير مانع هندالالبصرة

27-09-2022خديجه لفتهعباس مهدي صالحالبصرة

27-09-2022غازي جابرقيس نصر سلمانالبصرة

27-09-2022نعيمه مريعيخالد عبدالرحمن عباسالبصرة

27-09-2022حربيه خلفكريم كاظم جبارالبصرة

27-09-2022فتحيه عبدهللاحسين عيسى عالويالبصرة

27-09-2022خاجيه عذابكريم نعمه جادمالبصرة

27-09-2022تركيه خزعلعزيز منحر مسلطالبصرة

27-09-2022فاطمه منصوركريم فالح حنتوشالبصرة

27-09-2022رحمه ناصرغضبان عبد خلفالبصرة

27-09-2022مالحه وثيجعبدالكريم جاسم فرحانالبصرة

27-09-2022نشميه عودهفرج بعنون بدرالبصرة

27-09-2022دوايه فريحعبدالكريم مكطف مباركالبصرة

27-09-2022حسنه عيسىهاشم جواد خلفالبصرة

27-09-2022عجيله عبدهللاجبار سبتي عزيزالبصرة

27-09-2022لطيفه محمديحيى عبدالصاحب جابرالبصرة

27-09-2022ساميه معتوقعلي خلف جازعالبصرة

27-09-2022عربيه ناصرمهدي حبيب مهديالبصرة

27-09-2022جبريه رحمنطارق عبدالنبي جاسمالبصرة

27-09-2022سليمه منصورعدنان حسين عليالبصرة

27-09-2022جماره خلففاضل نعيم حسينالبصرة

27-09-2022بدريه يوسفابراهيم عبدالكريم عبيدالبصرة

27-09-2022خالديه حسونموسى حسن لفتهالبصرة

27-09-2022خالديه حنظلعلي عبدالحسين محسنالبصرة

27-09-2022تركيه شبوطجليل نعر كطانالبصرة

27-09-2022فطيم رباطحمود عطيه برديالبصرة

27-09-2022دوله محمدكريم عبيد عبدالحسنالبصرة

27-09-2022فشله حنظلخلف ابراهيم حسينالبصرة

27-09-2022لطيفه حسينيونس موسى عبدالكريمالبصرة

27-09-2022زهره شعبانعبدالواحد عيسى عبدالواحدالبصرة

27-09-2022جوره خلفطالب عاصي حاجمالبصرة

27-09-2022زهره دايخيحيى فاضل ثجيلالبصرة

27-09-2022نوريه محمدثابت عبدالقادر حاجمالبصرة

27-09-2022حليمه كريديعامر عبدالحسين زبونالبصرة

27-09-2022كاظميه ابراهيمطه ياسين عبودالبصرة

27-09-2022اسومه مدنعبدالستار جابر جاسمالبصرة

27-09-2022مهيه عبدالواحدعلي حسين عليالبصرة

27-09-2022جرخيه عيسىماجد شهاب ناصرالبصرة

27-09-2022سنيه حماديمحمد موسى عبدالرزاقالبصرة

27-09-2022عوفه عبدالسادهاياد عبد موسىالبصرة

27-09-2022نشوه محيسليم منذر واجدالبصرة

27-09-2022كسره مونسكامل فهد لطيفالبصرة

27-09-2022شيخه عبيدضياء عبدعلي عبدالحسينالبصرة
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27-09-2022فطيم صحنمهدي عبيد عويدالبصرة

27-09-2022عربيه جيادناظم عوده كرمالبصرة

27-09-2022بدريه نحاشجبار عوده عبدالبصرة

27-09-2022نوريه عبدالحسينمضر حاكم عبدالمنعمالبصرة

27-09-2022سكنه حسبخضير موسى نجفالبصرة

27-09-2022جاسميه عبدالحسينعلي عبدالحسين جودهالبصرة

27-09-2022رياسه جاسمكريم ثامر حطابالبصرة

27-09-2022جباريه بدنكريم عوده زنيدالبصرة

27-09-2022فخريه عبيدمنصور بلط مسيرالبصرة

27-09-2022جماله زبونسلمان جلوب عاتيالبصرة

27-09-2022نصره عبودريسان سماري محيالبصرة

27-09-2022امنه وداعهمحمدسعيد عبدالرضا كاظمالبصرة

27-09-2022سنيه جويرشهاب احمد ذيابالبصرة

27-09-2022زهره ثوينيجبر ميس خابطالبصرة

27-09-2022فاطمه جاسمماجد يوسف يعقوبالبصرة

27-09-2022فخريه سلمانمهدي قاسم محمدالبصرة

27-09-2022سليمه حاجممحمد جاسم عبدهللاالبصرة

27-09-2022جواهر شنيفعالء حسين جابرالبصرة

27-09-2022فاطمه محمدعبدالكريم علي كاظمالبصرة

27-09-2022طياره عبدالكريم عبد كميتالبصرة

27-09-2022حسنه كاظمقاسم محمد سعيدالبصرة

27-09-2022ليلى سلمانناظم عبدالكريم عبدالرحمنالبصرة

27-09-2022جبره طعينصالح ابدير فليحالبصرة

27-09-2022صبيحه يوسفجاسب عبدالكريم ديوانالبصرة

27-09-2022هيله كاظمسماح ناصر كرارالبصرة

27-09-2022فوزيه هاشمعبداللطيف ياسين طهالبصرة

27-09-2022هيله غديرعبدالنبي فالح خضيرالبصرة

27-09-2022ثنوه غاليعلي شويم عزيزالبصرة

27-09-2022هيله كحاميجبار لعيبي حاتمالبصرة

27-09-2022جميله صالحعبدالكريم حسين عامرالبصرة

27-09-2022صبريه محسنعبداالمير دعبول احمدالبصرة

27-09-2022نايله معتوقعبدالحسين احمد عبدالرسولالبصرة

27-09-2022زهيه عليفاضل جبار عاتيالبصرة

27-09-2022فتحيه حسينفوزي جاسم محمدالبصرة

27-09-2022طلبه عبدالنبيكريم جوده شنيفالبصرة

27-09-2022خميسه عبودهادي علوان صبيحالبصرة

27-09-2022بسعاد حسنعبدالكريم نصرهلل كاطعالبصرة

27-09-2022سليمه صالحعماد فالح حسنالبصرة

27-09-2022غنيده زبارينوري محسن جابرالبصرة

27-09-2022نوعه عبدالرضااحمد جاسم محمدالبصرة

27-09-2022شكريه ناصرمنذر فالح سندالبصرة

27-09-2022خالصه عبودهعلي عبدهللا عدنانالبصرة

27-09-2022جبره ساهياياد علي احمدالبصرة

27-09-2022خديجه عليعبدالحسين علي حسينالبصرة

27-09-2022سكنه عباسمحمود كاظم محمودالبصرة

27-09-2022ركشه رحيلزغير عويد ناجيالبصرة

27-09-2022شكريه حماديفاضل عويد يوسفالبصرة

27-09-2022فوزيه عبدالخالقعادل مجيد تومانالبصرة

27-09-2022مريم عباسعادل مهدي عبودالبصرة

27-09-2022صبريه شلكرسعد عبدالجبار خضرالبصرة

27-09-2022كميله جليلقاسم يعقوب عليالبصرة

27-09-2022نعيمه عليابراهيم عبدالرحمن سعدالبصرة
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27-09-2022عليه عبودعبدالكاظم ابراهيم حيالالبصرة

27-09-2022بدريه كاظمجواد رحمه محمدالبصرة

27-09-2022حسن علييعقوب سبهان لفتهالبصرة

27-09-2022سبيجه محمدعدنان خليل يحيىالبصرة

27-09-2022نصره شمخيكاظم فندي عليالبصرة

27-09-2022فاطمه يوسفناصر جوني فريدالبصرة

27-09-2022فضيله شالشعبدعلي جبار اسماعيلالبصرة

27-09-2022زكيه قاسمرياض عبدالشهيد صالحالبصرة

27-09-2022عجيبه احمدخلف يوسف حميدالبصرة

27-09-2022خليله ابراهيمجاسم عبدهللا جاسمالبصرة

27-09-2022عليه حسينقاسم عبدالجليل صبيحالبصرة

27-09-2022فرحه محيعادل عبدهللا محسنالبصرة

27-09-2022هشيبه محمودفؤااد احمد حضرالبصرة

27-09-2022بدريه كليكلكريم راضي هالالبصرة

27-09-2022شلواطه عباسكريم عبدالجليل عريبيالبصرة

27-09-2022زهره جابرجاسم زياره عايشالبصرة

27-09-2022شيخه خلفعبدمحمد عبدالمهدي جهلالبصرة

27-09-2022طيبه رمضانفيس عبداالمام ناصرالبصرة

27-09-2022فرهوده عليجمعه سلطان شرهانالبصرة

27-09-2022نعيمه زيبقجبار عمران مرزوقالبصرة

27-09-2022سهام ياسينجاسم حضير عبدالعاليالبصرة

27-09-2022سليمه مناتيصالح حسن غيالنالبصرة

27-09-2022سامحه حماديكريم جاسم عليالبصرة

27-09-2022مدلوله جاسممصطفى عبدهللا احمدالبصرة

27-09-2022خالديه عودهعبدالزهره كاطع جبارالبصرة

27-09-2022امينه حامدعارف موسى ناصرالبصرة

27-09-2022نعيمه عودهحيدر حسن محسنالبصرة

27-09-2022عفيفه محمدعبدالوهاب عبدالرزاق خلفالبصرة

27-09-2022زهره رحيمهحسين شنته حسانالبصرة

27-09-2022نعيمه خصافجواد كاظم مالكالبصرة

27-09-2022بوريه جريجواد كاظم كاملالبصرة

27-09-2022نعيمه عباستوفيق احمد عبدهللاالبصرة

27-09-2022صبريه عبدهللاعادل عزيز ناصرالبصرة

27-09-2022سكنه بندرعبدالمجيد ياسر عسيرالبصرة

27-09-2022هيله عباسعبداللطيف ايوب عيسىالبصرة

27-09-2022حسيبه منصورامين حسين عبودالبصرة

27-09-2022نجيه خزعلكريم خضير فرحانالبصرة

27-09-2022نوريه خلفناظم محيسن عثمانالبصرة

27-09-2022سنيه عباسمجيد حميد سهرالبصرة

27-09-2022جلثوم سعيدعبداالمير بستان مطرودالبصرة

27-09-2022خديجه عبدعلي احمد خصافالبصرة

27-09-2022اصيله نعمهصباح محسن عبدالرحمنالبصرة

27-09-2022صبريه محمدحسين فاضل حسينالبصرة

27-09-2022فهيمه طارشحيدر جابر عليالبصرة

27-09-2022بدريه عبدالحسينمجيد جاسم حسنالبصرة

27-09-2022نعيمه لعيبيجمعه عبدالزهره زبونالبصرة

27-09-2022رزقيه سلمانعبدالكريم صالح مهديالبصرة

27-09-2022خاتون حبيبمهدي جاسم كريمالبصرة

27-09-2022حسونه حسنعدنان جبر خلفالبصرة

27-09-2022بهلوله بدرسعد موسى عودهالبصرة

27-09-2022جاسميه عبيدعبدالكريم محمد عبودالبصرة

27-09-2022خديجه عذارحميد عباس ساجتالبصرة
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27-09-2022حتهن فضلكريم نصير حميديالبصرة

27-09-2022قبيله ضيداننبيل غانم حسبالبصرة

27-09-2022موضي يوسفرياض ابراهيم عبدالكريمالبصرة

28-09-2022قرنفل صالحياسين خضير عبدعليالبصرة

28-09-2022عطيه عبدالصمدحامد شويش عباسالبصرة

28-09-2022سنيه خزعلعقيل كاظم جعفرالبصرة

28-09-2022فخريه صالحصادق جعفر حسنالبصرة

28-09-2022حمده سلمانمحمد ناصر محمودالبصرة

28-09-2022فرحه عبيدكاظم جعفر عبودالبصرة

28-09-2022امل ساهيعبدالرسول قاسم عبدالرسولالبصرة

28-09-2022عوفه مالكرعد كامل عبدالعاليالبصرة

28-09-2022بدريه عبدالجليلعلي ثجيل عبدالنبيالبصرة

28-09-2022سلوى عليعبدالمحسن عبدالساده عقربالبصرة

28-09-2022كاظميه ياسينمالح حسن احمدالبصرة

28-09-2022موحه طعيمهنجم عبدهللا محسنالبصرة

28-09-2022بتول محمدامين عبدالنبي يعقوبالبصرة

28-09-2022رضيه جبروادي عيسى مزيعلالبصرة

28-09-2022عربيه لعيبيجبار خيون عبيدالبصرة

28-09-2022ليلوه موسىمحمود ناصر صالحالبصرة

28-09-2022سليمه حسانعزيز راضي خفيالبصرة

28-09-2022بدريه ماذيعلي محيسن محمدالبصرة

28-09-2022كاظميه مطرودحميد حاتم دخيويالبصرة

28-09-2022حسنه سلمانجواد كاظم مناتيالبصرة

28-09-2022ليلوه حسينحبيب بكر سلمانالبصرة

28-09-2022زمزم عبدالرزاقحيدر جاسم محمدالبصرة

28-09-2022عربيه عبيدكريم وحيد كحيطالبصرة

28-09-2022لطيفه يعقوبعبدالستار عبدالجبار احمدالبصرة

28-09-2022ليلى خضرصباح جاسب دويجالبصرة

28-09-2022صفيه عليعبدالنبي عبدالرسول عبدالنبيالبصرة

28-09-2022نزيهه سدخانخالد داود ثجيلالبصرة

28-09-2022ليلوه صيوانمهدي عبدالزهره كيطانالبصرة

28-09-2022ياسه خضيرمحمد عبدالرحمن يوسفالبصرة

28-09-2022نشميه مجيدعادل شعبان حسينالبصرة

28-09-2022فضيله راشدنوفل محمد رضاالبصرة

28-09-2022فطوم بتيهفيصل فرج نعمهالبصرة

28-09-2022فيهن جهلولمجيد عبدالجبار محمدالبصرة

28-09-2022بدريه حنظلجعفر صادق محمدالبصرة

28-09-2022رسميه كاظمضياء الزم خزعلالبصرة

28-09-2022نعناعه عطوانفاضل عباس محسنالبصرة

28-09-2022تقيه عبيدمازن مكي حسينالبصرة

28-09-2022ثنوه سدخانصبيح زياره محسنالبصرة

28-09-2022جوري كموشسلمان عبدالحسين داوودالبصرة

28-09-2022ثجيه فليحعباس نوري هاشمالبصرة

28-09-2022كلثوم عبدالحسينمحمد جاسم خزعلالبصرة

28-09-2022خاتون شهابطالب عبدهللا جبارالبصرة

28-09-2022صبيحه شهيدامجد حميد سعدونالبصرة

28-09-2022سكنه حمدثائر عدنان حمزهالبصرة

28-09-2022نعيمه احمدجبار نجم عبدهللاالبصرة

28-09-2022نشوه محياحمد شذر واجدالبصرة

28-09-2022زكيه داودناصر عبدالكريم ناصرالبصرة

28-09-2022شهد غويليحسين هاشم هويرالبصرة

28-09-2022هيله حيدرعلي برهان مواتالبصرة
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28-09-2022سليمه احمدعبداالمير نوري هاديالبصرة

28-09-2022رمله اسماعيلناصر مهدي صالحالبصرة

28-09-2022زهره بازعاحمد عباس سلمانالبصرة

28-09-2022صبيحه عليمسلم عبدالسيد علوانالبصرة

28-09-2022كاظميه حميدموسى فهد داخلالبصرة

28-09-2022فضيله جبارقاسم خلف عبدالنبيالبصرة

28-09-2022حكم هجولمجيد ناصر جاسمالبصرة

28-09-2022حمديه عبدالحسينرياض طعمه راشدالبصرة

28-09-2022بنيه نجمحسين فهد صابرالبصرة

28-09-2022جكاره جاسمكاظم جابر غيالنالبصرة

28-09-2022فطومه جاسمعبدالكريم خلف محمدالبصرة

28-09-2022صفيه عبدالرضاجاسم محمد عبيدالبصرة

28-09-2022حسنه حجيحنون جبر جبنالبصرة

28-09-2022شيريه فرحانعلي مشكور عبدالحسنالبصرة

28-09-2022زهره ياسينهاشم غالب اسماعيلالبصرة

28-09-2022هاشميه علييونس قاسم هاشمالبصرة

28-09-2022نوريه عبدعباس عبدالحسن عبدهللاالبصرة

28-09-2022حيهن حسنعبدالزهره يعقوب عليالبصرة

28-09-2022هاشميه سعدونجالل عبدالواحد شميلالبصرة

28-09-2022مدلوله نعمهخالد امنبت خيطانالبصرة

28-09-2022فخريه حسينجواد ارغيد عبدالسيدالبصرة

28-09-2022عاتيه صالحكريم حسون برهانالبصرة

28-09-2022زهره عذيبناصر طبيج جبارهالبصرة

28-09-2022تربه ياسينصبيح علي موزانالبصرة

28-09-2022رجيه مجيدرحيم خضير فالحالبصرة

28-09-2022عفيفه يعقوبمحمد عباس حسينالبصرة

28-09-2022كامله كريمكاظم هاشم محسنالبصرة

28-09-2022هديه جاسمجمعه سلمان حسنالبصرة

28-09-2022متيله ذيابخالد كباشي عبدالكريمالبصرة

28-09-2022فطيم دردوحمحمد سكنان عليويالبصرة

28-09-2022خيريه زاملمحمد حسن محمدالبصرة

28-09-2022صبريه شاكرصفاء نجم عبدهللاالبصرة

28-09-2022سليمه احمدمحمد يوسف سحابالبصرة

28-09-2022فهيمه ابراهيمخلف مهدي منسفالبصرة

28-09-2022فتنه جالبجبار ذياب محسنالبصرة

28-09-2022ماليه مطيفمكي سرحان شفيقالبصرة

28-09-2022هيله علوانجاسم بريت محمودالبصرة

28-09-2022كاظميه حنظلعبدالمجيد عباس خضيرالبصرة

28-09-2022حسنه عبدالحسنعلي طاهر خضيرالبصرة

28-09-2022خديجه هزاعجاسم محمد طاهرالبصرة

28-09-2022مصريه جوهرحسين جواد عبيدالبصرة

28-09-2022فهيمه عباسظافر حمد جمعهالبصرة

28-09-2022صبيحه عبودقاسم حمد سعدالبصرة

28-09-2022زنوبه حسنعبدالصمد قاسم حسنالبصرة

28-09-2022لطيفه عبيدكريم شاوي ياسينالبصرة

28-09-2022ازويره جنانيخلف عريبي لفتهالبصرة

28-09-2022صبريه عذافهعبد لعيبي كاطعالبصرة

28-09-2022باكيته سدخانعبدالرحيم خلف غضبانالبصرة

28-09-2022سليمه حبيبعبدالكريم عدنان حسينالبصرة

28-09-2022زكيه خزعلشاكر حمود باقرالبصرة

28-09-2022فخريه حسينجواد رعيد عبدالسيدالبصرة

28-09-2022حسيبه عبودكاظم قاسم عبدهللاالبصرة
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28-09-2022ياسه عبدالجليلحسن عباس حسنالبصرة

28-09-2022لولوه عبدالعاليمحمود جاسم قاسمالبصرة

28-09-2022بدريه حسينناجح عبدالرزاق جابرالبصرة

28-09-2022بدريه شالهيستار جبار جميريالبصرة

28-09-2022سكنه كاظمعماد عبدالواحد خلفالبصرة

28-09-2022حكم عبدالوهابعلي حسين عبدالحسينالبصرة

28-09-2022طليعه جودهعبدالحسين عبد كعيدالبصرة

28-09-2022اديبه عبدالواحدانس فالح فايزالبصرة

28-09-2022حسينه شراههعبدهللا نجم محسنالبصرة

28-09-2022ملكه صبخيماجد فاضل محمدالبصرة

28-09-2022كريمه مفاوهعبدهللا طعمه عبدهللاالبصرة

28-09-2022لوعه مهديجاسم محمد سعيدالبصرة

28-09-2022خالده صداممنتظر عبدهللا محمدالبصرة

28-09-2022رسميه حدادمطشر كمر محمدالبصرة

28-09-2022رسميه نجمصبيح طالب عليالبصرة

28-09-2022فاطمه حبيبمحمد يعقوب يوسفالبصرة

28-09-2022فكره عفاهعواد خيون دالسالبصرة

28-09-2022موضي خلفيوسف عبدالحميد سرحانالبصرة

28-09-2022عصريه عباسطارق عبدالعزيز عوادالبصرة

28-09-2022حسنه دفارعبدالكريم عيدان ظاهرالبصرة

28-09-2022ساميه جبارابراهيم يونس عبدالحسينالبصرة

28-09-2022كريمه عبدالقادرزهير صالح عبدالقادرالبصرة

28-09-2022زهره واديعبدالكريم رجب نجمالبصرة

28-09-2022جبريه كنفعباس عبد جاسمالبصرة

28-09-2022سكنه عكارنعيم محمد العيبيالبصرة

28-09-2022سليمه مرهونخالد ابراهيم حبيبالبصرة

28-09-2022تينه ريكانناظم علي عبدهللاالبصرة

28-09-2022فهيمه حسانحسين عصفور عسكرالبصرة

28-09-2022سعده ساجتكاظم لفته حسانالبصرة

28-09-2022قادريه عبداللطيفضياء حبيب سبتيالبصرة

28-09-2022سعده زغيرصالح ضيدان عودهالبصرة

28-09-2022نجيه فياضجبار مهدي صالحالبصرة

28-09-2022ربيعه عبدعونمحمد حسن رباطالبصرة

28-09-2022شيله نجمذياب عيسى جنديلالبصرة

28-09-2022قبيله مكطوفداخل لفته يرسفالبصرة

28-09-2022سكنه بدايعماد كاظم خضيرالبصرة

28-09-2022زمزم ناصرسعود عبدالكريم حميدالبصرة

28-09-2022لطيفه عطيهعزيز حمود عزيزالبصرة

28-09-2022اسيا عبودخالد عبداللطيف ياسينالبصرة

28-09-2022ملكيه خالطيعباس وحيد فرجالبصرة

28-09-2022عيده مردانحسن عبدهللا عباسالبصرة

28-09-2022قاسميه ثامرحامد عبدالزهره عاشورالبصرة

28-09-2022ركن سعدونعدنان جابر حسنالبصرة

28-09-2022امانه زائرسلمان راضي كيفيالبصرة

28-09-2022جويره ناصرجبار بدر عبادهالبصرة

28-09-2022ليلى محمدعدنان حسين عبودالبصرة

28-09-2022رازقيه علوانهاني عبدهللا جاسمالبصرة

28-09-2022خميسه جبرناظم خلف خنفرالبصرة

28-09-2022ليلى عبدالعظيمعبدالسالم محمد جاسمالبصرة

28-09-2022اصيله محسنعبدالمنعم فرج ناصرالبصرة

28-09-2022نعيمه مفتاحرزاق باشخ لفتهالبصرة

28-09-2022خيريه سلمانمهدي جلوب سعيدالبصرة

Page 177



Query

28-09-2022صبريه صابطيوسف صباح سعدالبصرة

28-09-2022خضيره يونسقاسم خضير جناحالبصرة

28-09-2022حسينه عبدالجليلداود دريول فرحانالبصرة

28-09-2022سكنه احمداسعد طالب سلمانالبصرة

28-09-2022لطيفه قبيلهجبار محمد كاظمالبصرة

28-09-2022معاليه ثجيلعلي منحران عجيلالبصرة

28-09-2022بسمه خليفهسالم مكطوف محمدالبصرة

28-09-2022منتوبه فضيلصباح حبيب نعيمهالبصرة

28-09-2022غرنوكه علوانكاظم محمد هاشمالبصرة

28-09-2022عليه فرحانصالح محمد كمرالبصرة

28-09-2022صبيحه عوفيعلي عبدالمعبود خلفالبصرة

28-09-2022حسنه محمدرمضان الزم محسنالبصرة

28-09-2022سليمه عبدهللاصباح توفيق عبداللطيفالبصرة

28-09-2022فخريه عباسعلي حسين حمزهالبصرة

28-09-2022بدريه عليجهاد فالح حسينالبصرة

28-09-2022زهره سلمانعبدالحسين عبيد حمودالبصرة

28-09-2022صبريه طعمهضياء زامل مضهضبالبصرة

28-09-2022ليلى طهاسعد عبود عيسىالبصرة

28-09-2022سليمه عجيلعبدهللا خالد دريسالبصرة

28-09-2022زريجه عزيزخلف سهل جاسمالبصرة

28-09-2022رسميه يوسفخالد صادق حطابالبصرة

28-09-2022نعيمه سلطانرياض عبدهللا احمدالبصرة

28-09-2022سالمه شنديخالد رسن رفيشالبصرة

28-09-2022حسنه غانمحسن حميد فليحالبصرة

28-09-2022وبريه جاسممحمد ناصر حسينالبصرة

28-09-2022مكيه غضبانعادل حسين احمدالبصرة

28-09-2022حريه حليحلاياد كاظم عبدالبصرة

28-09-2022بدريه حسنجعفر سلمان سبهانالبصرة

28-09-2022سهيله حمزهاحمد شاكر عليالبصرة

28-09-2022منوى صيادحميد عطيه حسينالبصرة

28-09-2022قبيله جاسممحمد عبداللطيف كاظمالبصرة

28-09-2022زبيده داخلعوده صالح حيالالبصرة

28-09-2022هيله شمخيطالب مكي حماديالبصرة

28-09-2022هيله مرزوقمحمد جاسم احمدالبصرة

28-09-2022قسيمه عبدالزهرهجليل ابراهيم خضيرالبصرة

28-09-2022غاليه شديدكامل حسن هديرسالبصرة

28-09-2022دله كاظمعادل فضل سلطانالبصرة

28-09-2022عاتيه خلفطاهر مريخ مغامسالبصرة

28-09-2022فاطمه صادقحسين صكر حسنالبصرة

28-09-2022كلثوم هاديرعد حنون حسينالبصرة

28-09-2022شيخه جاسمحسن عبدالباري عبيدالبصرة

28-09-2022سنيه عيسىمنذر نجم حبيبالبصرة

28-09-2022بهيته عبدصباح عبد حسينالبصرة

28-09-2022هيله محيسنعلي لفته لعيوسالبصرة

28-09-2022شنونه داودعبدالرحمن وارد ورشالبصرة

28-09-2022جميله صالحجعفر طاهر مالحالبصرة

28-09-2022فاطمه عطيهعادل جابر حمودالبصرة

28-09-2022دوله حيالويعبداالمير علي عبودالبصرة

28-09-2022نعيمه مهديحمزه مشرشب لوتيالبصرة

28-09-2022عليه عبدالحسينمنصور حميد محمدالبصرة

28-09-2022نوره سعودعبدهللا علي مخيلفالبصرة

28-09-2022كلثوم كريممصطفى سالم كريمالبصرة
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28-09-2022بنيه كاطعمحمد كسار حمودالبصرة

28-09-2022سليمه ياسينضياء سامي حسنالبصرة

28-09-2022شويخه جارهللاخيري عبادي عليالبصرة

28-09-2022امويعه خلفمحسن عبدعلي وهبالبصرة

28-09-2022حدهن عبدالرضانجيب محمد احمدالبصرة

28-09-2022غازيه جاسمصالح مهدي حمودالبصرة

28-09-2022مكيه محسنكاظم عبدالمهدي عليالبصرة

28-09-2022عليه واديكريم موات علوانالبصرة

28-09-2022فخريه عبودعلي كاظم حسنالبصرة

28-09-2022فهيمه عبدالنبيعبداالمير سعدون جبارالبصرة

28-09-2022نبيهه عبدهللااحسان علي محمدالبصرة

28-09-2022حسونه جموحيخضر خاطر احمدالبصرة

28-09-2022مصريه حافظفيصل مطشر ناشرالبصرة

28-09-2022زهره عبدعليعوني حمادي عبدالبصرة

28-09-2022جلثم عبدالمعبودكنعان ابراهيم عبدالصمدالبصرة

28-09-2022نجمه خلفاحمد جاسم شريفالبصرة

28-09-2022حسنه عبدالعاليعلي محسن عبدعليالبصرة

28-09-2022نعيمه عبوداسعد هادي عليالبصرة

28-09-2022جاسميه عاشوررياض محارب رمضانالبصرة

28-09-2022رجاء عبدهللاباهر عبدالرزاق عبدهللاالبصرة

28-09-2022مكيه عمارهخزعل امين يوسفالبصرة

28-09-2022موالني فرحانخضير عواد هويرفالبصرة

28-09-2022جلثم طاهرصبر عبدالرزاق محسنالبصرة

28-09-2022سنيه حريفشعامر موسى عودهالبصرة

28-09-2022بدريه باتوكرحيم لغيوي جساسالبصرة

28-09-2022زهره احمدمحمد سعيد عزيزالبصرة

28-09-2022مريم عاشورسالم طعيس سالمالبصرة

28-09-2022بدريه مزهرحسين عبدالعالي حاتمالبصرة

28-09-2022حوريه عبدعليجليل ابراهيم ايوزالبصرة

28-09-2022صبريه عبودكاظم جبار مكطوفالبصرة

28-09-2022جميله تحسينعبدالباري يسر جوهرالبصرة

28-09-2022كاظميه محيسنكريم سالم احمدالبصرة

28-09-2022خاتون عليمحمد حبيب علوانالبصرة

28-09-2022جميله عاتيهاشم ارزيج فريحالبصرة

28-09-2022زكيه ذيابباسم عبدالسيد طعمهالبصرة

28-09-2022ساميه جبرحميد كاظم جريدهالبصرة

28-09-2022فضيله حاجممحمود شاكر ناصرالبصرة

28-09-2022دالل محسنحسن عريبي هاشمالبصرة

28-09-2022انيسه عباسحسين لطيف خلفالبصرة

28-09-2022مصريه طعمهراشد قاسم جابرالبصرة

28-09-2022فطيم عبدالحمزهعلي شياع اهذيلالبصرة

28-09-2022رسميه فارساسعد دنيف مزهرالبصرة

28-09-2022جبريه شجرمنصور كاطع لفتهالبصرة

28-09-2022سكنه ماضيتوفيق نجم عبدهللاالبصرة

28-09-2022رازقيه سلماننعمان ناهي ناصرالبصرة

21-09-2022بشرى عليعقيل رعد عبدالواحدميسان

21-09-2022زينب حسينمصطفى عبدالكريم عليويميسان

21-09-2022جمعه مريكرار جواد حمدانميسان

21-09-2022قسم جادركاظم زغير طويهرميسان

21-09-2022سليمه جودهخمور جاسم حازمميسان

21-09-2022تاضي شنيشلعلي كريم بدايميسان

21-09-2022كاظميه فرحانحيدر كاظم قاسمميسان
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21-09-2022ليلى ثانيمحسن يوسف جابرميسان

21-09-2022عليه مولىكرار رحيم سلمانميسان

21-09-2022كطفه خضيرزغير مطير حمدميسان

21-09-2022سليمه عطوانعمر كطن عنونميسان

21-09-2022حنان جبارعزيز علي جوادميسان

21-09-2022سنيه سلطانعبدالحسين ياسر سعدميسان

21-09-2022سكينه اسدحسين عبدالكريم مطنشميسان

21-09-2022غرنوكه ثوينيمحم رسن صالحميسان

21-09-2022رحمه خلفكريم حيدر ابراهيمميسان

21-09-2022كاشيه مطيلجوريج صخي رسنميسان

21-09-2022جاسبيه هليلمهدي طعيمه عليجميسان

21-09-2022مكيه هاشمنوري صباح عكلهميسان

21-09-2022معاليه بصيفناصر طاهر موسىميسان

21-09-2022حمديه هاديجاسم جبر حسنميسان

21-09-2022سليمه جبارعلي غانم عبدالكاظمميسان

21-09-2022ركن صايمحسن عليوي جثيرميسان

21-09-2022دكه حميديحمود حشوش بريجميسان

21-09-2022بهيه جاسمصبيح ضعيف سلمانميسان

21-09-2022حمديه لباسمصطفى وليد خالدميسان

21-09-2022صابرين عليعلي محمد طهميسان

21-09-2022سعيده حسينعبدالعزيز عبدهللا حنونميسان

21-09-2022حميده جاسماحمد رحيم جلوبميسان

21-09-2022رضيه جبرعبدالكريم عبدهللا جابرميسان

21-09-2022سويره بدويخضير طرفي دعدوشميسان

21-09-2022سناء جباريعلي اسعد ابراهيمميسان

21-09-2022مكيه سلطانعبيد علوان جايدميسان

21-09-2022ملكيه عبيدنضال محسن عوينيميسان

21-09-2022رشا عبدهللااحمد كاظم عبدالرحيمميسان

21-09-2022زهره عطيرسريح لعيوس جادرميسان

21-09-2022حمديه لفتهجبار شريجي عودهميسان

21-09-2022سهاد حسناكرم عباس فليحميسان

21-09-2022هيله هاشمحسين مطر محسنميسان

21-09-2022طاهره محمدكاظم سلمان اغليمميسان

21-09-2022فضيله شرهانعلي حليحل وريوشميسان

21-09-2022حسنه متيعبرحيم عطيه هليلميسان

21-09-2022نرجس مجيدحسين يوسف عبدميسان

21-09-2022حسنه عجرمحمد جاسم محمدميسان

21-09-2022فتنه غاليحيدر فياض محمدميسان

21-09-2022زهره لفتهجواد كرم طاهرميسان

21-09-2022ندوه فرجحيدر عبدالرزاق فالحميسان

21-09-2022سعديه محمدعدي جباري صيصانميسان

21-09-2022بشرى فرحانسجاد تويه طارشميسان

21-09-2022حنوشه عفاتجميل مطلك مطشرميسان

21-09-2022حشوشه مفتنعبدالرضا عبيد بشارهميسان

21-09-2022كطفه رحيمهعلي حسن عباسميسان

21-09-2022زهره عبدعبداالمير عطيه ايديمميسان

21-09-2022هديه عبيدبراق عالوي حسينميسان

21-09-2022كاظميه شناوهعطيه عبود جبرميسان

21-09-2022صايه زغيرعبدالنبي عباس رشودميسان

21-09-2022حميده علوانمحمد عبدالحسين شرهانميسان

21-09-2022خاجيه خليفهنعيم جاسم داغرميسان

21-09-2022شاهينه محمدسلمان علي عباسميسان
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21-09-2022غنيده هشالسباهي لفته ظاهرميسان

21-09-2022لزمه حمودخنجر شواي مخيلفميسان

21-09-2022حسنه درمانوريوش سعيد خوافميسان

21-09-2022غنده جبارهلعيبي كاظم رسنميسان

21-09-2022كاظميه رشيدراضي هالل احمدميسان

21-09-2022صبريه حسنعبد علي كتيبميسان

21-09-2022خديجه علوانعلي حمود جابانميسان

21-09-2022عليه حسينحسين ناجي عبودميسان

21-09-2022نجيه محمدخلدون سعدون جوادميسان

21-09-2022ندوه محمدعادل محمد جاسمميسان

21-09-2022فوزيه جبرشهاب احمد سالمميسان

21-09-2022حسنه رسنراحم صابر عجيلميسان

21-09-2022خلود جبارمحمد باسم محمدميسان

21-09-2022بشره ابراهيمحسين مهدي كطانميسان

21-09-2022ثجيله عدنانحيدر ناصر جليبميسان

21-09-2022رجاء حمودعمر دعير كريمميسان

21-09-2022زهره كاظممحمد فاضل حسنميسان

21-09-2022كريمه خلفعلي سلمان مظلومميسان

21-09-2022زهره جبرحسين زامل خشنميسان

21-09-2022رضيوه حمودمحمد نصيف جبرميسان

21-09-2022نضال كاطعسيف فوزي خزعلميسان

21-09-2022اميره نعمهرزاق مطر شموسيميسان

21-09-2022حتم محموداحمد عباس حسنميسان

21-09-2022صبيحه جاسمكاظم قااسم حافظميسان

21-09-2022مديحه مورشرضا علي حسينميسان

21-09-2022حوه مزهرعلي كاطع موسىميسان

21-09-2022سميره غضبانمحمد علي عبدالحسينميسان

21-09-2022ساميه شليبهاحمد عباس الياسميسان

21-09-2022كريمه خليلمحمد فاضل عليميسان

21-09-2022عليه زايرمحمد جاسم محمدميسان

21-09-2022زهره كوكزرحيم قاسم سعدميسان

21-09-2022صبريه صدامعمار عويد سعدميسان

21-09-2022سندس صبريمرتضى صالح عديميسان

21-09-2022بدريه جوحيفيصل غازي كاظمميسان

21-09-2022حسنه قاسمحسن كامل محمدميسان

21-09-2022االء عبداالميرمحمد باقر عبدعليميسان

21-09-2022فوزيه عالويحسين سعيد زاملميسان

21-09-2022حسنه بجايصبار حنيش حونيميسان

21-09-2022امل جاسممصطفى صبار قاسمميسان

21-09-2022صبيحه محمداحمد لطيف زايرميسان

21-09-2022سليمه عبدالرضامحمد علي سالم صاحبميسان

21-09-2022سوسن مطشرسجاد رياض رسنميسان

21-09-2022سكنه مجبلماجد نعيم عباسميسان

21-09-2022صبيحه حلوعالء عبدالحسين نعمهميسان

21-09-2022حميده سلطانعبود نعيمه مهديميسان

21-09-2022رسميه حميدعلي حطاب وجرميسان

21-09-2022صبيحه رشيدرسول كريم شاملميسان

21-09-2022سيناء نعيمكرار عبدالعزيز عبودميسان

21-09-2022مديحه زاملمعتز عباس مطرميسان

21-09-2022صبريه عبدهللاحسنين حامد خضيرميسان

21-09-2022جميله كاظمحيدر محمد حسونميسان

21-09-2022عيده جبركاظم لفته فليحميسان
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21-09-2022لزمه عذافهصادق احمد حمودميسان

21-09-2022نوال اسماعيلمصطفى نجم عبدالرضاميسان

21-09-2022معده فنجانجعفر شاكر جبارميسان

21-09-2022زهره جمعهحسين زامل جاسبميسان

21-09-2022سميره خلفسجاد كاظم جابرميسان

21-09-2022وضحه كزارجبار حسن ماهرميسان

21-09-2022جسومه كريممحمد شعل عبودميسان

21-09-2022بهيه خليفجواد محمد بجايميسان

21-09-2022ارداعه حسينسليم لفته جريوميسان

21-09-2022اهويده كاظمعباس شعير كريمميسان

21-09-2022جماله شالهيطاهر عبدالساده زايرميسان

21-09-2022نوريه سعيدعبدهللا سعد لفتهميسان

21-09-2022كريمه عيسىاحمد سمير جهادميسان

21-09-2022وبريه سالمسمير لفته رشكميسان

21-09-2022جايهن لفتهشاكر غليم زويرميسان

21-09-2022زهره سيدكريم عباس مزبانميسان

21-09-2022لعيبه كانوصكاظم راضي سعيدميسان

21-09-2022زينب عبدالرضاتقي فاضل حردانميسان

21-09-2022طليعه نجمستار جبار مكطوفميسان

21-09-2022باجيه عليويكامل مزعل جاسمميسان

21-09-2022عتباره محمدنوزي جابر علي خانميسان

21-09-2022جماله حسونيعبدالحسين شايش جاورميسان

21-09-2022جبره ماجدريسان طعمه حسينميسان

21-09-2022فخريه مجيدمحمد هاشم طاهرميسان

21-09-2022جسم امسلمصبيح كطان ثامرميسان

21-09-2022امل شاكرحسين علي قاسمميسان

21-09-2022خليوه ضويرعخنيفس سعيد عيادهميسان

21-09-2022جميله حسينرسول حمود راضيميسان

21-09-2022رابعه كاظممهنا ياسين جاسمميسان

21-09-2022هديده شليحزاير عباس خالويميسان

21-09-2022علويه حسينقاسم عبدالنبي زويرميسان

21-09-2022غركانه فارسهاشم كاظم كباشيميسان

21-09-2022سكنه ساجتجمعه دعيم شغاتيميسان

21-09-2022بشخه فنيطلكرم يدام شمشيرميسان

21-09-2022مكيه حمودوادي حسين فيصلميسان

21-09-2022حلبوته ثانيحسن عبود مطيرميسان

21-09-2022موزه شوليكمر جمعه حسنميسان

21-09-2022لزمه سميرفالح محيسن بدعيميسان

21-09-2022جاسميه عوادعلي فاضل هليلميسان

22-09-2022مطيره عيدانعوده عبود ثانيميسان

22-09-2022جربه عجلصبيح مناني مهتلفميسان

22-09-2022هنديه خلفضيدان علوان منحوشميسان

22-09-2022كامله زغيرزامل مناتي عبدعليميسان

22-09-2022جزيه حسينهليل ثاني راضيميسان

22-09-2022كاظميه عبدربهسبهان ريسان كليفميسان

22-09-2022سكنه صخيكامل عبدهللا محمدميسان

22-09-2022عليه عذافهعبدالرزاق فاخر حويجيميسان

22-09-2022زوينه محيسنثجيل خليف حسنميسان

22-09-2022طليعه هليلريسان مناحي صاحيميسان

22-09-2022شريفه حسنعبدالرضا جعفر حسينميسان

22-09-2022نشد عشمقاسم علي عباسميسان

22-09-2022رسميه كاطععبدالرزاق صالح محمدميسان
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22-09-2022نزهه حمودعبدالحسين خليف طويلعميسان

22-09-2022جباريه مزعلرزاق عبدالزهره نصرميسان

22-09-2022عنيده حسونيجبار حسين طعمهميسان

22-09-2022هديه عبدضياء عبدالحسن حسينميسان

22-09-2022رسميه ارحيمعلي غانم حميدميسان

22-09-2022زهره شناوهداود سلمان معيبدميسان

22-09-2022حبابه حسنساجت مطشر مصيوبميسان

22-09-2022حريه معييدنوري عبدالصاحب خدامميسان

22-09-2022وبريه ثجيلرزاق حافظ عفاتميسان

22-09-2022موتهن فياضكاظم جام هاشمميسان

22-09-2022غاليه عبدالشاهجمعه جبر رسنميسان

22-09-2022انتصار عيدانعماد طالب عطوانميسان

22-09-2022بدريه كيفيناصر حميد مزيدميسان

22-09-2022زهره عبيرسعدون لفته كاظمميسان

22-09-2022صدامه شنونابراهيم مهدي محمدميسان

22-09-2022كاظميه عبودعلي مفتن جحيجحميسان

22-09-2022غنيده حاتمسلمان حصموت غافلميسان

22-09-2022حاوه كريمخالد جارهللا عبيدميسان

22-09-2022فطوم عجيلجميل عبدالهادي خدامميسان

22-09-2022غند فارسمهاوي ثويب زميخميسان

22-09-2022بدريه عبدمهدي صالح هاديميسان

22-09-2022كاظميه لفتهعلي هاشم شنيميسان

22-09-2022قسمه عبدالنبيقاسم هويش كنيهرميسان

22-09-2022وحيده ونانعباس ياسين خنجرميسان

22-09-2022سكنه بالششريف جمعه دهشميسان

22-09-2022سريه حموديحازم محمد راضيميسان

22-09-2022برغوثه عليكريم زامل هاشمميسان

22-09-2022رضاته كبيحصبيح محيسن موسىميسان

22-09-2022حفيظه جبركريم عبدالحسين اسماعيلميسان

22-09-2022زهره حماديجبار ناصر ذجرميسان

22-09-2022ميحانه حسنكريم علوان خلفميسان

22-09-2022عطيه مراداحمد جبار مطرودميسان

22-09-2022حسنه حريزحيدر كاظم خزعلميسان

22-09-2022ركن حسينشاكر شنيشل عليميسان

22-09-2022سعديه محمدكاظم نعيم عبيدميسان

22-09-2022فاطمه حسونيمحمد مفتن خليفهميسان

22-09-2022جميله حسينعبدهللا كريم عبدهللاميسان

22-09-2022نديمه سالمابراهيم محي جابرميسان

22-09-2022شنينه طعمهعلي محسن عبدالزهرهميسان

22-09-2022رخيصه جويعبدالحسين كنفذ فياضميسان

22-09-2022بدريه حنوشرعد سامي عبودميسان

22-09-2022سنيه حسونيكويم مكلف لفتهميسان

22-09-2022صبريه جبرراضي حافظ جاسمميسان

22-09-2022حنه هاتفنوري هاشم محمدميسان

22-09-2022سليمه جبرفالح رحيم ثابتميسان

22-09-2022زوره مزعلفالح عبدالحسن عبودميسان

22-09-2022بتيه جميلحسين غوجان عليويميسان

22-09-2022كاظميه حسينعبدالحميد عبدالعزيز عبدالرضاميسان

22-09-2022كاظمه جاللحسين مزعل فهدميسان

22-09-2022مدلوله حنونمحمد وحيد حاتمميسان

22-09-2022مطره عنيدكريم عليوي سعدميسان

22-09-2022غند محمدجمعه عباس حجيميسان
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22-09-2022جماله زغيرغانم وريوش سعيدميسان

22-09-2022بتول عبودحسين حمود ميزانميسان

22-09-2022موحه كاطعكريم كاظم كبرميسان

22-09-2022زهره لفتهزامل مطشر داغرميسان

22-09-2022رضيه شياعجاسم محمد جاسمميسان

22-09-2022مريم عبدالحسنصباح نوري علوانميسان

22-09-2022زهره شليبهمزهر بدن عليميسان

22-09-2022شنينه الزمعلي عيدان الزمميسان

22-09-2022عانيه سعدسليم سيد جويدميسان

22-09-2022حمديه جاسمعبدالكريم جبار نصارميسان

22-09-2022صبريه ناموسفالح خماس حسينميسان

22-09-2022وسيله كاملسالم بدراوي جبرميسان

22-09-2022فهيمه فرجكريم جعفر ثجيلميسان

22-09-2022سعيده سلمانحمود شنيشل عنيدميسان

22-09-2022خالديه حسنابراهيم ديوان محسنميسان

22-09-2022زهره جابرمطشر فطيسه سرحانميسان

22-09-2022ليله عكيبفريح جاسم موسىميسان

22-09-2022كالده واديماهر ابهار كريجفميسان

22-09-2022شنينه خلفستار جبار عبدالحسينميسان

22-09-2022يلده داوودكريم عباس جبيرميسان

22-09-2022حلوه سدخانعطيه عبدالساده محمدميسان

22-09-2022سكينه عبودقاسم حميد موسىميسان

22-09-2022حميمه حسينسالم قاسم عبدالحسنميسان

22-09-2022ليلوه نعيمهفاضل عبدالساده عريبيميسان

22-09-2022جسومه لعيبيمحمد جاسم كاظمميسان

22-09-2022موحه شوليعلي حسين عايدميسان

22-09-2022ملكيه غضبانعلي كامل عجالنميسان

22-09-2022حلوه مهديابراهيم صاحب جابرميسان

22-09-2022هديده شريفحسن عوده محسنميسان

22-09-2022حنيه عودهجاسب عبد حافيميسان

22-09-2022سكنه منتريكريم ارحيمه منصورميسان

22-09-2022سكنه حاتممحمد عبدالرضا عديمميسان

22-09-2022لزمه موحانكريم فالح حسنميسان

22-09-2022نوعه زنيدحرز صابط حسينميسان

22-09-2022حسينه جاسمجمعه عباس صالحميسان

22-09-2022صبريه فليحعبدالسالم حميد عطيهميسان

22-09-2022نعيمه مجيداياد حسن محمدميسان

22-09-2022زكيه عليويحسون نعيم عباسميسان

22-09-2022فاطمه رسنراضي شالكه لهيطميسان

22-09-2022شريفه محمدسعد عباس محسنميسان

22-09-2022حمشيه نجمعبدالساده حزام نخيشميسان

22-09-2022جماله موزانكريم حسين غليمميسان

22-09-2022طاكه مجديحسين مهيبن صبرميسان

22-09-2022رطيه سلمانعلي كاطع زنيدميسان

22-09-2022موحه سعيدحيال كريدي زبونميسان

22-09-2022فريجه كاظمفريد جاسم محمدميسان

22-09-2022نعيمه معيديمحمد عبدالرضا غضبانميسان

22-09-2022فطيم حسنثجيل وريثه صبحميسان

22-09-2022موحه داغرناصر حسين حاتمميسان

22-09-2022فاطمه ماشافشامخ بدن رسنميسان

22-09-2022وسيله صبيرمحمد عبدالحسين زويدميسان

22-09-2022سنيه واديجميل علي شمخيميسان
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22-09-2022عطيه كريمحسين حسن حنينميسان

22-09-2022طرفيه هاشمسعد عجمي عيدانميسان

22-09-2022هاشميه محمددعير كريم غضبانميسان

22-09-2022صحيفه حسنعبود ناهي بديويميسان

22-09-2022ناجيه عويدمحمد جاسم عبدالسيدميسان

22-09-2022حسينه كريمرحيم دعير عليميسان

22-09-2022جماله سلمانحسين كرم حسنميسان

22-09-2022سليمه جبرفالح رحيم شابتميسان

22-09-2022كاظميه صالحرحيم حسنين عليويميسان

22-09-2022نوريه محمدمحمد راضي يوسفميسان

22-09-2022جماله محيسنهادي حسين راضيميسان

22-09-2022جتاره عبيدصالح مكطوف جاسمميسان

22-09-2022درايه رميحجاسم حمد مصلحميسان

22-09-2022غند حسنجبر لوتي جالبميسان

22-09-2022محنايه عبيدعوده زوير باشخميسان

22-09-2022بنيه عبدالرضاعبدالكاظم جخيور كريمميسان

22-09-2022طشاره صالححسن عنصيل طليعميسان

22-09-2022جايهن كاطعرحيم عذافه جيرميسان

22-09-2022فتنه محمدكريم بلط ثويبميسان

22-09-2022زهره جعفركاظم جاسم حسنميسان

22-09-2022نوعه حمودصباح مولي موسىميسان

22-09-2022كحيله عليصكبان حسن فليحميسان

22-09-2022سعديه سعدونحسن فالح عبيديميسان

22-09-2022كطوه خلفجبار مذخور فرجميسان

22-09-2022نوفه محسنعلي حسين عليخميسان

22-09-2022حيهن حطيحطجمعه محسن جاسمميسان

22-09-2022حلوه قاسمرضا عبد مطرميسان

22-09-2022نوفه ضميدصادق عبدالحسن عويدميسان

22-09-2022حمديه موسىباسم عبدالكريم غضبانميسان

22-09-2022حنايه حنونكريم جاسم سدخانميسان

22-09-2022صبيحه خضيرمحمد جاسم محمدميسان

22-09-2022هديه ياسينطارق عبدالرزاق مجيدميسان

22-09-2022جسم دبغعبدالكريم طعمه لعيبيميسان

25-09-2022بنيه باشطجاسب المال شنجارميسان

25-09-2022فضيله جمعهحسن جلوب طاهرميسان

25-09-2022نعناعه موسىثامر طعمه سبهانميسان

25-09-2022جماله فاخرمحمد جبار سلمانميسان

25-09-2022سهام منصورمحمد توفيق شلتاغميسان

25-09-2022كاظميه سيالنمحمد طاهر مظلومميسان

25-09-2022كاظميه عليعباس قاسم عبدميسان

25-09-2022امالزين خلفريسان فعل شغيميسان

25-09-2022عذيفه بحرعلي حسين هاشمميسان

25-09-2022زهره جبرجاس حسن ازبينميسان

25-09-2022شنونه مفتنجاسم مبارك لفتهميسان

25-09-2022فتحيه عزيزعماد عبدهللا سلمانميسان

25-09-2022شهد حسنجليل حجي عليميسان

25-09-2022خيزرانه خلفمحمد محسن سعدونميسان

25-09-2022مكيه الزممجيد ياسين جبرميسان

25-09-2022كاظميه صيهودجاسم ولهان كاظمميسان

25-09-2022عطيه فلحياحمد زبون شلتاغميسان

25-09-2022جماله عليسعد جابر نعمهميسان

25-09-2022حسنه الزمجواد محمد لعيبيميسان

Page 185



Query

25-09-2022موهه دهشعلي حسين عباسميسان

25-09-2022بدريه مدهوشعطوان علي داودميسان

25-09-2022ملكيه راضيعبدالحسين فيصل غضبميسان

25-09-2022شبهر موسىىىعبد سوادي وليميسان

25-09-2022شكريه محمدعليعلي عبدالساده شنديميسان

25-09-2022صايه ثجيلعباس زغير هليلميسان

25-09-2022بدريه غيثانجبار شري غالمميسان

25-09-2022مدلوله منيشدحمودي ياسر عيسىميسان

25-09-2022لعبه ناصركريم رشك خزعلميسان

25-09-2022خالديه كريمماجد مطليلج خليفهميسان

25-09-2022معاليه حمودفرحان عفات اعبيدميسان

25-09-2022حمديه رهيجمحمد حسين راشدميسان

25-09-2022صبريه جاسمموحي عباس سرحانميسان

25-09-2022هيله افليحصباح رسن حافظميسان

25-09-2022جميله هاشمناجي عبود ثابتميسان

25-09-2022جماله حسينشاتي طعمه مطرميسان

25-09-2022حيهن عجيلفالح معن سالمميسان

25-09-2022مديحه سعداحمد حسين مطرميسان

25-09-2022سره خوينعلي نعمه حسنميسان

25-09-2022زهره حمودكاظم عبدالحسن سميعميسان

25-09-2022زهره سالمنعمه موسى كاظمميسان

25-09-2022سكنه حاتمعقيل عبدالرضا عديمميسان

25-09-2022بنيه شندياحمد كنيكر مزعبكميسان

25-09-2022مكيه لعيبيمحمد صبر غريبميسان

25-09-2022بدريه جبرمهنا حمود نحوميسان

25-09-2022نونه شناوهسعيد فارس حسينميسان

25-09-2022بدريه حنوشسعد سامي عبودميسان

25-09-2022حنونه شاويهواري شامل حمودميسان

25-09-2022فرجه عبدجبار كاظم عفرميسان

25-09-2022رضيه عطيبمحمد دواي الزمميسان

25-09-2022حمديه معارجمريدي مطشر ثايتميسان

25-09-2022شنونه كريمفالح حسن بدايميسان

25-09-2022مكيه اميردعير عبدالكريم خلفميسان

25-09-2022جسومه جلوبجواد كاظم رميحميسان

25-09-2022غريبه عيدانعدنان جعاز سلمانميسان

25-09-2022بطه كاظمهادي حسين عليميسان

25-09-2022ميعه خلففاضل عباس سمورميسان

25-09-2022سنيه كاطعمجيد حميد حطابميسان

25-09-2022عواطف محسنسعد جمعه خلفميسان

25-09-2022جسم عاصيحمود حميد هاشمميسان

25-09-2022فخريه طاهرمحمد خلف عبدهللاميسان

25-09-2022شرهه عبدالسادهجمعه كاظم عليميسان

25-09-2022فهيمه فلفلصبيح عوده كطانميسان

25-09-2022حمديه كريمصالح عاني غياضميسان

25-09-2022كطيمه حسونيكريم سالم محيسنميسان

25-09-2022ماليه فزاععباس جلوب محسنميسان

25-09-2022سليمه مكيفسامي جاسم عليويميسان

25-09-2022جميله جبيرسعد بدن صبيحميسان

25-09-2022سنيه حنيضلفليح حمود حافظميسان

25-09-2022مكيه عبدالرضاكاظم هاشم نافلميسان

25-09-2022نعناعه جنانيجبار جلوب حسينميسان

25-09-2022جميله جبيرعوده بدن صبيحميسان
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25-09-2022زهره حميديجبار ماهور سلمانميسان

25-09-2022بهيه فالحمهدي كاظم جبرميسان

25-09-2022فخريه سلمانفارس عواد فريحميسان

25-09-2022خاجيه سليمستار بنيه كاطعميسان

25-09-2022رفعه عبدستار جبار فرحانميسان

25-09-2022ليلوه جافلعلي بدري محسنميسان

25-09-2022شيته خليفهحسين ساده عليميسان

25-09-2022صبريه حسينعلي اجحيو العيبيميسان

25-09-2022الويجه كاظمجبار منجل جبرميسان

25-09-2022كاظميه شناوهعبدالزهره زامل الزمميسان

25-09-2022حليمه عيدانفاضل جعوب مزعلميسان

25-09-2022خيريه جمعهعلي جبار علوانميسان

25-09-2022صبريه خلفعبدالهادي مظلوم جهلولميسان

25-09-2022رجيه خالفماجد قاسم جلوبميسان

25-09-2022شكريه جاسماسعد جبار عيدانميسان

25-09-2022حسنه حافظخالد عبداللطيف حسينميسان

25-09-2022رسميه رسولماجد مطشر عجبميسان

25-09-2022سعديه شالكهحامد شميل خوافميسان

25-09-2022حديد خليفباسم جادر جبرميسان

25-09-2022فوزيه دعيرحامد هادي كاظمميسان

25-09-2022فتنه كريمكامل ناصر عبيدميسان

25-09-2022شنينه سيدنعيم لفته عبدميسان

25-09-2022زكيه ناصرسامي نعيم محسنميسان

25-09-2022وجه سبهانسالم حسين زاملميسان

25-09-2022حسنه جنيحعالء جبار عباسميسان

25-09-2022ساميه حميدخضير حسين عيديميسان

25-09-2022حمديه كاظمسعد موحان فهدميسان

25-09-2022ليلى دعيرستار جبار كاظمميسان

25-09-2022سعده هليلعبدالحسين عبد حسنميسان

25-09-2022فضيله عليويسعد جاسب عباسميسان

25-09-2022صبريه عريبيعباس حميد هاشمميسان

25-09-2022فطيم منجلجاسم كويم راشدميسان

25-09-2022زهره زايرهاشم طاهر حسينميسان

25-09-2022خاجيه سعيدعلي طاهر عاتيميسان

25-09-2022هوتي عبدمحمد جاسم رسنميسان

25-09-2022حنونه حماديجمال مهدي محمدميسان

25-09-2022فاطمه عاصيعلي هليل صابطميسان

25-09-2022شلتاغه كاظمحسن خميس جودهللاميسان

25-09-2022حسنه غضبانخيري كجك سريحميسان

25-09-2022بهيه نصاررياض مريبط موزانميسان

25-09-2022حسنه كريمظاهر صالح شرهانميسان

25-09-2022حسنه فضيلحسين درويش هميمميسان

25-09-2022جكاره فالحسالم محسن عبدالرضاميسان

25-09-2022نعناعه مريعطيه ماهود جاسمميسان

25-09-2022نعيمه فنجانباسم راضي مهاويميسان

25-09-2022عليه عليرحيم صاحب جبارميسان

25-09-2022مريم محمدجبار جخيور حسينميسان

25-09-2022فخريه مفتنجبار علوان هديدميسان

25-09-2022كاظميه حسينجبار عبدالرضا يسيرميسان

25-09-2022دله حسنفوزي خزعل جاسمميسان

25-09-2022نجيه عليمؤيد جاسم راضيميسان

25-09-2022خميسه حنيشسلمان نعيم لفتهميسان
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25-09-2022بنيه جعفرمحسن اسماعيل محسنميسان

25-09-2022عنزه كصيلخلف عبدالحسن مروحميسان

25-09-2022مسحونه مزعلياسين عبود ديوانميسان

25-09-2022رجيه عيادهحسين لعيبي عبدالرضاميسان

25-09-2022حميده عباسصبيح شاكر حنشميسان

25-09-2022بنيه عليعلي حطاب لفتهميسان

25-09-2022سميره سلمانمحمد قاسم عريدميسان

25-09-2022هيله ذبيلمزهر رحيم جبارهميسان

25-09-2022ملكيه ضارعحسب عبود ناصرميسان

25-09-2022هديده سلطانكريم حمد فرحانميسان

25-09-2022صدامه سالمصباح شليوط زغيرميسان

25-09-2022فاطمه شرهانكريم عذيب مانعميسان

25-09-2022زهره عليعلي نعيم مشكلميسان

25-09-2022خالديه محمدعباس شرهان فريحميسان

25-09-2022هيله شرامهحسين كاظم جدوعميسان

25-09-2022ام الزين حوشيمحمد فهد سلمانميسان

25-09-2022جسيمه هاشمرحيمه مطشر شاهرميسان

25-09-2022غند بدرقاسم عبدهللا سويريميسان

25-09-2022فاطمه هاشمجاسم زغير لعيبيميسان

25-09-2022كامله عودهحرز عبدالساده خليفهميسان

25-09-2022نعيمه مشكورعبدالرحمن حسن جريوميسان

25-09-2022صدرامه ناجضعباس موات حسينميسان

25-09-2022فاطمه جبارحميد جبار سهلميسان

25-09-2022صبيحه غانمعلي سكيو داغرميسان

25-09-2022صبريه محمدماجد نعيم كليكلميسان

25-09-2022جكاره شكنودجواد حنون عطيهميسان

25-09-2022حليمه حمودحسن هاشم كرمميسان

26-09-2022كامله نمرجواد ناصر حسينميسان

26-09-2022جاسميه مطشرصبيح جبار سنيدميسان

26-09-2022رحيمه جنتوابراهيم عبدالحسين خليلميسان

26-09-2022عيده حسونصدام مجذاب لفتهميسان

26-09-2022باشيه ذربقيس مزهر شرهانميسان

26-09-2022ضميده محمدنعيم شبوط مذكورميسان

26-09-2022نوريه الزمسعدون جاسب ثامرميسان

26-09-2022فاطمه عبدعبدالباسط حمد مجيدميسان

26-09-2022عزيزه ماشافعبد سلمان واديميسان

26-09-2022شنينه شخنابعبدهللا عبدالحسن عطيهميسان

26-09-2022نعيمه عودهكاظم دعوج خدرميسان

26-09-2022شنونه جودهكاظم شناوه محمدميسان

26-09-2022سعيده اسمرمحمد زغير بشيشميسان

26-09-2022دويه علوانعبد رحيل جبارهميسان

26-09-2022فوزيه صدامفاضل غالي نعيمهميسان

26-09-2022بشه جابرمحسن فيصل هيالميسان

26-09-2022دوايه دعيرمزهر محسن عبيدميسان

26-09-2022قنبل عديلجمعه حسن جريوميسان

26-09-2022قسمه جاسمطه ياسين حويرميسان

26-09-2022واجد جباررمضان طالب عيدانميسان

26-09-2022حدهن قاسمخزعل حافظ كاظمميسان

26-09-2022بهيه كاظمعلي صبري حسينميسان

26-09-2022ليلى كاظمعمار عبدالجبار سلمانميسان

26-09-2022مريم عبدالرضاخليل مجيد امينميسان

26-09-2022فاطمه حسينرحيم ماضي دبيسميسان
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26-09-2022ملوك صاللعباس محمد اسماعيلميسان

26-09-2022زهره دوايعلي حمدان جويدميسان

26-09-2022صفيه رضاحكمت احمد مجيدميسان

26-09-2022حوشيه فهيدعلي بدر سعيدميسان

26-09-2022ملكيه فضالهعليوي حسين سعدميسان

26-09-2022خاجيه جالبعدنان عبد خنيابميسان

26-09-2022وسيله سلمانكريم عبدعلي مشلوشميسان

26-09-2022زكيه حمدجاسم صبيح حميديميسان

26-09-2022رسليه جبارحسين محمد رضاميسان

26-09-2022ملكيه سليماحمد شاوي عسكرميسان

26-09-2022فاطمه حسنباسم عبدالهادي مويشميسان

26-09-2022هاشميه جنانصباح داود سلمانميسان

26-09-2022صبيحه غانممحمد سكيو داغرميسان

26-09-2022حريه حميدكاظم شبوط حسنميسان

26-09-2022شوحه رذيلحامد رمضان عليويميسان

26-09-2022جكاره شلغمحسن كاظم محمدميسان

26-09-2022زهره ديوانعبدالرزاق ساجت عباسميسان

26-09-2022هيله جبارعمر جاسم محمدميسان

26-09-2022نعناعه جبرنعيم عبدالحسين معلهميسان

26-09-2022جماله حمودرحيم فالح عدايميسان

26-09-2022كواكه سعوديعباس شغيت جاريميسان

26-09-2022ترفه اشمينفيصل عصمان شنشولميسان

26-09-2022كاظميه جوادعباس عبدالكاظم عليويميسان

26-09-2022حميده جبالنعيم عطشان انعيمميسان

26-09-2022غنوده عزيزسعد قاسم شنيشلميسان

26-09-2022جاسميه محمداحمد حنون حربيميسان

26-09-2022سميره عبدهللاعلي سالم جمعهميسان

26-09-2022مايعه تركيشاكر مايع كرمميسان

26-09-2022فضيله عايزعلي حسن منيعميسان

26-09-2022حالوه قاسممحمد عباس عليعلميسان

26-09-2022زهره هندولقاسم عبدهللا جبارميسان

26-09-2022تركيه فيصلعبداالمام شياع سرداحميسان

26-09-2022شموله محمدعلي خلف جاسمميسان

26-09-2022حريه حسنمحمد جاسم عبدالحسينميسان

26-09-2022جميله جالسمحمد جميل فارسميسان

26-09-2022نعيمه علوانحسين هليل صابطميسان

26-09-2022زهره عامرفالح حسن كاظمميسان

26-09-2022صبيحه قاسمعلي عبدالرحمن زغيرميسان

26-09-2022نجيه كاظماسعد جبار عليميسان

26-09-2022كوثر صبحيمرتضى صدام الوسميسان

26-09-2022فوزيه جبارعبدالرحمن طالب محمدميسان

26-09-2022صبريه يصغعبدالحسين جلوب علوانميسان

26-09-2022سنيه وهيبباسم صبيح ستارميسان

26-09-2022بنيه مدهوشستار جبار زغيرميسان

26-09-2022هوصاته عدايكطان هاشم حسبميسان

26-09-2022نجاه حميدجعفر فيصل صالحميسان

26-09-2022زهره خلفحسين جمعه حسنميسان

26-09-2022حفرونه ماصخعباس ثويني شريميسان

26-09-2022فخريه حسينصباح حسن عباسميسان

26-09-2022جميله ثابتعلي سلمان حافظميسان

26-09-2022حياصه عبدالحسينكاظم كاطع نويفميسان

26-09-2022ليلوه جاسمناصر عزيز صالحميسان
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26-09-2022ليلوه جاسمياسر عزيز صالحميسان

26-09-2022كلثوم خيريسعد عمران موسىميسان

26-09-2022صايه مجذابجبر بداي مزعلميسان

26-09-2022بدريه سالمرحيم جبر حمامميسان

26-09-2022سعده دكاكخالد جاسم راهيميسان

26-09-2022بزونه محمدسالم جبار حسونميسان

26-09-2022بلوه عبدسعد شويع اسيودميسان

26-09-2022بدريه حسينحسين مناتي صلبوخميسان

26-09-2022رسميه دويجسليم رحيمه كميتميسان

26-09-2022جريه كاطعحسن بديوي حنيانميسان

26-09-2022جاسبيه حميديجبار عبد حنشميسان

26-09-2022سعديه احميدسعد مطشر محسنميسان

26-09-2022حمامه حسينهادي جلب صالحميسان

26-09-2022خيريه حساننعيم صالح كاظمميسان

26-09-2022خاجيه كاظمعمار صخيري حجيميسان

26-09-2022امطيره ارخيصصبيح سرحان غميسميسان

26-09-2022حميده كريمياسين زغير شاهينميسان

26-09-2022بنيه مناتيعلي مجيد كرماهللميسان

26-09-2022جماله كاظمحسين جاسم جبرميسان

26-09-2022مديحه عبدالحسنيحيى خاطر حاجمميسان

26-09-2022خميسه راضيضياء عباس رضاميسان

26-09-2022رهيفه لفتهجاسب عواد نعمهميسان

26-09-2022صبريه حمدعلي جمعه حريزميسان

26-09-2022فخريه نجماحمد جبار عكلهميسان

26-09-2022سليمه حسنمحمد نوري عليميسان

26-09-2022خديجه حسينعباس سعدون اسريحميسان

26-09-2022كاظميه محيبسكاظم شلوم داغرميسان

26-09-2022زهيه كاظمحزام عكب صالحميسان

26-09-2022حسنه حنونفالح حسن عليويميسان

26-09-2022جميعه غاجيكاظم كريم رويضيميسان

26-09-2022ماليه محسنحاتم زهراو احميدميسان

26-09-2022جسومه جلوبحامد كاظم رميحميسان

26-09-2022رحمه عرارجمعه زاجي كبرميسان

26-09-2022جكاره حميدعبدعلي حسين محسنميسان

26-09-2022مكيه دادكاظم عزيز خويشميسان

26-09-2022بسمايه حسينمحمد صالح سلطانميسان

26-09-2022غاليه مطرعبداالمير كريم جاورميسان

26-09-2022غريبه ناصرجليل كاطع هاللميسان

26-09-2022صغيره شريفمحمد جلوب عبودميسان

26-09-2022ردامه رحيلحسون جبر علوانميسان

26-09-2022بدريه طعيمهعلي حسين عليميسان

26-09-2022صايه سالمسالم محمد عليويميسان

26-09-2022عويده مسلمفرحان عسكر سلمانميسان

26-09-2022زهره جبردحام حميد غوجانميسان

26-09-2022بدريه فهدمحمد احمد عبدالرزاقميسان

26-09-2022هديه سويدعدنان مكين لفتهميسان

26-09-2022غنيده حريزجبار فاخر لفتهميسان

26-09-2022جماله عليسالم هاشم سيدميسان

26-09-2022فوزيه عبدنصير جري عيكشميسان

26-09-2022سوريه عاصيخضير عباس حسنميسان

26-09-2022ضغبه غديزرعد علك فليحميسان

26-09-2022بدريه واديابراهيم صالح كاطعميسان
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26-09-2022فاطمه امينوسام عبدالرضا شلتاغميسان

26-09-2022زكيه هاشممحمد عبدالكاظم حمدميسان

26-09-2022زهره حمدانمزعل موحي حسنميسان

26-09-2022زهره صاحبعباس ساهي عبدالحسنميسان

26-09-2022مايله جعفرخضير ناصر مجمانميسان

26-09-2022فضيله سالمعقيل عبدالسميع عويدميسان

26-09-2022عجيله كاظمكريم جاسم فياضميسان

26-09-2022صوري حسينعيسى حميد اتعيبميسان

26-09-2022جوريه كاطعكاظم رعيد كمرميسان

26-09-2022حسنه حناويفاضل جناني خلفميسان

26-09-2022حويصه محمدفرحان ساجت عباسميسان

26-09-2022بدريه عمارهعوده بهيدل خنجرميسان

26-09-2022شمعه شريفهادي شغاتي ناصرميسان

26-09-2022لميعه عبد  الحسنحسن سلمان حاجيميسان

26-09-2022عاكوله عطيهحافظ عباس حمدميسان

26-09-2022جميله زغيرحكيم علي حسينميسان

26-09-2022خميسه حسنخالد عوده كاظمميسان

26-09-2022زغيره ثوينيكاظم مختاض غنامميسان

26-09-2022حسنه عبيدصحن اسودي مسلمميسان

26-09-2022نعيمه سوكيرحيم سيد كاطعميسان

26-09-2022كاظميه محمدجاسم مجيد حسينميسان

27-09-2022جاسميه منيثرمهند عالوي مجيسرميسان

27-09-2022فضيله عباسعدنان حطاب عليميسان

27-09-2022خالديه لعيبيعلي عاتي رسنميسان

27-09-2022جسم محمدشاكر عبدالحسين وركميسان

27-09-2022ثجيله جبرجبار حسين حيالميسان

27-09-2022كاظميه نصرهللامهدي سعدون ارحيمميسان

27-09-2022حليمه عائشحيدر كاظم جبرميسان

27-09-2022سويره وهامهاشم زهراو عنيدميسان

27-09-2022رياسه خضيرياسين ناصر حسينميسان

27-09-2022فخريه زايرحميدياحمد منشد زايرسالمميسان

27-09-2022زهره غاجيفاضل اسماعيل جبيرميسان

27-09-2022ساميه محمدخليل فواد خليلميسان

27-09-2022ملكه عليسامي عسكر حسنميسان

27-09-2022سعيده محمدعزيز محمد حامدميسان

27-09-2022فضيله موسىرعد رحمه عليويميسان

27-09-2022سعدونه كريمسرحان كطان جعفرميسان

27-09-2022كاظميه عليسمير طارش الزمميسان

27-09-2022بدريه نعيمهزياد طارق جعازميسان

27-09-2022مكيه حمدانحسين موسى عبدهللاميسان

27-09-2022صبريه عليوياسعد موزان بدرميسان

27-09-2022مكيه سايرعطيه خلف شنينميسان

27-09-2022خديجه بوشياسعد عبدالحسين جبارميسان

27-09-2022سعدونه جبرصالح حمدان حنتوشميسان

27-09-2022صبريه لفتهفاضل علكايه عبدالشاهميسان

27-09-2022عزيزه عبدحسين داود سلمانميسان

27-09-2022هاشميه فرجحسين حمود جاسمميسان

27-09-2022ركن عبدهللاحبيب محسن عبدميسان

27-09-2022صبيحه ابوالليلمحمد رحيم محمدميسان

27-09-2022جميله كريمسعد كامل رحيمهميسان

27-09-2022مطيره ناصرطالب جاسم جريورميسان

27-09-2022صبيحه عبدهللاعرفان عبدالجبار عبدالنبيميسان
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27-09-2022غاليه داغرعلي نعمه محمدميسان

27-09-2022موحه داغرعالوي حسين حاتمميسان

27-09-2022عدنانه لعيبيجبار جلوب عبدالحسنميسان

27-09-2022خالديه عليمحمد عبدالرضا عليويميسان

27-09-2022خميسه عودهوليد زامل حنونميسان

27-09-2022مهديه كويمجبار حسين بدرميسان

27-09-2022خميسه فهيدصالح حسن منجلميسان

27-09-2022بدريه مزودفاضل كاظم حمدانميسان

27-09-2022كافي عبودمحمد جلود بندرميسان

27-09-2022كاظميه مطشرصبيح حسين متعبميسان

27-09-2022حسونه حميدحياه موسى كاظمميسان

27-09-2022كلثومه عليشاكر هاشم ناصرميسان

27-09-2022حريه ناصررحيم قاسم عبدهللاميسان

27-09-2022جاسميه داخلفوزيه سالم عطروزميسان

27-09-2022نسمه مطنشمحمد العيبي الزمميسان

27-09-2022لميعه كريمتحسين حطاب جودهميسان

27-09-2022صبيحه عليمسلم بالسم مسلمميسان

27-09-2022فخريه عبدزهير محسن كاظمميسان

27-09-2022نعيمه كاظمسعد صباح خضرميسان

27-09-2022نهيه عبدالحسينفيروز فاضل فيروزميسان

27-09-2022صبيحه حماديعادل رمضان عبدالرضاميسان

27-09-2022موحه محيبسحسين خنوبه دليميسان

27-09-2022واجد جبارواجدعطا جبار عيدانميسان

27-09-2022منيه حيوانمحمد عليوي محيسنميسان

27-09-2022ردافه محدادحسين محيسن رحيمهميسان

27-09-2022نصره حلوكاظم الزم غميسميسان

27-09-2022معاليه حمودسرحان عفات عبيدميسان

27-09-2022رسميه راضياحمد عبد داخلميسان

27-09-2022رسليه حنينعلي خميس لعيبيميسان

27-09-2022سليمه محمدطه ياسين حمودميسان

27-09-2022جميله جاسملمياء اسماعيل ابراهيمميسان

27-09-2022كاظميه زويرجواد حسين سعدونميسان

27-09-2022عند كاطعمحمد كاظم راضيميسان

27-09-2022حريه غموسيوسف حلو خضيرميسان

27-09-2022حمده حسينجميل شلش محبسميسان

27-09-2022طرفيه طعمهسلمان خلف رحيمهميسان

27-09-2022كاظميه صحنحسن صيهود سعيدميسان

27-09-2022نبيه سلمانجابر دهش فرجميسان

27-09-2022شنانيه عليكريم عطيه غريبميسان

27-09-2022نعيمه عليعلي خضير غلومميسان

27-09-2022مويحه عبدالزهرهزياد طارق محييميسان

27-09-2022نعيمه لفتهسعد سامي خلفميسان

27-09-2022رفيعه صداممحمد حبيب جزلميسان

27-09-2022رسميه نعيمهتموز جاسم محمدميسان

27-09-2022فهيمه عويدعلي عبدهللا سلمانميسان

27-09-2022مكيه سيدكامل جلوب مناتيميسان

27-09-2022سليمه حنشعدنان ابوحميد شهيبميسان

27-09-2022ليلى اسماعيلحسين طالب هليلميسان

27-09-2022جاسميه ناهياحمد سبتي باهضميسان

27-09-2022سليمه محسنعلي خضير خلفميسان

27-09-2022حنوه جالبعدنان حسن محمدميسان

27-09-2022طاكه عبدعليجاسم محمد مغامسميسان
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27-09-2022زهره حواسحسن جابر حسينميسان

27-09-2022جماره ارضيوحسن عكالوي طعمهميسان

27-09-2022حضه عبدجاسم نعمه خلفميسان

27-09-2022خالديه كاظمرعد جاسب مونسميسان

27-09-2022بلخش عبدهللاعلي محمد مناتيميسان

27-09-2022صبره سعدونسامي خليفه رحيمهميسان

27-09-2022مويحه مهنمناجي عيدان غراويميسان

27-09-2022عربيه نعمهعلي بوي حسينميسان

27-09-2022حليمه محمدناصر رحيمه كاظمميسان

27-09-2022نوريه ثامرعباس رحيمه جبرميسان

27-09-2022رسليه خلفعباس جمعه هليلميسان

27-09-2022حسنه هاديجمعه ماهود جعفرميسان

27-09-2022زهره مطرامير عبدالحسين جعفرميسان

27-09-2022حميده كريمحازم ارزوقي قاسمميسان

27-09-2022ناجيه لعيبيحازم عبدالشهيد عليميسان

27-09-2022رجيه حسنكاظم جمعه جودهميسان

27-09-2022جسومه طاهرهشام كاظم جريميسان

27-09-2022حنتاو خريبطجاسم محمد حاتمميسان

27-09-2022هشميه عليمهسعد مرشاك عبدالهاديميسان

27-09-2022غاليه دحلوسحسين حنضل حنتوشميسان

27-09-2022زهره حسينتحسين جاسم عبدالرضاميسان

27-09-2022صبيحه كاطعمرتضى يوسف رشيدميسان

27-09-2022خاجيه خادمكاظم وهيم غازيميسان

27-09-2022شنونه كويمصالح حسن بدايميسان

27-09-2022حمديه حافظكاظم جابر حسينميسان

27-09-2022كاظميه محمدصالح حسن حسينميسان

27-09-2022كاظميه كعيدعالوي حسين عويجلميسان

27-09-2022حسنه جادرمحمد جمعه جليجميسان

27-09-2022مكيه حسينعلي حسين امسيرميسان

27-09-2022فاطمه عاصيمحمد هليل صابطميسان

27-09-2022اخياره ثابتصادق جبار شنينميسان

27-09-2022هيله هاشمحيدر محمد حريجهميسان

27-09-2022خديجه عساكرسعد فاخر عبدالرضاميسان

27-09-2022شنيه شريدهعلي خليل خلفميسان

27-09-2022فوزيه موسىعلي حسين عبدميسان

27-09-2022شوحه سلمانكامل عبد سماريميسان

27-09-2022حفايه سعدونهادي دعير واويميسان

27-09-2022رديفه حسينجمعه جبار جمعهميسان

27-09-2022شلتاغه ايديمياسر سبتي حويشيميسان

27-09-2022كامله عودهكاظم عبدالساده خليفهميسان

27-09-2022رحمه بويريقاسم عبد علوانميسان

27-09-2022جنسيه جيادحسن علي جويدميسان

27-09-2022عيده فحيلنمحمد حسين عبودميسان

27-09-2022عفيفه حاظرايوب مكي جويدميسان

27-09-2022حياه جابرعباس هاشم جاسمميسان

27-09-2022شمامه جاليرحمن جبار نعيمهميسان

27-09-2022وحيده شحنجاسم جبر علوانميسان

27-09-2022جسومه زاملعلي شالكه نجمميسان

27-09-2022صبريه سيدعادل عبدالساده جميلميسان

27-09-2022سومه ثجيلعلي مخيلف رسنميسان

27-09-2022زهره عبيدمرتضى عبدالزهره لفتهميسان

27-09-2022نبيته حمدحيدر حسين يوسفميسان

Page 193



Query

27-09-2022سكنه عيسىداود قدوري قاسمميسان

27-09-2022زهره محمدقيس مالك محمدميسان

27-09-2022سعدونه حسنمشرق الزم جاسمميسان

27-09-2022فاطمه محمدحسين جمعه شنينميسان

27-09-2022عكده حمودحسين محمد سويريميسان

27-09-2022واجد جبارعطا طالب عيدانميسان

27-09-2022رسليه حسنرزاق فالح حسنميسان

27-09-2022امنيه عبدالقادرعثمان سلمان ثابتميسان

27-09-2022بدريه جبرمهدي رضا رشيدميسان

27-09-2022زامليه حاتمباسم ياسين حمودميسان

27-09-2022بدريه جاسمبدر علي ابوالهيلميسان

27-09-2022كاظميه حميدجابر جاسب راضيميسان

27-09-2022نوريه حمادييحيى صادق حسنميسان

27-09-2022بدريه بارحخالد بدر زبونميسان

27-09-2022بطاقه صاحبمحسن حتاته ناجيميسان

28-09-2022صالحه طيفعبدالحسين وادي عذيرميسان

28-09-2022كرطاسه حسنعلي محيبس جاسمميسان

28-09-2022زهره موسىاحمد كشكول صالحميسان

28-09-2022كنهن فرجباسم جلو رحمهميسان

28-09-2022زهره العيبيخضير شبوط عجيلميسان

28-09-2022سكينه صبارابراهيم كاظم هبيرهميسان

28-09-2022صاغريه نتيثاحمد حسن ساجتميسان

28-09-2022جكاره عبدالسادهعبدالرحمن عبدعلي لفتهميسان

28-09-2022سليمه جبررياض رحيم ثابتميسان

28-09-2022خالديه شكنديمحمد خميس عمودميسان

28-09-2022هظيمه سواديسعدون شنون عليميسان

28-09-2022جايهن سلطانعلوان محمد حسينميسان

28-09-2022حمريه محمدكريم علي عباسميسان

28-09-2022طلبه شنيدعلي مجيد فرجميسان

28-09-2022سعاد ياسعبدالرحيم كامل عويدميسان

28-09-2022رفيعه متيغيكامل صابر حميدميسان

28-09-2022نظيمه عبدهللااحمد حسن مهديميسان

28-09-2022باغيه شبوطعلي جخيور صالحميسان

28-09-2022كاظميه خلفمحمد حسين ناصرميسان

28-09-2022علويه خليفكاظم قاسم واليميسان

28-09-2022سعديه سلمانصباح راضي حسنميسان

28-09-2022كطفيه كطافهعباس جلوب عطيهميسان

28-09-2022بدريه عليوياحمد جليب عبارميسان

28-09-2022كاظميه عبودماجد صبر جبرميسان

28-09-2022مناده جبارعلي فرحان حطحوطميسان

28-09-2022صبيحه واويستار جبار ناصرميسان

28-09-2022ناكه شعيعنجم عبدالزهره غليمميسان

28-09-2022هديه عبودفرحان حميد زغيرميسان

28-09-2022سباهيه كريمخضير نعيم جاسمميسان

28-09-2022بدعه مطلكسعد قاسم هاشمميسان

28-09-2022نوريه حموداحمد عالوي حسينميسان

28-09-2022صبيحه مفتنوسام جبار عيدانميسان

28-09-2022بدريه محيسنحسين معله جبرميسان

28-09-2022حسنه كربولحيدر لفته حسينميسان

28-09-2022كميله علوانعباس فاضل عبدالرضاميسان

28-09-2022هيله غيمصادق حمد ثجيلميسان

28-09-2022فليحه حسنالمعتمدباهلل المعتصمباهلل جاسمميسان
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28-09-2022وفاء ابيهسالم جبار صالحميسان

28-09-2022هديله حسنجاسم محمد محاربميسان

28-09-2022فخريه كاظماحمد سامي عباسميسان

28-09-2022قلعه علكبشار علوان عوازميسان

28-09-2022فاطمه عبدجواد خليفه ذيابميسان

28-09-2022سليمه طعمهحمزه جاسم مكيميسان

28-09-2022فخريه كاطعجاسم محمد محيسنميسان

28-09-2022غنيه منكاشسعيد عبود كنكونميسان

28-09-2022صالحه سلماناحمد ارفيع كباشيميسان

28-09-2022قناه واليعمار رحيم ناصرميسان

28-09-2022سكنه عبيدعلي نعيمه جهلولميسان

28-09-2022حكمه خشانستار خلف حبيبميسان

28-09-2022عليه زايرعمار جاسم محمدميسان

28-09-2022ذبوني فرجرحيم علوان حسينميسان

28-09-2022روضه غازيجعفر جاسب خليجيميسان

28-09-2022موحه جعفرخزعل خوج خلفميسان

28-09-2022حسونه شاويمناق شامل حمودميسان

28-09-2022حسونه كاظمكريم ابو الهيل يوسفميسان

28-09-2022مسره حسنمحمد حرج حسنميسان

28-09-2022عنيده حسونيمحسن حسين طعمهميسان

28-09-2022زهره راضيصدام حميد عباسميسان

28-09-2022حوري فليحخضير بدر مدهوشميسان

28-09-2022زينب مشيعاحمد مطشر عباسميسان

28-09-2022حليمه محمدحسين عبد بندرميسان

28-09-2022صبريه مظلومحسين عبد رميشميسان

28-09-2022صبيحه عريبيحيدر كاظم عريبيميسان

28-09-2022غنوه مزعلحسين خالد عرارميسان

28-09-2022فاطمه فليححسن غليم عذابميسان

28-09-2022سعيده خيريماجد حنون عليميسان

28-09-2022صدامه مطلككاظم صباح محمدجوادميسان

28-09-2022كامله زمزيرحميد غضيب عاصيميسان

28-09-2022صبيحه حميدخالد مجيد عباسميسان

28-09-2022حميده كريمساجد ارزوقي قاسمميسان

28-09-2022بدريه حوشيجاسم زغير سعيدميسان

28-09-2022هيله سلماننعيم محسن فليحميسان

28-09-2022غاليه يوسفحسن محمد عبيدميسان

28-09-2022سليمه محمدعليحارث محمد عبدالخالقميسان

28-09-2022بهيجه حمزهمجيد جياد فرجميسان

28-09-2022لزمه عطيهفرحان محيي كريمميسان

28-09-2022داخله سلطانرحيم محمد طاهرميسان

28-09-2022عفره حرزعدنان مناتي كاطعميسان

28-09-2022سنيه عجدجاسم جري بدرميسان

28-09-2022فطيم حسينطاهر هاشم دهدارميسان

28-09-2022ساعديه جبارمحمد كاظم سيدميسان

28-09-2022زهره منشدعماد رحيم عليميسان

28-09-2022صبريه عيوسفرحان عبد محيبسميسان

28-09-2022منةه كريمعلي عباس جاسمميسان

28-09-2022عليه حسينجاسم محمد مفتنميسان

28-09-2022عليه حسنناصر داود غاليميسان

28-09-2022ركينه نعيمهعلي كاطع محسنميسان

28-09-2022خميسه عليسلمان موسى عبدهللاميسان

28-09-2022طماشه فاضلسعيد خميس عودهميسان
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28-09-2022رشكه نعيمهاحمد رسن حسنميسان

28-09-2022نجمه سعدونفالح جاسب رشكميسان

28-09-2022فاطمه لفتهحاتم علي سلمانميسان

28-09-2022كاظميه محسنخيرهللا شبوط حاتمميسان

28-09-2022مجيده الزمحسين عباس عذافهميسان

28-09-2022نعيمه عودهستار جبار غالبميسان

28-09-2022نشد جبرعمار كاطع جويتميسان

28-09-2022شياله عطوانحسين عنصيل رسنميسان

28-09-2022نجمه صكبزهير حبيجي دهيشميسان

28-09-2022بهيه الزمعلي حنون فالحميسان

28-09-2022جسم حافظحسن علي عبيدميسان

28-09-2022شنينه كريمجمعه رحيم فاعوسميسان

28-09-2022زهره ياسينفالح حسن شرامهميسان

28-09-2022مكيه منورعلي خزعل سعيدميسان

28-09-2022بدريه سباهيجواد كاظم دوفيميسان

28-09-2022غند كصادبشير جابر عليميسان

28-09-2022حسنه حاتمشاكر هاني حسونميسان

28-09-2022خيريه خيريه عبدالحسينمحمد جاسم محمدميسان

28-09-2022حسينه كريمقاسم طعمه مهديميسان

28-09-2022نعيمه عبدالحسنكاظم قاسم محمدميسان

28-09-2022زهره خيونهاشم دبيس مفتنميسان

28-09-2022طاهره عاتيفاضل والي مطلكميسان

28-09-2022حميده جليباحمد وادي شهيبميسان

28-09-2022بهيه جاسمعلي عبدالرضا زايرثوبهميسان

28-09-2022سميره طوفانحيدر كاظم كطانميسان

28-09-2022هيله يونسعلي ياسين خضيرميسان

28-09-2022جاسميه عبدالكاظمماجد جاسب حسنميسان

28-09-2022مكيه طعمهسعدون قاسم عطيهميسان

28-09-2022جماله الزمعلي محمد كاظمميسان

28-09-2022زهره هانيحارث عبدالجليل زغيرميسان

28-09-2022جسومه خضيرسعد بدر جعفرميسان

28-09-2022زهره شنيشلحسين خلف جودهميسان

28-09-2022فخريه عبدهللاخضير عباس محسنميسان

28-09-2022فاطمه خضيرعادل عليوي حميدميسان

28-09-2022رايهن عبدنوري جحيل حميديميسان

28-09-2022سنيه غانمغضبان نعيمه ميذابميسان

28-09-2022شويحه قاسمسعد صدام عبدالسادهميسان

28-09-2022عسله ثجيلعباس عبود فرحانميسان

28-09-2022حوه جحيفصبيح غاسم شبارميسان

28-09-2022عزيزه ياسينطالب كاطع زركيميسان

28-09-2022حسنه حموديعباس عبدالحسين زبونميسان

28-09-2022بهيه طاهرحسن عبدالرضا كاظمميسان

28-09-2022سريحه دعيررسول رحيمه عليميسان

28-09-2022سليمه خزعلعباس الزم كاظمميسان

28-09-2022حسن عليويكاظم جلوب شمخيميسان

28-09-2022جسم هليلعلي مريسن موسىميسان

28-09-2022بدريه ساجتسعد دويش ختروشميسان

28-09-2022رسميه ربحخالد مجيد حميدميسان

28-09-2022جكاره عبديكريم رسن حاتمميسان

28-09-2022شكريه عريبياحمد كاظم سدخانميسان

28-09-2022مسحونه حافظحسن جلوب ناهضميسان

28-09-2022هديه سالمياسين يونس حمودميسان
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28-09-2022نعيمه عكابمهدي شويع صالحميسان

28-09-2022موحه عبيدمحمد جريح كهيميميسان

28-09-2022وفره عاتيعلي مهدي فرهودميسان

28-09-2022بدريه فالحفرات محمد هاشمميسان

28-09-2022نهله صالحعبدالرزاق نوري محمدميسان

28-09-2022زنوبه حسنعلي جبار سعدونميسان

28-09-2022صبريه حموديزكي حنون جيجانميسان

28-09-2022صدامه خبيطكاظم جحف محيبسميسان

28-09-2022نشميه خزعلحسين سفيح شبيرميسان

21-09-2022ربيحه سودايمالك حامد بنوانذي قار

21-09-2022هناء عبدهللاازهر رحيم حسنذي قار

21-09-2022نوره محيسنكاظم نون ابوجديلهذي قار

21-09-2022فاطمه عبدالوهابمحمد عباس خضيرذي قار

21-09-2022ليلى محمدعلي زهير فخريذي قار

21-09-2022زهره شويطمجذاب عكش جابرذي قار

21-09-2022سيب لفتهنيشان خليفه سماريذي قار

21-09-2022شريده كزارحيدر حسين عليذي قار

21-09-2022هدباره موزانعبدالحسن حسناوي كطوفذي قار

21-09-2022صبريه عبدفالح حسن ناصرذي قار

21-09-2022لطيفه جاسمعبداللطيف محمد صالحذي قار

21-09-2022عروبه سالمحسين قاسم عبدذي قار

21-09-2022سميره كاظممنار صبار نوادذي قار

21-09-2022لوال رهيبعلي جابر جاسمذي قار

21-09-2022نوره صالحاحمد طالب ناصرذي قار

21-09-2022رهيه هاشممحمد ميس صخيذي قار

21-09-2022رشاكه مهندعبدكاظم كامل عالويذي قار

21-09-2022انعام حنونعلي جابر راضيذي قار

21-09-2022زينب كاضمسجاد عبدالكريم متعبذي قار

21-09-2022وحيده عويدصالح فجر جبرذي قار

21-09-2022فخريه جارهللاباسم محسن عبدذي قار

21-09-2022الفيه كاظمحسين جواد عبدالكريمذي قار

21-09-2022ربيحه مزهرحيدر محيسن معنذي قار

21-09-2022سميره سبتيكرار طالب عبدالرضاذي قار

21-09-2022فطيمه شالكهريه عباس ريهذي قار

21-09-2022حميده عبيدعلي صباح حمودذي قار

21-09-2022رغد محيسناسعد خليل عزبزذي قار

21-09-2022سهير عزيزعلي محمد عبدالحسينذي قار

21-09-2022منه عليعالء فليح سرحانذي قار

21-09-2022نصره حسنزغير نايف خليفذي قار

21-09-2022ابتسام حسنرضا حبدر محيسنذي قار

21-09-2022جميله حسينمحمد مكطوف محمدذي قار

21-09-2022صبيحه صالحضرغام كامل عبدالرضاذي قار

21-09-2022عواطف شاكريمان ثائر مصطفىذي قار

21-09-2022صفاء عليعلي احمد عبدالرزاقذي قار

21-09-2022زهراء جاسمنزار عبد فرحانذي قار

21-09-2022فايهم ادهامعبدالرضا مدعث اكنيفذذي قار

21-09-2022سعيده صافيعمار كريم صخيذي قار

21-09-2022قنديله سهرمهدي محمد شاهرذي قار

21-09-2022دنانه عبدعبداللطيف نعيمه جوهرذي قار

21-09-2022قسمه ساجتضياء خليل محمدذي قار

21-09-2022عطشه عبدالحسينسلمان جابر غريمشذي قار

21-09-2022حنان صبارذو الفقار شاكر رشيدذي قار
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21-09-2022ساهره جابرسجاد علي جاسمذي قار

21-09-2022شريفه جبرفاخر باشه محمدذي قار

21-09-2022وجيه عنبراسعد مجيد مسيرذي قار

21-09-2022تركيه لفتهكويني عراك فلغوصذي قار

21-09-2022فضيله نعمهحيدر مهوس كاظمذي قار

21-09-2022نازيه عبودمحمد عوده مسيرذي قار

21-09-2022فخريه محمدحسن حميد يعكوبذي قار

21-09-2022جاسميه جبرطالب سلمان مسعدذي قار

21-09-2022خوله صاحبحمود حسن هاشمذي قار

21-09-2022سهام شعبثقاسم محمد شمخيذي قار

21-09-2022عليه فرهودياسر اسوادي سرحانذي قار

21-09-2022بدريه يوسفماهر شياع جهادذي قار

21-09-2022رشا حسانحسن احمد تقاعدذي قار

21-09-2022زوينه كاطعاحمد سعدون حمدذي قار

21-09-2022كاظميه طعيمعزيز محسن كريمذي قار

21-09-2022حكيمه جبرنعيم جميل عويدذي قار

21-09-2022رمانه عوادشنيف مناحي مطيرذي قار

21-09-2022شريفه حليوهعبدالرزاق حسن ساجتذي قار

21-09-2022فوزيه جاسمماجد سعيد نعيمذي قار

21-09-2022هناء جاسمحسين عادل سويلمذي قار

21-09-2022زكيه شمخيجواد عبدهللا عليذي قار

21-09-2022بتيه حسينقاسم صبيح سعيدذي قار

21-09-2022شيخه ثجيلحسين ماجد رهيفذي قار

21-09-2022نوره مرزوقطالب مجيد احمدذي قار

21-09-2022فطيمه لطيففاضل كاظم عليذي قار

21-09-2022بديعه سفاحامجد عدنان محسنذي قار

21-09-2022سهام عليويقيصر وحيد مطشرذي قار

21-09-2022بنعه مهاوشمطير لواف عفاتذي قار

21-09-2022عنوه هجولمشيرف خالد عرفجذي قار

21-09-2022حسومه عايفشناع عبيد علوانذي قار

21-09-2022خديجه صادقابراهيم جواد محمدذي قار

21-09-2022نشميه صليبيجبر غنام شيشذي قار

21-09-2022غنيه ناصرمسلم علي ذربذي قار

21-09-2022غيشه ضويفعمير فرهود منوخذي قار

21-09-2022حسن عجهنجم موسى محسينذي قار

21-09-2022زهره طاهرعلي كاظم يعكوبذي قار

21-09-2022عزيزه سويجتعباس عوده منشدذي قار

21-09-2022رضيه فرحانعبدالرضا ثامر عبرهذي قار

21-09-2022رحيمه راضيلطيف ميس منخيذي قار

21-09-2022رجيبه عبدمناع مجبل بوريذي قار

21-09-2022فوزيه هاديعلي عبدالحسين ضاحيذي قار

21-09-2022نخيله كعيمكاظم صبري عصوادذي قار

21-09-2022نوره حمدشفاكه جابر عبدهللاذي قار

21-09-2022عطشه فرهودعبدهللا متعب منهيذي قار

21-09-2022جنات كريمعالء عبدالكاضم كشيشذي قار

21-09-2022شهيده كريمعلي هاشم ميسذي قار

21-09-2022فضيله سلمانعبدالحسن مهدي محمدذي قار

21-09-2022بدريه رغالغازي فزع مزعلذي قار

21-09-2022بدريه رغالعايض فزع مزعلذي قار

21-09-2022بهيه سرحانفاضل ناطع اصوينذي قار

21-09-2022هديه حنونهادي مرهج خنجرذي قار

21-09-2022يسره عجيلحسن مطير طهذي قار
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21-09-2022فردوس عبدالحسنمصطفى صالح مهديذي قار

21-09-2022كميله هانيابراهيم عبيد عيسىذي قار

21-09-2022بدريه شالكهحسن عليوي عباسذي قار

21-09-2022حمضه جراحرهيف عزيز مناحيذي قار

21-09-2022سميره حسينراجي معيوف حاجمذي قار

21-09-2022صالحه ناصرعبدالحسين علي زعيبلذي قار

21-09-2022صغيره هاشممحسن غضبان كاظمذي قار

21-09-2022غنيمه صليبيجبر غنام شيشذي قار

21-09-2022زينب عبدصفاء ستار عودهذي قار

21-09-2022نيمه فاضلفندي جبار دحامذي قار

21-09-2022زهره عليعبداالمير ونان عجهذي قار

21-09-2022سكنه طاللصباح ناصر محمدذي قار

21-09-2022نعيمه لفتهحسن جيجان كريمذي قار

21-09-2022تاجيه شرقيصاحب كاظم عودهذي قار

21-09-2022زهره سبعناجي غادم عجميذي قار

21-09-2022زكيه حريغشسجاد عبدالعباس خضيرذي قار

21-09-2022نهله غاليانور جميل سميرذي قار

21-09-2022بشرى عنجورعالء لطيف عبدالرضاذي قار

21-09-2022انتصار عبدعلي خالد اسعدذي قار

21-09-2022خزنه سميقحطان عدنان خلفذي قار

21-09-2022ساهره سالمانور عباس هاشمذي قار

21-09-2022كليفه صباحغضبان عطب ذباحذي قار

21-09-2022هديه ضمدعباس عزيز بعرورذي قار

21-09-2022حسنه عطيهصفاء غالب خلفذي قار

21-09-2022نجيه عباسنوري نعمه لفتهذي قار

21-09-2022قبيله عباسسجاد موسى سعدونذي قار

21-09-2022وسام حسينحسنين جعفر كريمذي قار

21-09-2022بزيجه محمدغركان محسن عبيدذي قار

21-09-2022حسنه شرشابعباس كامل حنونذي قار

21-09-2022كرديه عويلثامر سماري خالفذي قار

21-09-2022زهره خضروائل عباس نعمهذي قار

21-09-2022سكينه ملزومكتاب عبد حسوبذي قار

21-09-2022كعيهن غانمعويد بالسم دهيمذي قار

21-09-2022سعاد محسنمرتظى سعدون عبدالنبيذي قار

21-09-2022زهلوله عكلعبدهللا علوان عبودذي قار

21-09-2022عذبه مانعمطني عبيد حمودذي قار

21-09-2022فجر مزعلحزور شبيلي دخيلذي قار

21-09-2022صبريه عربيحازم سعد راشدذي قار

21-09-2022صفيه عبداحمد صادق مطشرذي قار

21-09-2022بدريه عليرحيم علي حسنذي قار

21-09-2022خميسه عبيدمهلوش جابر خلفذي قار

21-09-2022بنوره ردينيمحمد شبيب سهرذي قار

21-09-2022جميله جبارمراد شالكه ربهذي قار

21-09-2022سعاد حسنعلي سعدون عبدالنبيذي قار

21-09-2022زهره عوادعواد خالف عودهذي قار

21-09-2022ختام رهيفامين جواد عدايذي قار

21-09-2022ختام رهيفرضا جواد عدايذي قار

21-09-2022غاليه فرهودجابر مطشر غانمذي قار

21-09-2022قسمه مرجانكامل راضي جبرذي قار

21-09-2022امحاله هليلشاكر عجاج مرداسذي قار

21-09-2022خزعليه صكبانمحمد ماجد كاظمذي قار

21-09-2022تدباره شرادارهيف شاطي خليفذي قار
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21-09-2022رجيه راهيعلي جماغ بريشذي قار

21-09-2022سواريه مناديناجي مصاول طحيلذي قار

21-09-2022زينب ناصرسقاء قاسم عبدالحسينذي قار

21-09-2022نعيمه خويرماجد طالب مرحالذي قار

21-09-2022فتنه حسنزغير ثجيل عليويذي قار

21-09-2022عذبه بليصعباس جواد كاظمذي قار

21-09-2022كاظميه كنشعبدهللا اجدير فزاعذي قار

21-09-2022كيان ابراهيمعباس ليث ناصرذي قار

21-09-2022كميه خزعلسهيل شدود جاسمذي قار

21-09-2022زوينه دوخيمحمد خشان حبسكانذي قار

21-09-2022ميسره سويفكشمر دخيل صالحذي قار

21-09-2022شنياره اجوارجحيل بدر عباسذي قار

21-09-2022نجمه عكيلينعيمه مرزوق منهيذي قار

21-09-2022عروبه عبدالرزاقمعتز سالم طاهرذي قار

21-09-2022فطومه عدايمحمد صاحب صخيلذي قار

21-09-2022فضيله عبدالرزاقحسين ثويني حنونذي قار

21-09-2022شفيقه صحنصكبان شاهين لكنذي قار

21-09-2022ركينه عوادحسن مشكور مناتيذي قار

21-09-2022فتيل محيسنعلي حسين كاظمذي قار

21-09-2022نصره عودهاحمد طعمه غياضذي قار

21-09-2022ورده نصيرسمير مظلوم نصارذي قار

21-09-2022هديه طالبحسين سامي محمدذي قار

21-09-2022نوره غازيحسين خفيف فالحذي قار

21-09-2022زهره رشيدمصطفى سلمان مكطوفذي قار

21-09-2022حليمه مكطوفحمزه خلف مزبانذي قار

21-09-2022هليله عبودجمعه حذيه عبيدذي قار

21-09-2022دوخه ساجتصبر حمزه زيارهذي قار

21-09-2022كويره فضيحيالفي مختاض عبيدذي قار

21-09-2022فلحه عبدعلي كريم جوادذي قار

21-09-2022هوسه كعيدرحيل راضي هاديذي قار

21-09-2022قبيله هاشممحمد جالل نعمهذي قار

21-09-2022نسيمه شمخيزين العابدين جبار كاظمذي قار

21-09-2022حسيبه مطيرعالء عبدالكريم كاظمذي قار

21-09-2022عوفه خلفعباس عبدالحسين حسناويذي قار

21-09-2022شميته جبرمحسن مفتن كاظمذي قار

21-09-2022مديره طعيمهاكرم علي كاظمذي قار

21-09-2022هربوده عرنوصرزاق مطير مخلفذي قار

21-09-2022حريفه حنيحنهادي عرد عبدهللاذي قار

21-09-2022شدهه عالويجمال مهدي جاسمذي قار

21-09-2022دنيفه سرسوحثويني علوان جثيرذي قار

21-09-2022اشواق عبدحيدر سالم حطيحطذي قار

21-09-2022ابتسام حبيباحمد جالل كاطعذي قار

21-09-2022ريشه دماكصاحب عوده ناصرذي قار

21-09-2022كتيبه ناصرعباس الزم كاظمذي قار

21-09-2022سميره فيصلصباح جواد كاظمذي قار

21-09-2022زكيه فريحسين قاسم محمدذي قار

21-09-2022خالده حسنمرتضى جبار عليذي قار

21-09-2022بشيره حسنصباح سالم عبدالحسنذي قار

21-09-2022ورده نعيمعلي جبار هذالذي قار

21-09-2022حليمه كاملعلي ابراهيم فليحذي قار

21-09-2022لنده مطرمرتضى مونس مجبلذي قار

21-09-2022فضيله حسبعبدهللا جالب حسنذي قار
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21-09-2022زينب دخيلعلي ثجيل نغيمشذي قار

22-09-2022جتاله جاسماحمد عبدالحسين حمدذي قار

22-09-2022ضويه حيوانطاهر حسن نشميذي قار

22-09-2022فرطنه جابرحميد جاسم حسنذي قار

22-09-2022مظلومه حيوانخالد جياد ريهذي قار

22-09-2022جميله سهيلمطر جابر سالمذي قار

22-09-2022جويده خزعلحسين تركي بطاحذي قار

22-09-2022بدريه رهيفعلي زياد حسينذي قار

22-09-2022هويه دحلعلي شريف عبيدذي قار

22-09-2022غنيه ثجيلعباس عبدالكاظم صالحذي قار

22-09-2022تمامه عبيدراجي شاهر شناوهذي قار

22-09-2022نجات بهيوعلي حسين جودهذي قار

22-09-2022رداعه حسنجعفر عويد محسنذي قار

22-09-2022حسنيه زايدعجيل عذاب مفلحذي قار

22-09-2022ريحيه شرشابحاجم محيول سرحانذي قار

22-09-2022بدهه خليفهاشم شويلي هاديذي قار

22-09-2022نسيمه عثمانرحيم عبدالحسن خشمذي قار

22-09-2022نعيمه عباسرزاق محمد صافيذي قار

22-09-2022فرات ثامرحسين عباس سرحانذي قار

22-09-2022خيريه غافلعادل عبدالكريم شمخيذي قار

22-09-2022زكيه حسنسالم حايف مسيفرذي قار

22-09-2022ملكه ابراهيمفالح حسن حسينذي قار

22-09-2022عرفايه ديواننعيم لهيمد سلطانذي قار

22-09-2022وطنيه هزالعلي حطحوط حشيشذي قار

22-09-2022شريفه حلبوصكريم حسن ساجتذي قار

22-09-2022فهيمه سباهيصحن زغيره بلجيذي قار

22-09-2022جهاده غاليمحمد زاير ملوحذي قار

22-09-2022شكريه فرحانحسون هندي دواسذي قار

22-09-2022منوه مجباسصالح جخيور عباسذي قار

22-09-2022جماله سلطانقاسم نعمه زرزورذي قار

22-09-2022فاطمه سليمانخليفه محمد بغاديذي قار

22-09-2022نشيده بديرعبد كطافه بشيتذي قار

22-09-2022سكون شرشابعبدالحكيم فيصل سرحانذي قار

22-09-2022حسنه جبرعزيز ديوان فليحذي قار

22-09-2022الميه عوادكريم فاخر كاظمذي قار

22-09-2022نونه عبدعبد سوادي حمودذي قار

22-09-2022خضره عليضاحي جبار ثجيلذي قار

22-09-2022موزه معيديناشي عبود غالبذي قار

22-09-2022حضيه غضبقاسم حسن لفتهذي قار

22-09-2022صبريه لعيوسخالد حسن موسىذي قار

22-09-2022جميله عاجلسالم رزاق مناحيذي قار

22-09-2022سليمه فليحكريم برزان عجيلذي قار

22-09-2022سعيده نايفحميد كاظم عجهذي قار

22-09-2022صبريه عبدالحسيناحمد نور كاطعذي قار

22-09-2022حظهن لعيبيعباس صاحي خفيذي قار

22-09-2022هاشميه سواديكريم جبار صغيرذي قار

22-09-2022شوعه نايفربيد محمد فيصلذي قار

22-09-2022بدريه دليخلف تركي راشدذي قار

22-09-2022كاظميه مزعلعبدهللا كاظم فارسذي قار

22-09-2022تقيه محسنعبدالكريم لفته جاسمذي قار

22-09-2022رده كريديخفيف غضبان ساجتذي قار

22-09-2022بدريه لفتهفاضل عباس ناصرذي قار
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22-09-2022دواليه حميديعمار ياسر خافورذي قار

22-09-2022سطيري عبودجليل شنين لفتهذي قار

22-09-2022زينب غافلسجاد رياض كاملذي قار

22-09-2022بنيه عليحسن علي مهوسذي قار

22-09-2022جبريه جنيويرسول عوض طالعذي قار

22-09-2022حسيبه كاظممحمد مكطوف عليويذي قار

22-09-2022رسميه خضيراحمد فرعون سلمانذي قار

22-09-2022جويده شناوهعزيز كامل سعيدذي قار

22-09-2022رجيبه حنيحنمحمد علوان حنظلذي قار

22-09-2022شويله جالبعبدالحسين عباس حسينذي قار

22-09-2022حربيه ظاهرعبدالرزاق شريان مياحذي قار

22-09-2022ماليه يوارناصر حمود مهديذي قار

22-09-2022موجه كشمرجاسب شنيور شنونذي قار

22-09-2022زهره فاضلحسن حيال شرشابذي قار

22-09-2022زكيه حسنجاسم احمد عوادذي قار

22-09-2022صبريه خضيرعبدالشهيد صبري نعمهذي قار

22-09-2022صبيحه دريبيسعدون شياع طليفحذي قار

22-09-2022حسنيه حاشوشعبدالحسين عبدعلي ياسينذي قار

22-09-2022كميله جلودمسعد هاشم مونسذي قار

22-09-2022حسنه غيثانجابر ناصر عطشانذي قار

22-09-2022بدريه كاطعمسير عارف عباسذي قار

22-09-2022دنشه شخيرحسين محمد واشرذي قار

22-09-2022فضيله ياسركريم مطشر مصطفىذي قار

22-09-2022نغماشه اكريمعواد كاظم ساجتذي قار

22-09-2022هاشميه نمنمداود سلمان منصورذي قار

22-09-2022كاظميه سعدونحسن عبدالحسين عوادذي قار

22-09-2022مكيه عطيهمانع مكطوف صبيحذي قار

22-09-2022نعيمه مطيرعلي خليف ضميدذي قار

22-09-2022غنمه جاسمعبدالساده عبدالحضر حسنذي قار

22-09-2022نونه عبيديوسف محسن عليذي قار

22-09-2022عليه زغيرمهدي ثامر عبودذي قار

22-09-2022حسنه عبدهللاجواد كاظم عذيبذي قار

22-09-2022حديد ناصرريكان موحان عجيلذي قار

22-09-2022نصره خليفمحمد زاير عبدذي قار

22-09-2022هاشميه عبدالواحدسالم مدلول عويدذي قار

22-09-2022شكريه شاللناصر مطرود شنانذي قار

22-09-2022عنيده رسنعاصم عواد جبرذي قار

22-09-2022شنينه جازعحسان زغير محاربذي قار

22-09-2022رضيه جلوبكطران جبار حسنذي قار

22-09-2022جسومه حسنعلي عبدالرضا حسانذي قار

22-09-2022ظهيريه هويديكامل حمود جبرذي قار

22-09-2022مظلومه مريهجشاكر حمود كاطعذي قار

22-09-2022خيريه يوسفعلي صالح عبدالرزاقذي قار

22-09-2022بلشه عكلهحميد مصبح مانعذي قار

22-09-2022نبعه لفتهحسين عجمي فزعذي قار

22-09-2022بدريه عطيهريكان ماجد شعالنذي قار

22-09-2022بدريه عطيهفرحان ماجد شعالنذي قار

22-09-2022هويطه عطيبنافع جباري علوانذي قار

22-09-2022فاطمه متعبمحمد مهدي غضبانذي قار

22-09-2022حسيبه كاظمكريم ابراهيم فليحذي قار

22-09-2022نمله جبرمحمد عبد راضيذي قار

22-09-2022حنينه فدعمناصر شعيشع عبدالرزاقذي قار
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22-09-2022مزيونه عيسىجاسم بري عبدهللاذي قار

22-09-2022يسره محيسنطالب عبد صالحذي قار

22-09-2022لوزه بطيخيرهللا عوده مجيملذي قار

22-09-2022زكيه عباسعزيز ياسر كاظمذي قار

22-09-2022ونفه شمخيشنيور عطب ادهمذي قار

22-09-2022صبريه صالحطالب مناتي سلطانذي قار

22-09-2022موزه بطاححميد سمير غنامذي قار

22-09-2022موهه محضرمحسن اسماعيل محسنذي قار

22-09-2022صبريه كريمعوده كاظم فياضذي قار

22-09-2022عجيله مطربراشد جابر بحيرذي قار

22-09-2022جميله حسنعبدالحسين صياح غافلذي قار

22-09-2022فخريه عبدخزعل دايخ خيونذي قار

22-09-2022زوينه صخيلفته عطب ادهيمذي قار

22-09-2022بريه جبركاظم شبيب معلهذي قار

22-09-2022عيده عبودخالد جبر ودايذي قار

22-09-2022كاظميه حيالحسن حريجه راضيذي قار

22-09-2022بدريه حنوفعبدالرزاق عبد ضيدانذي قار

22-09-2022فاطمه عبدالحسينعبد محسن عبدذي قار

22-09-2022فضيله حمودكريم عبدالعال صبرذي قار

22-09-2022يسره زويركاظم عجمي واديذي قار

22-09-2022نوفه عبدعنيد كاظم مشلتغذي قار

22-09-2022حسينه موسىمذبوب رديني شعيعذي قار

22-09-2022ناكه حطابعبدالرحمن عويد لطيفذي قار

22-09-2022روفه خاجيصباح عصيد محمدذي قار

22-09-2022بدوه خليفهجبر كريم غاطيذي قار

22-09-2022كاظميه حسينكاظم جري عجيلذي قار

22-09-2022غاته محمدعبدالحسين محسن حمودذي قار

22-09-2022نشيده مرهشعباس عالوي عبدهللاذي قار

22-09-2022بدريه كاصدكريم حسين جابرذي قار

22-09-2022هضيمه عبدداخل مطرود جاعبذي قار

22-09-2022شكريه سعيدعلي ناصر مطرذي قار

22-09-2022شنيه زغيرحالد عبداالمير خصافذي قار

22-09-2022مينه سعدونناظم ياسر مؤنسذي قار

22-09-2022سمره جابرخلف كعيم حنتوشذي قار

22-09-2022حدره عطشانماجد حبل اعميرذي قار

22-09-2022غازيه هاشمستار جبار حسنذي قار

22-09-2022هديه مفلحكريم ناصر جابرذي قار

22-09-2022زهره سالمحسين خزعل بديويذي قار

22-09-2022جكاره مغرباياد عبد حسانذي قار

22-09-2022كاظميه ظاهرجمال مطشر فنجانذي قار

22-09-2022قسمه رجهنمرود بشاره واديذي قار

22-09-2022عبده لفتهكريم عبيد ماردذي قار

22-09-2022نوره صالحقاسم محمد حافظذي قار

22-09-2022صنجل غضبانياسر كيطان صافيذي قار

22-09-2022سكينه جبارمحمد مجيد جبارذي قار

22-09-2022انسيمه مساعدحميد شياع خضرذي قار

22-09-2022موشنه ساجتحسين جلود نصيفذي قار

22-09-2022هديه كعيدحمود عروي مشيطذي قار

22-09-2022سنيه صاحيحمد كنطار صالحذي قار

22-09-2022ميثه سلمانمحمد عكون جريحذي قار

22-09-2022شنينه مشهيدخواف متعب ونيذي قار

22-09-2022جاسميه راضينايف زايد عليذي قار
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22-09-2022صبريه عليسعد محسن جاسمذي قار

22-09-2022وعد مكطوفعزيز غانم فرحانذي قار

22-09-2022هيله مجباسغالم كاطع شطبذي قار

22-09-2022كاظميه جابرضياء سعدون ثاجبذي قار

22-09-2022رضيه شريفعبدهللا هاشم حسينذي قار

22-09-2022نزهه مثنىماهر فالح مطيرذي قار

22-09-2022عليه نعمهسالم علي سلمانذي قار

22-09-2022عجيله درجعبداالمير حسين فرجذي قار

22-09-2022طلبه محمدهادي محمد ثالبذي قار

22-09-2022صبريه عجيلكاظم جبار خريبطذي قار

22-09-2022ركنه زيادهادي سكران ضبابذي قار

22-09-2022مدلوله عكيبعبدهللا بحر جهيليذي قار

22-09-2022خديجه حبيترحسن كاظم جابرذي قار

22-09-2022طليعه صخرعلي شريان غافلذي قار

22-09-2022قسمه عليويحميد عبود درويشذي قار

22-09-2022فطيمه بريسمنوفل ذيبان جابرذي قار

22-09-2022ترفه بدرعلي حسين عبدذي قار

22-09-2022صفيه جاسمصادق عذاب ردامذي قار

22-09-2022شياله سهرمحمد ضمد هدانذي قار

22-09-2022كاظميه منهلكريم خلف مهلهلذي قار

22-09-2022عليه حسينعبد عبدهللا نيسانذي قار

22-09-2022هاشميه سرحانعذاب جبار ياسرذي قار

22-09-2022ميمونه محسنعدنان جلود سهرذي قار

22-09-2022صبيحه ناصرعبدالرزاق كريم عبدالرزاقذي قار

22-09-2022شنه مطيرحسين علي حاميذي قار

22-09-2022خميسه عبرهعبدهللا ذرب عزيزذي قار

22-09-2022بدريه خلوهنحسن كاظم جودهذي قار

22-09-2022نغماشه حسيننابف عرف كايمذي قار

22-09-2022فخريه عبيدحسين عبدالحسن بصريذي قار

22-09-2022نهيه كاظميعقوب يوسف حلوذي قار

22-09-2022قسمه واديحسن زاير زبنذي قار

22-09-2022نجيه ميزركاظم موسى كاظمذي قار

22-09-2022غزاله عبودكريم زباله حميدانذي قار

22-09-2022حبيبه عودهعبدالمهدي محسن عكارذي قار

22-09-2022حسيبه حسنرعد جليل حسونذي قار

22-09-2022زكيه عطيهحسن علي حسينذي قار

22-09-2022بدري رحيمدميشير اكريم عليذي قار

22-09-2022وسيله يوسفناجي مزعل زبونذي قار

22-09-2022فخريه مجيدعبداالمير عبدالكريم يونسذي قار

22-09-2022نعيمه كاظموحيد جابر ناعمذي قار

22-09-2022سويره فرجعلي مطشر بالكذي قار

22-09-2022سنده امنوخابوادعيم سبع سرحانذي قار

22-09-2022بدريه حميدمحمد ناجي ياسينذي قار

22-09-2022نعيمه منشدخالد عبدالرضا رحمهذي قار

22-09-2022كواكه عليقاسم محمد جعفرذي قار

25-09-2022كاظميه حسينحسن جري عجيلذي قار

25-09-2022زكيه حسنحسن خزعل حسنذي قار

25-09-2022كحيله عبدشهيد عمران طمعهذي قار

25-09-2022زهره حسينعلي زايد مفلشذي قار

25-09-2022طارشه هاللعبود لفته عبودذي قار

25-09-2022قنديله نسميحافظ مهاوش جالبذي قار

25-09-2022صفيه جاسمحيدر عبدالحسين لعيبيذي قار
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25-09-2022فخريه عزعلي نعيثل كطنذي قار

25-09-2022حذي شونهشونه عبيد محيذي قار

25-09-2022انغيوه مخوراحمد مقداد محمدذي قار

25-09-2022هاشميه شنينعلي جابر دريغذي قار

25-09-2022كاظميه يوسفعبدالعباس جابر مشكورذي قار

25-09-2022خزنه ناصرقاسم حمود عريبيذي قار

25-09-2022حسينه عبدعليعبدهللا شريف عبدالحسينذي قار

25-09-2022فوزيه مجيدعلي اكرم هاتفذي قار

25-09-2022رقيه ناصرحبيب حسين مغامسذي قار

25-09-2022فاطمه خضرحسين صالح كاظمذي قار

25-09-2022لطيفه عبدهللامحمدرضا خضير حدودذي قار

25-09-2022فهيمه منحوشحسين علي وصيوصذي قار

25-09-2022رحيله عامرحسين عامر اعيطرذي قار

25-09-2022جواهر مسعدقاسم حسين راضيذي قار

25-09-2022الكيطه صبيحعبدالواحد علوان عريبيذي قار

25-09-2022عليه حنونثامر جساب ضاهرذي قار

25-09-2022فطيمه حطبوطحميد مالك حمودذي قار

25-09-2022جيكاره خلفحسين مسافر موسىذي قار

25-09-2022جويده خضيرعماد جاسم محمدذي قار

25-09-2022صبيحه جهادعبدالرحمن شهيد سعدونذي قار

25-09-2022فطيم كوشحسين عبود سعدذي قار

25-09-2022شكريه محمدحسن علي عذابذي قار

25-09-2022مسمايه نزارلطيف فاضل جعينذي قار

25-09-2022ميسه علوانخلف حيدر عكلهذي قار

25-09-2022تركيه نغيمشسعد شباط ناصرذي قار

25-09-2022جاسبيه عباسستار جبار عبدذي قار

25-09-2022جدامه عبدهللاجواد كاظم جابرذي قار

25-09-2022شاكريه عاجلطالب كاظم نتيشذي قار

25-09-2022كاظميه زغيرمحمد جبر قصابذي قار

25-09-2022لهموده شريفعزيز صكبان عامرذي قار

25-09-2022شنه حمدنايف راشد جابرذي قار

25-09-2022حكم لفتهبشير عبدالواحد كسارذي قار

25-09-2022نجيه سلطانقاسم حسن عبدالرزاقذي قار

25-09-2022قنديله شدودعبداالمير كريم طخيخذي قار

25-09-2022فريضه علوانعبدالرضا هادي عبدذي قار

25-09-2022فضه غجيريشهيد حسين جحيلذي قار

25-09-2022عليه اسماعيلعماد محسن فهدذي قار

25-09-2022مستوره سلمانعلي ناصر سميرذي قار

25-09-2022بدريه حسينسلمان رحم حلبوصذي قار

25-09-2022حمديه جباركاظم علي مكطوفذي قار

25-09-2022زنوبه عامرعدنان هاشم سلمانذي قار

25-09-2022حنتيه عريمشعبد جبار خريبطذي قار

25-09-2022فخريه زمامشاكر مزهر حسونذي قار

25-09-2022زغيره طشاشجاسم كريم مرزوكذي قار

25-09-2022عرفايه زغيررمضان راشد عبدهللاذي قار

25-09-2022صالحه كاظمعلي مناحي رحيمذي قار

25-09-2022رشيجه كاظمعلي مسير جويدذي قار

25-09-2022حسنه محمدعلي ناصر زايرذي قار

25-09-2022هديه كاظممحمد عباس حسينذي قار

25-09-2022بدريه عوادحسين كاظم جبرذي قار

25-09-2022هاشميه عبدهللاحسين جعفر جاسمذي قار

25-09-2022خيريه عبيدناصر عبد حسنذي قار
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25-09-2022تركيه خلفجمال حميد مطيرذي قار

25-09-2022خليوصه سعدوناحمد طاهر مهوسذي قار

25-09-2022ارضيه براكرشيد محسن حماديذي قار

25-09-2022رشده رشيدعلي ربيع منصورذي قار

25-09-2022موشنه حسينخليف مجباس خليفذي قار

25-09-2022قنده محسنعلي ناصر جويرذي قار

25-09-2022عطيه ساجتحسن علي منشدذي قار

25-09-2022شتيله كاطعجاسم حسوني ماجدذي قار

25-09-2022فاطمه حسينسعيد خوام بشارهذي قار

25-09-2022هديه نهيرجواد عجيل صحنذي قار

25-09-2022نبات شويليكاطع رديني شعيعذي قار

25-09-2022عطيشه ثجيلجبار كريم عبدالحسنذي قار

25-09-2022خاتونه منثركريم نعمه عبدذي قار

25-09-2022عصريه عبيدكريم راضى علفذي قار

25-09-2022زهره نجمحسين كاظم جبيرذي قار

25-09-2022لوكه حسنمحمد عوده زغيرذي قار

25-09-2022جويده كاظمعبدالحسين لطيف ناصرذي قار

25-09-2022سليمه جاسمحيدر عبدالحسين مرتضىذي قار

25-09-2022بهار حسينجمال شعالن عبيانذي قار

25-09-2022عذبه عطشانازيرج ريسان عكلهذي قار

25-09-2022وجيهه عبدعبيد عوده صباحذي قار

25-09-2022زكيه مناحيسرحان راشد بشيرذي قار

25-09-2022صبريه حسينحامد ابراهيم جابرذي قار

25-09-2022شنوه ربحعلي حسين صالحذي قار

25-09-2022اهالله ربيعحسن مبارك عقالذي قار

25-09-2022حنينه عثمانمحمد خالوي عيدانذي قار

25-09-2022شاهه مزهرضياء كاظم مزهرذي قار

25-09-2022هيله ايدامشريف عوده عبرهذي قار

25-09-2022غلوه عبدهللاكامل مانع رشيدذي قار

25-09-2022صبيحه هادييعقوب يوسف نجمذي قار

25-09-2022نوريه عزيزعلي يعقوب يوسفذي قار

25-09-2022وضحه كاصدماجد كريم رحيمذي قار

25-09-2022شيخه حمدهاشم حالوب حسينذي قار

25-09-2022غنيه حيدرمحمد صبار محمدذي قار

25-09-2022حسنيه جساسحسين كاظم مسيرذي قار

25-09-2022حبابه فرحانعلي ناصر مجيدذي قار

25-09-2022حرشه عبودهاشم كامل حمدذي قار

25-09-2022مقبوله خضيرتعبان مهدي حمدذي قار

25-09-2022هيله محييبدر عبدهللا عبيدذي قار

25-09-2022هويده فياضشاكر حنف شنانذي قار

25-09-2022نعيمه منشدطالب جعفر عليذي قار

25-09-2022بدريه فرهوداحمد عجيمي خيكانذي قار

25-09-2022ذريه طاهرداود سلمان داودذي قار

25-09-2022شكريه مانعمحمد حنون شالكهذي قار

25-09-2022عجيله كاطعخالد جويد عليذي قار

25-09-2022هديه فهدفيصل طالب جابرذي قار

25-09-2022جاسميه محمدصالح عبد عليخذي قار

25-09-2022نجيه يوسفعباس عبد غالبذي قار

25-09-2022عنب كريمعباس ريسان شنونذي قار

25-09-2022صالحه الزمشناوه خيون جبيرذي قار

25-09-2022فطيمه مجليرحيم ساجت عاجلذي قار

25-09-2022صبريه سهيلكامل فرهود راشدذي قار
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25-09-2022وفيه محمدعباس راضي صخيذي قار

25-09-2022رابعه صالحناظم كريم عبيدذي قار

25-09-2022حسن هديبخيرهللا هادي معيلجذي قار

25-09-2022سكينه عالويحسين محيبس هذالذي قار

25-09-2022جويده شناوهحميد كامل سعيدذي قار

25-09-2022فوكهن عطيهعلي جهاد حسينذي قار

25-09-2022حسن شوايمحمد عبدالحسين عليذي قار

25-09-2022جميله حسينراضي زامل سعدونذي قار

25-09-2022حدهن ثجيلعلي مشخول حسنذي قار

25-09-2022قنده صالحكريم جابر معيوفذي قار

25-09-2022جميله خضيروحيد راضي عبيدذي قار

25-09-2022حنوته عبدعليحسن ريسان جاسمذي قار

25-09-2022بيبيه فهدمحمد جبار فاضلذي قار

25-09-2022غاليه محمدمنصور ابراهيم دواشذي قار

25-09-2022عجيله ثجيلحسن جوني حسينذي قار

25-09-2022صبريه سعدونعلي مزعل فرجذي قار

25-09-2022سعيده حسينناجي نعمه كونذي قار

25-09-2022نغماشه عنيدنجم عبد جبارذي قار

25-09-2022دهدار حسينعبدالفتاح عبدالجبار جاسمذي قار

25-09-2022امينه كاظموليد حبيب محمدذي قار

25-09-2022صبيحه ياسرحسن عبدالحمزه عبودذي قار

25-09-2022نويعه عليويرعد شهد جبرذي قار

25-09-2022قمريه نهيرحيدر محسن زغيرذي قار

25-09-2022فخريه هاشمعلي جميل عطيهذي قار

25-09-2022نسمه بجايرياض مزعل اكنيدحذي قار

25-09-2022سمره صخيناصر رحيم عذيبذي قار

25-09-2022تسيار خضيرقاسم حساوي ريهذي قار

25-09-2022شكره رغالصباح بجاي جفاتذي قار

25-09-2022وبريه كاظمجميل نعيمه حسينذي قار

25-09-2022فطيمه وريسعلي حسن جليلذي قار

25-09-2022مليحه عبدفوزي فارس عبدذي قار

25-09-2022قصريه ناصرعلي معارج ثجيلذي قار

25-09-2022طالبه هنديخيران فليح عيدانذي قار

25-09-2022عبده عبدهللاحميد جبار عبيدذي قار

25-09-2022صبيحه عبدمحمد فالح عباسذي قار

25-09-2022غنيه جابرسريح علوان كبرذي قار

25-09-2022روضه مهدودصالح احريجه عبيدذي قار

25-09-2022بنور بدرالرميضسعيد محمد جارهللاذي قار

25-09-2022اجفيه عويدمحيي عريص عويدذي قار

25-09-2022مطره عليجاسم عواد منشدذي قار

25-09-2022هديه جوالطالب نوري عودهذي قار

25-09-2022كطيوه جانيجبار خشن مطيرذي قار

25-09-2022عليه خليفمحمد جباره شمخيذي قار

25-09-2022سليفه عويشمحمد شاتول كمازذي قار

25-09-2022دخيله فهدعواد حسن ساجتذي قار

25-09-2022عدايه دخيلذياب ناجي دعيدعذي قار

25-09-2022حبشيه حبيبفيصل عباس عودهذي قار

25-09-2022طليعه حسينعبدالعالي شعيب كربولذي قار

25-09-2022دره محمودسامي جاسم محمدذي قار

25-09-2022حنه مهناجميل رخيص جبرذي قار

25-09-2022عزيزه صيهودقاسم علي عذابذي قار

25-09-2022زوينه راضيعبدهللا حمد عطيهذي قار
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25-09-2022فهيمه عبدهللااحمد موزان خيونذي قار

25-09-2022اميه مخيلفهرب خلف لفتهذي قار

25-09-2022عجيله عبدشهيد عمران طمعهذي قار

25-09-2022هنديه مهلججميل قصر حسنذي قار

25-09-2022عزيزه داودعلي خضير ساجتذي قار

25-09-2022طرفه مطلكفاضل سلمان سعيدذي قار

25-09-2022بدريه كاصدرحيم حسين جابرذي قار

25-09-2022نبيه كاطععوده داود سلمانذي قار

25-09-2022جكليته حنونلطيف كريم عبيدذي قار

25-09-2022زينب طعمهمحمد عبدالجليل جاريذي قار

25-09-2022حصيله صالحغالب ثجيل نمرذي قار

25-09-2022فهيمه عيسىعلي عطيه طاهرذي قار

25-09-2022زهيه بدريقاسم محمد ضيدانذي قار

25-09-2022علويه شافيحميد خفيف لفتهذي قار

25-09-2022نوعه تعيبقاسم صالح جاسمذي قار

25-09-2022صجه هميمسرحان فرج زهيانذي قار

25-09-2022نغيشه سعدناظم شحاته عودهذي قار

25-09-2022مكيه عليرزاق رحيم طعيمهذي قار

25-09-2022بشه محمدسالم حسين عطيهذي قار

25-09-2022تمامه راشدثامر مطير سمحذي قار

25-09-2022كاظميه هدلشاهين شارع لويجذي قار

25-09-2022عيده عبدجبار غضبان يوسفذي قار

25-09-2022طركيه مجباسموسى فداوي عباسذي قار

25-09-2022دوخه ساجتعبدهللا حمزه زيارهذي قار

25-09-2022فيهن زيارهغثيث لفته ساجتذي قار

25-09-2022جميله خليفكامل عجيل صالحذي قار

25-09-2022ركيه شرشابمعاشي محيول سرحانذي قار

25-09-2022نجاه نعيماحمد كاظم جبرذي قار

25-09-2022نزه عبدالحسينمحمود جاسم مطيرذي قار

25-09-2022حلوه جبيرسليم جبار احميدذي قار

25-09-2022فاطمه عكاباحمد عطشان حاشوشذي قار

25-09-2022نشعه رهيفعباس عوده حميديذي قار

25-09-2022فهيده ناصرلفته بديوي ضهدذي قار

25-09-2022غنيه مجليمحمد حسون جريذي قار

25-09-2022فخريه حسناياد عبدالرضا شريذي قار

25-09-2022شكريه مطشرحسين سعد حمدانذي قار

25-09-2022نسيمه هاديعلي حسين كزهورذي قار

26-09-2022صبريه محسنجواد كشاش حسينذي قار

26-09-2022زوينه ايدامعزيز مرداس رهيفذي قار

26-09-2022زهره ثكبزغير جاسم عبدالنبيذي قار

26-09-2022بيضه جبارعبداالمير فشاخ نكادذي قار

26-09-2022كاظميه جابرحيدر سعدون ثاجبذي قار

26-09-2022قبيله كاظمحسام فرهود طارشذي قار

26-09-2022فرهه بطاحنوري عاصي مداحذي قار

26-09-2022سميره شذرعلي خماس بنيانذي قار

26-09-2022صبريه عجيميياسين خضير عباسذي قار

26-09-2022حربيه حسوناحمد محيبس عليذي قار

26-09-2022مايهن عوادحسين فنجان محمدذي قار

26-09-2022مايهن عوادفليح فنجان محمدذي قار

26-09-2022طركيه مجباسمحسن فداوي عباسذي قار

26-09-2022جميله فيصللطيف كصير عباسذي قار

26-09-2022نوعه مسلطعاجل علي عباسذي قار
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26-09-2022كلثوم راضيقاسم محمدعلي عبدذي قار

26-09-2022شمعه عطشانعبدعلي داود مشلحذي قار

26-09-2022قسيمه ناصرفاروق هالل سالمذي قار

26-09-2022جماله هاشمرزاق كاظم خضرذي قار

26-09-2022شده لويجمهدي كريم كاظمذي قار

26-09-2022طلبه ناهينعمه محمد جاسمذي قار

26-09-2022نشعه رهيفمحمد عوده حميديذي قار

26-09-2022رحيمه حميدجبار احمد ظاهرذي قار

26-09-2022دخيله فنجانمحمد كاظم مزيعلذي قار

26-09-2022ردافه جاسمسعيد ريحان متعبذي قار

26-09-2022نزيله ذيابحيدر عبداالمير سلطانذي قار

26-09-2022عطيه جبررشيد خلف مزعلذي قار

26-09-2022صفيه وطبانحسن محمدرضا حماديذي قار

26-09-2022هاشميه نمنميوسف سلمان منصورذي قار

26-09-2022فاطمه عوادحيدر جلوب حوالهذي قار

26-09-2022عبده ريكانعلي سالم طاهرذي قار

26-09-2022كاظميه جبرعلي حسين صبرذي قار

26-09-2022فخريه خلفمحمد فايز عبدذي قار

26-09-2022فخريه طارشاحمد عبد خويدذي قار

26-09-2022صبريه هليلياسين طاهر عليذي قار

26-09-2022كميله حماديحسين محمد جاسمذي قار

26-09-2022هديه ناصرجبار مانع جاسمذي قار

26-09-2022هالله نغيمشفوزي مزعل شغنابذي قار

26-09-2022هاشميه مطيرعبدالحسين ريسان فزيعذي قار

26-09-2022صبيحه محمدجبار فائق فاضلذي قار

26-09-2022هديه عذيبستار جبار كزارذي قار

26-09-2022هديه حدودحسن دخيل هليلذي قار

26-09-2022جميله رويضعبدالكريم عواد لفتهذي قار

26-09-2022فهيمه منخيحسن شريف ياسرذي قار

26-09-2022هيزه ضيدانيوسف عبد يوسفذي قار

26-09-2022عليه سلمانجليل عبدالزهره زويرذي قار

26-09-2022صبيحه عبدماجد فالح عباسذي قار

26-09-2022حمديه مجيدعادل كريم ثجيلذي قار

26-09-2022عليه فزععطيه سعد لطيفذي قار

26-09-2022صبريه عبدكاظم علي جايدذي قار

26-09-2022جميله كاظمثعبان عزيز سعدونذي قار

26-09-2022طليعه ردادجعفر ابراهيم عبدالعاليذي قار

26-09-2022سعيده مهناقاسم عجيل خليفذي قار

26-09-2022حياه عبدالرضامحسن علي حسينذي قار

26-09-2022زهره جبرعبد مسلم مشاويذي قار

26-09-2022غاليه صعصاعمرتظى عباس شكريذي قار

26-09-2022رايسه عطيهجاسم شندي مطرذي قار

26-09-2022بلقيس ساميحيدر محمد عبدالرحمنذي قار

26-09-2022رضيه عبدالواحدعبدالرحيم خاروصي منصورذي قار

26-09-2022طليعه عليلعلي باهض هميليذي قار

26-09-2022غجريه خفيفالح حمزه محمدذي قار

26-09-2022قنده هويدينعيم عبدالرضا جودهذي قار

26-09-2022ناهيه مكيعبدالصاحب حمد عجيميذي قار

26-09-2022كاظميه الزمخيري صياد قاسمذي قار

26-09-2022فوزيه لطيفناظم كعيم محمدذي قار

26-09-2022نشده محيبسعلي جاسم محمدذي قار

26-09-2022صبيحه حسنمحمد قاسم حمادذي قار
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26-09-2022حكم جابرناظم مجباس جاسمذي قار

26-09-2022زهره عويدعاجل كريم عليذي قار

26-09-2022رسميه زغيرعلي كشكول علوانذي قار

26-09-2022فليحه كويشستار حسن نادرذي قار

26-09-2022نازه جبارجبار كاظم دخانذي قار

26-09-2022موزه صهيودمجيد احنيحن جابرذي قار

26-09-2022حسنه عبدغانم شكاكي مشريذي قار

26-09-2022صبيحه حسنكريم جالب اكريمذي قار

26-09-2022وعد سلمانناظم فرهود طاهرذي قار

26-09-2022كاظميه فرهودعادل كاظم مريذي قار

26-09-2022جاسميه عباسرحمن عبدالزهره عبدذي قار

26-09-2022زبيله دهريكاظم عبد نوماسذي قار

26-09-2022جاسميه ملفعلي طاهر كاظمذي قار

26-09-2022ماليه يوارحسين حمود مهديذي قار

26-09-2022طليعه صبيحعبدهللا ثجيل عليذي قار

26-09-2022سويه مهدودجبر راشد عوادذي قار

26-09-2022عنب كريمحسين ريسان شنونذي قار

26-09-2022تبله ابراهيمخالد ياسين يوسفذي قار

26-09-2022غثيثه شاللحميد خالد راشدذي قار

26-09-2022صفيه غاليصادق نعيم حسينذي قار

26-09-2022امهاني محسنكريم مشمش لفتهذي قار

26-09-2022خزعليه طاهرعلي ريسان عكيليذي قار

26-09-2022لطيفه عمرعبدالحميد ناصر عليذي قار

26-09-2022مسالك عليعباس زغير ياسينذي قار

26-09-2022عيده محمدعلي حمود عبدالحسينذي قار

26-09-2022فوزيه حسينحيدر جليل نجمذي قار

26-09-2022سومه دوحانخليل محسن خزعلذي قار

26-09-2022نبعه حسينسعد ياسر هاشمذي قار

26-09-2022مطره لفلوفناجي عالوي بشبوشذي قار

26-09-2022نصره فيصلعلي ناصر مزعلذي قار

26-09-2022مجيده فرهودفاضل صبيح كاظمذي قار

26-09-2022تاجيه حيالعلي سالم ناهيذي قار

26-09-2022فراك محمدعبدالحميد محسن مشرفذي قار

26-09-2022هاشميه مطرودطعيمه عبدالحسين سهرذي قار

26-09-2022نعيمه عبدالحسينرحيم غدير معنذي قار

26-09-2022ثوينه فضيلريحان جساب فجرذي قار

26-09-2022سعيده صكبانجبار كاظم رفيقذي قار

26-09-2022كريمه خيونعبدالجبار عبد حمزهذي قار

26-09-2022قسمه حسنعدنان عبدالحسن عبدذي قار

26-09-2022هيله ماضيرحمن عبدالرضا سعدونذي قار

26-09-2022زهره بتيهصباح وبدان دليلذي قار

26-09-2022صالحه شليشجاسم محمد الزمذي قار

26-09-2022صالحه شليشقاسم محمد الزمذي قار

26-09-2022حمده محيسنشاكر جواد كاظمذي قار

26-09-2022تبنه مطرحسين شريف راضيذي قار

26-09-2022شنوه ربحمحمد حسين صالحذي قار

26-09-2022تقيه كاملشاكر كاظم منشدذي قار

26-09-2022فاطمه حموداحمد علي حسينذي قار

26-09-2022وسيله خرجممالح مطير عبدذي قار

26-09-2022عبده فرهودشياع ذياب فاطسذي قار

26-09-2022هيله خماطعزيز خليف جيجانذي قار

26-09-2022قسمه عباسسعود صوين جيادذي قار
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26-09-2022بدريه سهرقاسم جليل معلهذي قار

26-09-2022عليه صليبيعلي حسون بدرذي قار

26-09-2022رحيله وردكريدي رحيم شريفذي قار

26-09-2022مصريه ثجيلعبدالكاظم محمد ضفيرذي قار

26-09-2022جومه عبدحسين جواد طارشذي قار

26-09-2022غازيه كريمسامي كاظم سعدونذي قار

26-09-2022نوفه راضيفالح شريف عطشانذي قار

26-09-2022حبيبه ظاهرمحمد عبد مجيدذي قار

26-09-2022بدريه عبدالعاليعلي محي عليذي قار

26-09-2022فاطمه فاخرسامي شعالن شهيبذي قار

26-09-2022سنيه سفيحرحيم مجلي عابرذي قار

26-09-2022صبريه موسىصبيح كريم عودهذي قار

26-09-2022حسيبه شاويجواد كريم سفاحذي قار

26-09-2022طليبه عنيدقاسم كريم بديويذي قار

26-09-2022مليحه شياعحيدر محمد راضيذي قار

26-09-2022كاظميه سرحانحبيب ظاهر عريمشذي قار

26-09-2022جميله غصهاياد عبدالحسن عباسذي قار

26-09-2022خزنه صالحجاسم حزباوي فالحذي قار

26-09-2022فوزيه ناجيمالك محمد عبدذي قار

26-09-2022نسيمه جمينسمير محسن عبدذي قار

26-09-2022جاسميه عبدالحسنيعقوب مهدي راضيذي قار

26-09-2022جنديه ناصرجبار كامل بريشذي قار

26-09-2022هديه كاظمفليح عباس حسينذي قار

26-09-2022هاشميه عودهناصر ابراهيم خزعلذي قار

26-09-2022كاظميه ناصرحامد فاضل حميدذي قار

26-09-2022عاليه طويلعبدالحسن صالح حليبصذي قار

26-09-2022حسنيه قنديبزهير مشكور بادعذي قار

26-09-2022فوزه شنونكمال عبد بدرذي قار

26-09-2022قنده عطيهمحمد عيسى شمخيذي قار

26-09-2022خشنيه عبدالرضاكامل مالح عبدذي قار

26-09-2022ملكه محمدمحسن علي جايدذي قار

26-09-2022خديجه حسينكاظم خلف جبرذي قار

26-09-2022جويده كاظممحمد شرباك مهديذي قار

26-09-2022نوريه مشكورعادل عبدالحسين عليذي قار

26-09-2022طبكه طعمهغني جبار عودهذي قار

26-09-2022ساجده لفلوفباسم كريم مرزوكذي قار

26-09-2022قسمه محيبسغانم منشد تعبانذي قار

26-09-2022هديه جعازغالب نعيم شفيجذي قار

26-09-2022ناصريه عبدجواد كاظم حمودذي قار

26-09-2022عليه جاسمطارق عبدالشريف حنتوشذي قار

26-09-2022شكريه جبارعبدالحسين ماالهلل هليلذي قار

26-09-2022عدنانه نوريطالب علي خضيرذي قار

26-09-2022ذبه حسنوليد جواد عبدالسادهذي قار

26-09-2022حليمه خليفحيدر وطن حسينذي قار

26-09-2022جماله توفيقحسين علوان وثيجذي قار

26-09-2022فاطمه حيدرعلي طعمه حسينذي قار

26-09-2022زينب مشعانعلي محمد واديذي قار

26-09-2022وضحه محمدكريم ناصر حسنذي قار

26-09-2022نجيه خشنسعد كامل محمدذي قار

26-09-2022توليه محمدياسر ناصر داودذي قار

26-09-2022جربيه عجيلطالب ناصر حسينذي قار

26-09-2022نوريه داخلايوب فارس حواسذي قار
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26-09-2022حليمه عامروليد غني حسينذي قار

26-09-2022حدهن جاسمنعيم حويل شناوهذي قار

26-09-2022عاونيه ناجيعبدالحسين عبدالزهره ناصرذي قار

26-09-2022قسمه محمدعلي طاهر بغيهذي قار

26-09-2022مكيه ناصرحسن ثجيل راشدذي قار

26-09-2022عواجه خضيرعباس عكاشي موزانذي قار

26-09-2022سليمه ضاريكاظم كامل محمدذي قار

26-09-2022رضيه عطشانعباس عبد جبرذي قار

26-09-2022كنيوه محيسنزاهر حسين حسنذي قار

26-09-2022عالهن مخورعباس مدهوش كاطعذي قار

26-09-2022صبريه جبرنعيم عبدالحسين كحينيذي قار

26-09-2022عطيه عبدقاسم محمد جهيدذي قار

26-09-2022جلوه نايفجعفر محمد عبدالحسينذي قار

26-09-2022روضه جفاتخالد جوالن خليفذي قار

26-09-2022حسنه عابرخضر ثجيل عباديذي قار

26-09-2022دفره شمرانخيري كاطع حويشذي قار

26-09-2022جاسميه محمدشريف مطشر عاجلذي قار

26-09-2022سليمه عدايمحمد خيرهللا ماالهللذي قار

26-09-2022عاريه حسونكاظم سالم عويدذي قار

26-09-2022سكينه محمدحكيم علي خلفذي قار

26-09-2022فاطمه سعودسامر عباس محمدذي قار

26-09-2022هاشميه عليحسن جبر عليذي قار

26-09-2022حوريه خزعلغسان اسماعيل راضيذي قار

26-09-2022جاسميه خضيرفالح خليل ابراهيمذي قار

26-09-2022راهيه مهوشفاضل حبيب جادرذي قار

26-09-2022هاشميه غافلحازم وحيد سباهيذي قار

26-09-2022هاشميه عودهناصر ابراهيم حزعلذي قار

26-09-2022نزيله عطيهشاكر شمخي جبرذي قار

26-09-2022حليمه حسنحسن علوان عبدذي قار

27-09-2022قسمه نجمعبدهللا نجم ياسينذي قار

27-09-2022كاظميه صباحانغيمش حسين عبدهللاذي قار

27-09-2022فوزيه كاضمكاضم برزان عجيلذي قار

27-09-2022وفيه حسينحسين علي حسنذي قار

27-09-2022نوريه عبدعدنان عوده نجمذي قار

27-09-2022فرجه جبارداخل عبدهللا حسنذي قار

27-09-2022هاشميه جالبكريم عبدهللا جعفرذي قار

27-09-2022راجحه سلمانمحسن عبدالرزاق عبدالوهابذي قار

27-09-2022نوريه حنوشعادل حسين مطلكذي قار

27-09-2022وسيله حسينحكيم محمد جالبذي قار

27-09-2022قسمه جاسمحيدر فيصل عطيهذي قار

27-09-2022عجيله حسنصالح حويدر صالحذي قار

27-09-2022كميله جوادثائر علي صالحذي قار

27-09-2022زهيه نعيمهاحمد عذاب غافلذي قار

27-09-2022سعديه ثجيلخالد ناصر حسنذي قار

27-09-2022فطوم عبدعالء طاهر شراهذي قار

27-09-2022موره عزرانجميل كاظم عبودذي قار

27-09-2022هيله مطيرمحمد جاسم شحيلذي قار

27-09-2022رهيفه نورحسين علي كاظمذي قار

27-09-2022صبريه حسينحسين عبد فدارذي قار

27-09-2022رضيه خيونعلي حسين كاظمذي قار

27-09-2022غنيه كاملنافع جميل سفاحذي قار

27-09-2022حسنه عليحيدر داخل محسنذي قار
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27-09-2022كميله جاسمعلي هادي عبدالحسنذي قار

27-09-2022عفاء خليويعجيل مزبان ذربذي قار

27-09-2022مطره خريبطمهدي كامل حاميذي قار

27-09-2022زهره فرحانياسر زباله موزانذي قار

27-09-2022خوفه زعالحسين شلهوب محسنذي قار

27-09-2022بريهه حافظعدنان كامل كزارذي قار

27-09-2022سكينه كاظممحمدعلي عبدهللا سهيلذي قار

27-09-2022رابعه ريساناركان جميل رزيجذي قار

27-09-2022كاظميه بديريعباس كاظم حنفاصذي قار

27-09-2022دويس دحامحسين ستار صوينذي قار

27-09-2022هظيمه رضيلمبشير حسن محيسنذي قار

27-09-2022ونسه عبدهللاعبدالحميد صاحب عبدعليذي قار

27-09-2022عوفه سايرشندل عبداليمه عنادذي قار

27-09-2022صبيحه عليعبود كامل محسنذي قار

27-09-2022فضيله مطلبمحمد عبد صالحذي قار

27-09-2022صلبيه عاصيسعود شالل ريسذي قار

27-09-2022غاليه مصحبراشد صيوان لفتهذي قار

27-09-2022هاشميه سعيدمسلم عبيد سلطانذي قار

27-09-2022موعه حسينحميد كاظم رسنذي قار

27-09-2022شكريه راضيكريم عوده قصابذي قار

27-09-2022غريبه حبيبجالل عبد علي جبرذي قار

27-09-2022باجيه عويدرياض حسن اسماعيلذي قار

27-09-2022حليمه رضاياسين عايد حمودهذي قار

27-09-2022صبيحه سلطاناحمد فارس محمدذي قار

27-09-2022جاسميه هديرسلمان نيشان خليفهذي قار

27-09-2022وريده كحيفحيدر شرجي هندوسذي قار

27-09-2022شنونه مجيدعيسى قاسم فرحانذي قار

27-09-2022كميله عامرسليم ثجيل سلمانذي قار

27-09-2022حليمه محمدناصر رحيم سواديذي قار

27-09-2022زواده يونسجبار كاظم سبهانذي قار

27-09-2022ساره محمدعليضياء ضايف عطشانذي قار

27-09-2022جماله مزعلسعد مشني مطرذي قار

27-09-2022قنديله طاهرصاحب مكطوف مطلكذي قار

27-09-2022مسمايه نزالقاسم فاضل جعينذي قار

27-09-2022هدله جايداحمد حريمس طعمهذي قار

27-09-2022زهيه جوالنحسين جهلول اليذذي قار

27-09-2022شمله كطرانالزم ذياب يابرذي قار

27-09-2022ديناره جبررشيد عبد محيسنذي قار

27-09-2022نارسيه ثامرفرحان كريم حسينذي قار

27-09-2022فوزيه خزعلعلي فاخر حسنذي قار

27-09-2022صريجه نعيمهعلي عبدالحسين عليعلذي قار

27-09-2022تركيه محسناحمد عيسى اسماعيلذي قار

27-09-2022دوله هنديكاظم رشاك عليذي قار

27-09-2022كاظميه هليلاحمد عباس جاسمذي قار

27-09-2022سعيده شاطيهادي عاشور عويدذي قار

27-09-2022نوفه حسنحليم يوسف جاسمذي قار

27-09-2022ثمره عودهكريم هاني جودهذي قار

27-09-2022زعيمه مستمرحسين عدنان حاشوشذي قار

27-09-2022صبريه جبارريحان جيجان ناصرذي قار

27-09-2022نجيه عطاهللاحسين دويج جاسمذي قار

27-09-2022خميسه نافععاصف عبدالرضا جاسمذي قار

27-09-2022نجاه جاسمعباس جبار عيدانذي قار
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27-09-2022زهره منسيعلي جاسم عبداالمامذي قار

27-09-2022زهره حسينعلي عبدالساده كطلذي قار

27-09-2022رسميه حسونيخالد جاسم هاشمذي قار

27-09-2022عذاري حضهنصالح كاظم حسنذي قار

27-09-2022حنونه نعيمهعباس تجى كريمذي قار

27-09-2022زهره كاطعنادم وحيد عطيهذي قار

27-09-2022نشعه رهيفعلي عوده حميديذي قار

27-09-2022صبيحه حميدعبد جاسم خوافذي قار

27-09-2022فوزيه عبدعباس غانم هاشمذي قار

27-09-2022رحيمه شهداحمد خليل عطيهذي قار

27-09-2022نوفيه معيوفبراك ناصر مهلهلذي قار

27-09-2022فخريه حزامراجي محمد حزومذي قار

27-09-2022حمديه حسنعزت سعد عبدالعاليذي قار

27-09-2022خاتونه منثرمهدي نعيمه عبدذي قار

27-09-2022فاطمه فاخررحيم شعالن شهيبذي قار

27-09-2022كاضميه ساجتفيصل علي عايشذي قار

27-09-2022هيله حسينحمد مناحي فرحانذي قار

27-09-2022سكنه مسيرراضي محسن زغيرذي قار

27-09-2022صبيحه حسنعادل عباس سعدونذي قار

27-09-2022شكريه جبرمحمد عبدالرضا تاصرذي قار

27-09-2022خديجه كاظمعلي درويش محمدذي قار

27-09-2022جاسميه جهيدمنعم ماجد عطوانذي قار

27-09-2022رشده جابرراضي ضرب بلجيذي قار

27-09-2022هديه رهيفاحمد كاظم مريذي قار

27-09-2022دويه خالدرمضان رزاق ناصرذي قار

27-09-2022حمديه خليففيصل فرحان اركيجذي قار

27-09-2022فخريه ياسنعيم عبدهللا بصيريذي قار

27-09-2022جماله طارشناصر ثجيل عبدذي قار

27-09-2022صبريه ناصرعبدالعالي مايد اخليفذي قار

27-09-2022خيمه مشرففيصل طالب شريفذي قار

27-09-2022وبريه حسينسالم محمد جبرذي قار

27-09-2022تمامه جودهساجد يونس مجيدذي قار

27-09-2022موزه صباحذياب حمد سفاحذي قار

27-09-2022جميله مهديعبدالرسول كامل جابرذي قار

27-09-2022حسيبه عبدخالد جاسم ثجيلذي قار

27-09-2022ليلوه محمدريسان عبدهللا ثجيلذي قار

27-09-2022هديه غياضكريم مطشر عطيهذي قار

27-09-2022رسميه جمعههادي عدنان عبدذي قار

27-09-2022سكينه سويدعقيل عبدالحسين عليذي قار

27-09-2022شريفه جودهمحمد متاني حنونذي قار

27-09-2022جسبه عبدربهحسين غافل محيلذي قار

27-09-2022نشيده كاظمغالي جبر فرحانذي قار

27-09-2022نجيه براكحيدر غالي هاشمذي قار

27-09-2022هاشميه حسنمحمد هادي عذيبذي قار

27-09-2022غنيه كاطعاحمد عبد كاظمذي قار

27-09-2022دخيله كاطعرياض نعيم حطابذي قار

27-09-2022ناكه داودنوري طالب محمدذي قار

27-09-2022مدلوله حبيلعلي رحيم موازيذي قار

27-09-2022جواهر عبيدحسن جباري مهديذي قار

27-09-2022قسمه عنوشاحمد هاني عليذي قار

27-09-2022جكاره كريمعبدالكاظم حمود شياعذي قار

27-09-2022كشميره ياسرمحمد شري فجرذي قار
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27-09-2022جربه شرشابحسن عاجل عوادذي قار

27-09-2022هاشميه نعمانصادق روضان حميديذي قار

27-09-2022سعيده محمدعبدهللا حيوان نعمهذي قار

27-09-2022فوزيه عمرانعدنان جاسم بلسمذي قار

27-09-2022شنونه جاسملقمان خماط احثالذي قار

27-09-2022عتوه ثجيلسعيد جبير صالحذي قار

27-09-2022زهره عريبيمحمد كاظم نايمذي قار

27-09-2022بهيه عذافهحيدر عبدالحسن جاسمذي قار

27-09-2022صبريه عبودزهير كاظم سوادذي قار

27-09-2022عجيله جبارعلي حسين محمدذي قار

27-09-2022صبيحه محمدعدنان عطيه حسينذي قار

27-09-2022حميده جاسمعبدالصاحب معارج هويديذي قار

27-09-2022بوشيه بلسمعدنان عبدالعباس ضمدذي قار

27-09-2022فهيده عباسحيدر كاظم حمدذي قار

27-09-2022منيره فرهودابراهيم حميد يوسفذي قار

27-09-2022حباه هدادعلي عبدالحسين صياحذي قار

27-09-2022ثالثه عليعلي طالب حميدذي قار

27-09-2022شكريه مطيررحيم ياسر شاكرذي قار

27-09-2022شريفه عبدحيدر فرهود مزعلذي قار

27-09-2022وايد منخيعبدهللا راضي رضيذي قار

27-09-2022مريم نعمهعواد صادق طعمهذي قار

27-09-2022خدهن هدابكاظم حرمس دهامذي قار

27-09-2022غنيه بوشيعلي عبدعلي عبدالزهرهذي قار

27-09-2022كسيره بدرياحمد عداي كاظمذي قار

27-09-2022صبريه ثابرذياب سعد صبارذي قار

27-09-2022باشيه كاظمحسن ازويد احميدذي قار

27-09-2022بدريه خميسحسين خضير حسينذي قار

27-09-2022حمره محسنعلي ناصر حسينذي قار

27-09-2022عنوه سيوحعبدهللا سكران ظاهرذي قار

27-09-2022نجيه كاظموجدي شاكر جخيرذي قار

27-09-2022نشده عليويحميد ماضي عبودذي قار

27-09-2022رسميه اظمحمود عباس كمازذي قار

27-09-2022رهيفه فرعونعلي محمد هاشمذي قار

27-09-2022فضيله حميدانور فتاح محمدذي قار

27-09-2022حطريه شياعرحيم صالح عويدذي قار

27-09-2022ورده زهيانجميل راضي مبيربجذي قار

27-09-2022سلوى عكلهعلي حسين عبدذي قار

27-09-2022هشومه عبدهللاجمال كاظم هدمولذي قار

27-09-2022شكريه مفتنعالء محمدحسين مجيدذي قار

27-09-2022عزيزه حميدحسين زماط دنيوسذي قار

27-09-2022كاظميه عوضزايد نايف ثامرذي قار

27-09-2022فطومه عودهسالم حسن عليذي قار

27-09-2022زهره جبرقاسم عنفيس ساجتذي قار

27-09-2022عريبيه مشيرفالح منخي جبيرذي قار

27-09-2022فضيله عجالنعلي مزهر محيسنذي قار

27-09-2022غنيه كديحمحمد حمزه عطشانذي قار

27-09-2022زينب نعمانحسين علي حمودذي قار

27-09-2022صبيحه جبرطالل صقر صالحذي قار

27-09-2022شكريه جميلمحمد عواد صالحذي قار

27-09-2022سعيده مهناحاتم عجيل خليفذي قار

27-09-2022فليحه عجيلحسن نعيم صويحذي قار

27-09-2022شكريه موسىصباح حسن محسنذي قار
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27-09-2022خيشه جساسكاطع خوير منحرذي قار

27-09-2022هيله بنيانعلي حسن يونسذي قار

27-09-2022حكيمه كاظمحسن هادي عبدذي قار

27-09-2022عفات خليفهفهد عبدالرضا عباسذي قار

27-09-2022فتحيه شمخيهيثم هاشم فاضلذي قار

27-09-2022هدبه حمدهللارياض عبدالمجيد باهضذي قار

27-09-2022سكينه امونساحمد حران عودهذي قار

27-09-2022وصف اعكالرحيم سمير عليذي قار

27-09-2022ملكه مطيرمحمد شبيب عكالذي قار

27-09-2022سميره حسونحسن هادي جبارذي قار

27-09-2022ونسه حامدمحمد عبدعلي شباكذي قار

27-09-2022شمخيه جبارمحمد كامل هاديذي قار

27-09-2022رضيه حايفعوض راشد رعيدذي قار

27-09-2022حسيبه عجيلحسن جباري نايفذي قار

27-09-2022حسنه عبدالرضاحميد نعيم عباسذي قار

27-09-2022اجعيشه سعودعزيز شنشول طعمهذي قار

27-09-2022قسمه محمدعبدالحسن نغيمش محيسنذي قار

27-09-2022نجيه عبدعلي جميل ناصرذي قار

27-09-2022نسيمه خضيرجمال سعيد طاهرذي قار

27-09-2022فضيله عجيلجاسم جبار مطرودذي قار

27-09-2022رحيمه شهابسعد هاشم عبدالرضاذي قار

28-09-2022سليمه محسنسليم كيطان عاشورذي قار

28-09-2022شكريه حميدعقيل جاسم عودهذي قار

28-09-2022زهره كاظمعلي كاظم مكيذي قار

28-09-2022نشده جابرعبدالنبي جابر حاتمذي قار

28-09-2022صبيحه جخيرخالد عيدان حميدذي قار

28-09-2022خيريه صياحشاكر عبدالرضا عطيهذي قار

28-09-2022لبه خيونعمار شبل ياسينذي قار

28-09-2022تغيه مرجاناحمد جبار عليويذي قار

28-09-2022قنده خالفاحمد حيدر عكابذي قار

28-09-2022مكيه عبدحمد منهي شلواحذي قار

28-09-2022سكنه عبدالجليلعلي كامل موسىذي قار

28-09-2022مسيره مصحبعباس عطشان خلفذي قار

28-09-2022حياه عبدمهند هاشم لفتهذي قار

28-09-2022بطاقه جهاداحمد كاظم خضيرذي قار

28-09-2022ملكه مطيرفهد شبيب عكالذي قار

28-09-2022هالله منصورعواد حسين زيارهذي قار

28-09-2022حطريه مصدقطالب داود عبدذي قار

28-09-2022رسميه صالحاحمد داخل جبرذي قار

28-09-2022يزاله طعمهسعد كاظم جودهذي قار

28-09-2022جميله طارشاحمد جمعه عبيدذي قار

28-09-2022رفعه ظاهراحمد لطيف لفتهذي قار

28-09-2022حياه محمداحمد نجم عبدذي قار

28-09-2022نسيمه عثمانشاكر عبدالحسن خشمذي قار

28-09-2022عزل عباسعبدالنبي موحان خيرهللاذي قار

28-09-2022يسره حسناحمد فرهود منشدذي قار

28-09-2022سفاهه حطيحطرافد حميد طاهرذي قار

28-09-2022مزنه هدلسعد كريم حماديذي قار

28-09-2022مراتب عبدالصاحبزكي مطرب فيصلذي قار

28-09-2022خديجه نجمجواد كاظم حبيبذي قار

28-09-2022نزيله نعمهحسين حيدر عزيزذي قار

28-09-2022مضيضه لفتهرشيد كروش ذربذي قار
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28-09-2022مكيده نافعناصر هامل سالمذي قار

28-09-2022هاشميه كريمعمار جبار فزعذي قار

28-09-2022بهيه كاظمعلي محسن داغرذي قار

28-09-2022شمسه كاظمراضي عطشان كاطعذي قار

28-09-2022فخريه زائدمشتاق طالب علوانذي قار

28-09-2022نشميه ثامرعبدالواحد علي هاديذي قار

28-09-2022هديه محسننصر تبينه فرحانذي قار

28-09-2022تاجيه هليلعماد طعمه مرداسذي قار

28-09-2022رابعه عبدحسين جاسم فرعونذي قار

28-09-2022نديمه شنيارعبدهللا عباس لفتهذي قار

28-09-2022فهيمه سباهيمحمد زغيره بلجيذي قار

28-09-2022فهيمه سباهيحمود زغيره بلجيذي قار

28-09-2022زواده جابرعواد حسن حرجانذي قار

28-09-2022عليه ياسرسامي عزاره سمومذي قار

28-09-2022صبيحه ماضيجميل طاهر نعمهذي قار

28-09-2022جبريه فرحاناحمد ناصر جبيرذي قار

28-09-2022نجيه شاهينكاظم فاضل عودهذي قار

28-09-2022نعيمه كاظماحمد صالح مرزوكذي قار

28-09-2022منوه هدادحسن عوده مرارذي قار

28-09-2022حسنه معلهحميد سلمان فرحانذي قار

28-09-2022صالحه عبدالحسننعيم عايد حمدذي قار

28-09-2022رسميه حنونمرتضى محمد عدايذي قار

28-09-2022رضيه معلولرياض سعد مباركذي قار

28-09-2022كامله ثجيلعبدالفتاح مهلهل كاملذي قار

28-09-2022فطيمه جبارحسين عبد كاظمذي قار

28-09-2022طليعه عدايعبداالمير عبود عنيدذي قار

28-09-2022صبريه حسنجبار لطيف شيالذي قار

28-09-2022بدريه عليصادق حثال حسنذي قار

28-09-2022شماله خلفراضي عبدهللا يوسفذي قار

28-09-2022جاسميه محمدحسن عبدعلي حسينذي قار

28-09-2022شونه فاخرعبدالزهره شمخي جابرذي قار

28-09-2022صبريه عبدهللارعد بوهان بريحذي قار

28-09-2022حسيبه عباسحسن علي صالحذي قار

28-09-2022صبيحه عفاتاحمد بجاي كاظمذي قار

28-09-2022مكيه عبدباسل معدي جفاتذي قار

28-09-2022زهره عبيدحسين سلمان صيهودذي قار

28-09-2022صباره فارسمجيد كاظم عجهذي قار

28-09-2022فضليه شريفمحمد حسين ذيابذي قار

28-09-2022عطيه عجيلعباس شريف خليفذي قار

28-09-2022رجاه هاشمظافر عبدالجليل كاظمذي قار

28-09-2022بدريه لفتهحسين عباس ناصرذي قار

28-09-2022فوزيه بنهانحيدر خليل سلطانذي قار

28-09-2022شكريه حسينعايد صخي حاتمذي قار

28-09-2022حياه كاظمحسين نعيم برتوذي قار

28-09-2022نجيه عبيدصبار كاظم عبدذي قار

28-09-2022ملكيه مسيرماجد عجيل محمدذي قار

28-09-2022غيده نايفعبدالصاحب جباري عبيدذي قار

28-09-2022سكينه عبدالحسينشيال جبر عليذي قار

28-09-2022هاشميه سعدونرحيم جبر خيونذي قار

28-09-2022سميره خالفناصر حسين غازيذي قار

28-09-2022دوزه حسنخليل ريحان عبدالحسينذي قار

28-09-2022فله هليلفايز جزاع دبيسذي قار
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28-09-2022غاليه حسنصالح شنشول عباسذي قار

28-09-2022سعيده صكبانصباح عزيز عبيدذي قار

28-09-2022زهره عويدمحمد كريم عليذي قار

28-09-2022شكريه كوبرحسن صبر سلمانذي قار

28-09-2022مصريه عودهعلي لفته مصارعذي قار

28-09-2022حكمه عبدهللاسجاد عطيه كاظمذي قار

28-09-2022شكريه عوادهاني غني عبيدذي قار

28-09-2022جميله خريبطجاسم حليس جشعمذي قار

28-09-2022كميه عبدالحسنقاسم محمد عبدعليذي قار

28-09-2022عليه عودهيوسف صالح موسىذي قار

28-09-2022نديمه جويداحمد كاظم جخيمذي قار

28-09-2022الفيه طاهرحميد شاكر شاهرذي قار

28-09-2022هديه جبرعماد كمال عبدالرضاذي قار

28-09-2022تاجيه حنونعلي جيجان مطرودذي قار

28-09-2022هاشميه عريبيسعد مطشر عباسذي قار

28-09-2022شهد صلبيعلي حربي سلطانذي قار

28-09-2022حليمه عبدالكريماحمد ثامر فالحذي قار

28-09-2022سالمه عكيليمخلد حربي تركيذي قار

28-09-2022شياله روضانخوير صلبي راضيذي قار

28-09-2022كميله عبيدفالح نعمه عبودذي قار

28-09-2022غنيه عليويحسون هنيدي عودهذي قار

28-09-2022عطيه معلهصبار عجرش كناصذي قار

28-09-2022حنيته ثجيلفالح موحان عجيلذي قار

28-09-2022فاطمه ريحاناركان جاسم كاظمذي قار

28-09-2022مايهن زايرفايز عبيد ايدامذي قار

28-09-2022مطره منشديوسف حميد خلفذي قار

28-09-2022عويده جاسمخليل ياسر خضيرذي قار

28-09-2022حسنه عبدالسادهعباس جبر بريسمذي قار

28-09-2022شنوه ربحمسلم حسين صباحذي قار

28-09-2022اردافه جبرخضر ريسان عكلهذي قار

28-09-2022مسيره سعيدانشبيب عاشور راضيذي قار

28-09-2022وكيله نشوطالب فاضل جبارذي قار

28-09-2022اطليعه عوادمحمد عبدالحسين خزارذي قار

28-09-2022رهيفه واديخالد عبد حايفذي قار

28-09-2022كاظميه مكطوفعباس كاظم خضيرذي قار

28-09-2022عاونيه ناجيماجد عبدالزهره ناصرذي قار

28-09-2022عطشانه اعبيدعجيل اركان مصبحذي قار

28-09-2022هاشميه خضيررياض كاظم جوادذي قار

28-09-2022ملكه فليححسين ساجت ماجدذي قار

28-09-2022خوله شاكرصالح جليل عودهذي قار

28-09-2022خديجه حسنفهد عبداللطيف نايفذي قار

28-09-2022زهره عبيدعبدالهادي غالب طوفانذي قار

28-09-2022امحسين شاووشلطيف مريان ناصرذي قار

28-09-2022نشوه صالححيدر كريم عبدذي قار

28-09-2022ليره ضايفجمال علي سالمذي قار

28-09-2022جميله محسنعلي شريف حسينذي قار

28-09-2022حضيه حافظباقر راضي شنانذي قار

28-09-2022صبريه مجيدطالب عبدالهادي سعدذي قار

28-09-2022ريزه حمودمحسن ثجيل حسينذي قار

28-09-2022كاظميه احمداياد حمود داخلذي قار

28-09-2022نسيمه عطيهرحيم علي منخيذي قار

28-09-2022سنيه داودسعدي سالم عنيدذي قار
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28-09-2022عليه حشفحسن مزهر ضيدانذي قار

28-09-2022ضويه عباسكاظم نعيم نصرهللاذي قار

28-09-2022فضيله جلودعلي حسن جاسمذي قار

28-09-2022مطيره خليفاحمد صباح خليفذي قار

28-09-2022سعاد شالكهشعب جعفر جبيرذي قار

28-09-2022حميده عبدالرزاقحبيب صالح حسانذي قار

28-09-2022فخريه جاسمحسن علي زيدانذي قار

28-09-2022كاظميه بادعمحمد جمعه كاظمذي قار

28-09-2022كميله جويدسليم كاظم زبنذي قار

28-09-2022رمانه سالمحمود داود خليفذي قار

28-09-2022صبريه عزيزخضير لفته محمدذي قار

28-09-2022غازيه خنضرحيدر علي عكلهذي قار

28-09-2022صبريه عبدعدنان جويد عبدذي قار

28-09-2022كميله ياسينحسين عبدالحميد عبدالحسينذي قار

28-09-2022راهيه رسناحمد عثمان جابرذي قار

28-09-2022بدريه مزيعلرافد مطر عبودذي قار

28-09-2022فوزيه حبيبصادق حسن رحيمهذي قار

28-09-2022بدريه جاسممحمد حسن عبيدذي قار

28-09-2022رباب طهحيدر نجم عبدهللاذي قار

28-09-2022طويره ردادمحمد كريم عبيدذي قار

28-09-2022زهره دخيلرحمن شهيب عبوديذي قار

28-09-2022ساجده لفلوفناظم كريم مرزوكذي قار

28-09-2022صالحه ياسينخماط ريسان جابرذي قار

28-09-2022جميله متعبعبدالجليل مجيد كزارذي قار

28-09-2022تينه محسنوليد جعيول جبارذي قار

28-09-2022بدريه عبيدعقيل عبداالمير سلمانذي قار

28-09-2022امل حامدمحمد نعيم سلمانذي قار

28-09-2022ليلى كاظمحازم فاضل ديوانذي قار

28-09-2022بهيه خليفكريم شوين درويشذي قار

28-09-2022ماجده علوانقحطان عطيه عبدهللاذي قار

28-09-2022نعيمه داغرمحسن ناصر محمدذي قار

28-09-2022نعيمه عبدالحسينناصر حسن عليذي قار

28-09-2022شنينه عيسىفايز عوده مسعدذي قار

28-09-2022قسميه عنوشمحمد هاني عليذي قار

28-09-2022جاسميه ماهرعباس عجيل زعلذي قار

28-09-2022زهره سلمانيوسف حسين محمدذي قار

28-09-2022شكريه خلفمحمد جبار محمدذي قار

28-09-2022حسنه محسنخيرهللا جمعه سباهيذي قار

28-09-2022نسيمه عطيهرزاق علي منخيذي قار

28-09-2022صبريه مظلوماحمد كاظم ناصرذي قار

28-09-2022فطومه كاظماحمد عبدالواحد كلخذي قار

28-09-2022لطيفه علياسعد رحيم وردذي قار

28-09-2022سعيده ثجيلعلي ناصر حسينذي قار

28-09-2022توينه حسنرسول عبدالكاظم عباسذي قار

28-09-2022عطيه صجيرشيد ماجد سلطانذي قار

28-09-2022دوزه حسنخليل ريحان عبدالحسنذي قار

28-09-2022حسنه خلفماجد عطا حريجهذي قار

28-09-2022رسميه مناحياحمد عبد حسينذي قار

28-09-2022زكيه عبودحيدر هادي جبرذي قار

28-09-2022رضيه كاظمنعيم شايع زايدذي قار

28-09-2022نسمه عبيدمهدي محمد هاديذي قار

28-09-2022ساهره عبدالحسيننجمالدين عبدهللا عهدذي قار
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28-09-2022غطوه حسينهادي بري خضيرذي قار

28-09-2022نسيمه سلمانكمال كاظم حربيذي قار

28-09-2022حمديه حلوسعد خليل سلمانذي قار

28-09-2022حريم كاظمسعد طه محمدذي قار

28-09-2022عليه ناصرصادق خلف صبيحذي قار

28-09-2022وسيله لفتهحسين شريف رزاقذي قار

28-09-2022حسنه محمدخالد حمزه عودهذي قار

28-09-2022حنشه مزيعلفهد كاظم عايدذي قار

28-09-2022غنيمه جبرجميل رواد عزارهذي قار

28-09-2022سليمه حميدحسين عبدالستار عبدالرزاقذي قار

28-09-2022غنيه رحمحسن خضير نعيمهذي قار

28-09-2022شهله جاسمقاسم عبد غانمذي قار

28-09-2022شاهه محسنحسين زباله شبوطذي قار

21-09-2022حدوده شنشولعبدالحسين عبدزيد حسينبابل

21-09-2022راجحه علوانعلي محمد رحيمبابل

21-09-2022راجحه علوانحسين محمد رحيمبابل

21-09-2022عليه محسنحسين محمدعلي حمدبابل

21-09-2022نعيمه حمزهعلي عبيد سلمانبابل

21-09-2022حليمه عليحيدر منذر عبدالهاديبابل

21-09-2022بيداء عبدالهاديمرتضى حيدر عبدالمهديبابل

21-09-2022بدريه كوكزاثير خالد سالمبابل

21-09-2022فطيمه عدنانجالل كامل سرحانبابل

21-09-2022شمال قصيرصادق مرزه كاظمبابل

21-09-2022شيماء حمزهعباس فاضل عبدالحسينبابل

21-09-2022مها غازيمحمد احمد نعمهبابل

21-09-2022شيماء اسعداحمد عبدالمهين خضيربابل

21-09-2022كميله عبداالميرجاسم جواد كاظمبابل

21-09-2022منال صبيحعلي صالح سعدبابل

21-09-2022سعاد جبرسرور ماجد حميدبابل

21-09-2022بدريه هاديعلي كريم باديبابل

21-09-2022سنيه عليعلي مكطوف عبيسبابل

21-09-2022نوال عبدابراهيم شافي عبدالحسينبابل

21-09-2022قسمه كاظمحسين حمد سعودبابل

21-09-2022افتخار عيالمرتضى محمد سلمانبابل

21-09-2022خلفه حمدمحمود برهي كاظمبابل

21-09-2022انتصار حسنعبدالملك فيصل غازيبابل

21-09-2022ضياه طاللعلي حسين علوانبابل

21-09-2022جنديه حسنحسن كاظم شهيدبابل

21-09-2022تنزيل حاذورمحمد علي محمودبابل

21-09-2022صفيه فاضلحسين علي سلمانبابل

21-09-2022ليلى عبداللطيفزهير جبار محمدعليبابل

21-09-2022زينب عباسعلي فاضل عبيدبابل

21-09-2022ليلى كاظممسلم خضير عباسبابل

21-09-2022فضيله جابرحسين علي حسينبابل

21-09-2022فطيمه محمدعلي حمزه اسماعيلبابل

21-09-2022هالبهن عبيدرياض حسين بجايبابل

21-09-2022فردوس محمودعلي حميد حمودبابل

21-09-2022عجيبه حمزهاحمد دينار نخيالنبابل

21-09-2022ندامه كاظمحسين جاسم شهاديبابل

21-09-2022رجوه محمدعلي هادي عبيدبابل

21-09-2022شكريه محمودمحمود عبدالرضا كاظمبابل

21-09-2022نضال كريمحسن حيدر حنشبابل
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21-09-2022نغم هاديعلي ضياء محمدبابل

21-09-2022زهياء ناجيقاسم سلمان داودبابل

21-09-2022سهيله كطانعبدهللا سليم خزعلبابل

21-09-2022امنه اسماعيلبارق خالد حميديبابل

21-09-2022سالمين راضياباالفضل مثنى ابراهيمبابل

21-09-2022نوال فاضليوسف رزاق يوسفبابل

21-09-2022ازهار فاضلعباس فاضل عبدعليبابل

21-09-2022احالم جاسمامير حميد راعيبابل

21-09-2022عسله علوانفيصل حاجم سلطانبابل

21-09-2022ماجده جاسممروان بسام محمدبابل

21-09-2022شيماء محيحسين علي ناجيبابل

21-09-2022فوزيه عليمصطفى رعد جودهبابل

21-09-2022سعديه عسافرعد هيل دريجبابل

21-09-2022زنوبه حاكمعامر جبار رملبابل

21-09-2022افراح نعمهحسين خالد جاسمبابل

21-09-2022وحيده فجرعلي بدر ياسربابل

21-09-2022شيماء محمودمحمد موفق محمدبابل

21-09-2022انوار موسىحسن علي جاسمبابل

21-09-2022حسنه سلمانحمد كاظم وحيدبابل

21-09-2022جويد راضيحسن عبدالحسين احمدبابل

21-09-2022سعديه عسافهديه هيل دريجبابل

21-09-2022مديحه جباررحمن مهدي نايفبابل

21-09-2022فطيم رفاسنوريه ضايف بانيبابل

21-09-2022رابحه حاتمسيف وحيد مسيربابل

21-09-2022ايمان صالحوليد قحطان عدنانبابل

21-09-2022ليلى حمزهحسين تقي عليبابل

21-09-2022رجاء سلمانمصطفى محمد عباسبابل

21-09-2022حسنه عبيدوسام فرحان شهاببابل

21-09-2022مديحه حسنعلي عبداالمير رشيدبابل

21-09-2022حمديه خضيرباسم محمد ابراهيمبابل

21-09-2022كافي عبداالميرعلي عبيد كاظمبابل

21-09-2022عليه محسننعمه كاظم راضيبابل

21-09-2022خيريه مرزهرياض ناصر حسينبابل

21-09-2022زهره بجايعلي رحيم مشايبابل

21-09-2022فاطمه محمدحيدر غالب حميدبابل

21-09-2022مشتهايه غيدانهادي علي مفتاحبابل

21-09-2022جماله جليلجاسم جواد سايجبابل

21-09-2022نوريه جعفرجواد كاظم رحيمبابل

21-09-2022ناديه عبدزيدسجاد عبدالكريم مسلمبابل

21-09-2022صبيى جودهحسين شناوه حمزهبابل

21-09-2022فاطمه اكريمعباس فرحان عبدبابل

21-09-2022زكيه شرهانطحيور مزهر مديليبابل

21-09-2022حظيه خليفطالب سفاح عبودبابل

21-09-2022شيماء حسنكرار حيدر عيسىبابل

21-09-2022كلفه عليغازي عبيس عليويبابل

21-09-2022حيته ناصررحمن شمران عطيهبابل

21-09-2022بسعاد حميدفاهم حسن محسنبابل

21-09-2022وبريه عبيسكاظم وحيد ناصربابل

21-09-2022عفيفه قاسممحسن محمود جريانبابل

21-09-2022مراضي محدجبار حسين راهيبابل

21-09-2022سليمه ذيابكاظم صفوك حسينبابل

21-09-2022بلقيس عدايبشار عطاهللا حسينبابل
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21-09-2022فطومه عباسحسين عبود سلمانبابل

21-09-2022كميله حسينكظوم جبر عبيسبابل

21-09-2022خميسه بريمطشر زغير مغيربابل

21-09-2022نسرين خلفامير معد محمودبابل

21-09-2022كتيبه جبرحلواص ياسر جعفربابل

21-09-2022مياده عايدزيد علي جوادبابل

21-09-2022اسيا حميدمصطفئ مازن محمدبابل

21-09-2022زهره حميدماهر محي عبدبابل

21-09-2022غفران عالويسيف علي فاضلبابل

21-09-2022فخريه عبدزهره حميدي عبدهللابابل

21-09-2022فلاير كاظمسنان محمد عبدالخضربابل

21-09-2022زهراء جابررقيه حيدر جخيربابل

21-09-2022هبه عبدالحسنديما سعد جباربابل

21-09-2022فطيم عقيدايمان محمود فزعبابل

21-09-2022عذبه متعبفضيله عبدهللا عنيدبابل

21-09-2022جبره حسنجاسم خشان ظاهربابل

21-09-2022فطم رحالعلي حسان جاسمبابل

21-09-2022حمديه عبيدقاسم منصور عودهبابل

21-09-2022وسام حاكمياسر محمد العيبيبابل

21-09-2022امل حسينسيف محمد خليفهبابل

21-09-2022هيليه متعبجميل جالل ناصربابل

21-09-2022امحسين عبودكريم عباس سواديبابل

21-09-2022نجود عليدوهان هادي حسينبابل

21-09-2022حظيه جاسمهادي جبور جاسمبابل

21-09-2022زينب نعيمعلي احمد فرحانبابل

21-09-2022تركيه عبداسماعيل رحيم يوسفبابل

21-09-2022فضيله عباسسيف عبدالكريم ناجيبابل

21-09-2022زهره صابررجاء داود محمدبابل

21-09-2022رابعه حسينايوب ناظم عليويبابل

21-09-2022افراح عبدهللاحسن وسام سعودبابل

21-09-2022فضيله محمديوسف سليم معيوفبابل

21-09-2022صبيحه محمدحسن مخيف محمودبابل

21-09-2022منتهى جبارحيدر محمود شاكربابل

21-09-2022فوزيه طلبرعد محياوي عبدبابل

21-09-2022نضال ادريسزيد حرش زيدانبابل

21-09-2022نضال ادريسعبدهللا حرش زيدانبابل

21-09-2022ثالثه بشيراحمد حرش زيدانبابل

21-09-2022فطيمه حسنحسين حبيب فاضلبابل

21-09-2022عذبه عبيدكاظم لطيف حسنبابل

21-09-2022عجيبه عيدانمهدي عبدالحسين عباسبابل

21-09-2022شيماء محسنعبدهللا رائد صاحببابل

21-09-2022وحيده ناصراحمد مطلك حسنبابل

21-09-2022نجاه محمدقاسم احمد هاديبابل

21-09-2022سهام محمدحازم حسين عالويبابل

21-09-2022فتاه محمدكاظم الغيظ ضياء كاظمبابل

21-09-2022فردوس عليعلي هيثم حامدبابل

21-09-2022ناهده محمدعبدهللا امديح صعصعبابل

21-09-2022ازهار عطيهمجتبى سرمد صالحبابل

21-09-2022نشات نعمهابوالفضل حيدر نعمهبابل

21-09-2022فهيمه كاظمكامل يوسف عبدالزيدبابل

21-09-2022فهيمه كاظمحبيب يوسف عبدالزيدبابل

21-09-2022بتول جاسممنتظر حسباهلل كتاببابل
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21-09-2022ايمان تايهعبدهللا احمد ناجيبابل

21-09-2022لميعه ناجيمحمد حسين رحيمبابل

21-09-2022ريمه حماديحاتم عالء عبيدبابل

21-09-2022هدى جليلزيد سعد هاديبابل

21-09-2022صبريه هادياحمد سامي عباسبابل

21-09-2022زهره هادييوسف رعد عبدهللابابل

21-09-2022سناء كاظممرتضى سامي جاسمبابل

21-09-2022سمره سلمانمعيوف نجرس خنوسبابل

21-09-2022اميره مكطافعباس عظيم رحمانبابل

21-09-2022دره مطلككطوف كاظم حبيببابل

21-09-2022عليه راشدمحسن جاسم حمودبابل

21-09-2022رقيه عبدااللهعلي حسين محسنبابل

21-09-2022ابتهال كاظمسيف حسين تركيبابل

21-09-2022ابتهال كاظمعلي حسين تركيبابل

21-09-2022احالم حسابعلي خلف عبدالحسنبابل

21-09-2022رواء كاظميوسف عزيز عبيسبابل

21-09-2022نشميه لزامطالب عزيز عبودبابل

21-09-2022مها كاظمعلي سرمد محيبابل

21-09-2022احالم حسنهادي محسن جاسمبابل

21-09-2022هناء حمزهحيدر ماجد صباحبابل

21-09-2022حوراء حسينحسين عالء عمادبابل

21-09-2022عليه مهديمسلم شايع جابربابل

21-09-2022امل حسنحسين حمزه بدربابل

21-09-2022ميسون عبدالمنعمحسام الدين اديب موحبابل

21-09-2022ابتهال حبيبجعفر صادق مهديبابل

21-09-2022ندى سلماننصير قصي كاظمبابل

21-09-2022ملوك حسنمصطفى قاسم صبربابل

21-09-2022نغم حبيبمصطفى عباس فاضلبابل

21-09-2022عليه شرقيصبري حسن لطيفبابل

21-09-2022منال حسينمحمد سعد عليبابل

21-09-2022حياه عليعلي محسن هاديبابل

21-09-2022ناديه عبدالهاديمصطفى حيدر طالببابل

21-09-2022دانه بجايحسون عبيس علوانبابل

21-09-2022اسراء فؤادزين العابدين اشرف رزاقبابل

21-09-2022خوله حمزهحيدر حميد جباربابل

21-09-2022نوره ساجدمصطفى محمد ضاريبابل

21-09-2022سعاد عبيسعبدهللا جوده مهاوشبابل

21-09-2022صبريه عليمحمد كريم محمدبابل

21-09-2022حياه حمزهعباس معين مرزهبابل

21-09-2022حمزيه عبدبكرسالم عبدالكاظم عليبابل

21-09-2022االء كاظممصطفى محمد عبدهللابابل

21-09-2022خيريه سلمانرسول عويد سالمبابل

21-09-2022محاسن ياسرعلي عبدهللا عويدبابل

21-09-2022نوال عدايحيدر محمود مرهجبابل

21-09-2022كلثوم عبدكاظم سعد كاظمبابل

21-09-2022حياه عبدعباس عبدهللا محمدبابل

21-09-2022رنا مهديحمزه فالح عنادبابل

21-09-2022ليله عبداالميرواثق طالب كاظمبابل

21-09-2022نوال حسنحسين جبار خليلبابل

21-09-2022والء جليلزين العابدين ستار طالببابل

21-09-2022بسعاد حميدعمار ميثم طالببابل

21-09-2022ثناء حبيبعلي احمد محسنبابل
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21-09-2022ملكه حسونحمزه عطيوي راشدبابل

21-09-2022ارهيه جبرصالح حبيب ابراهيمبابل

21-09-2022بهره هاديمحسن كاظم سلمانبابل

21-09-2022سنيه دوهاناحمد حمد غنامبابل

21-09-2022وسن هيثمزين العابدين حسين مجيدبابل

22-09-2022زهره محمدشامان طالب شطببابل

22-09-2022حمزيه عليعماد فاضل عبدبابل

22-09-2022عذبه جاسمهاشم عبود كنبربابل

22-09-2022ليلى كاظمجاسم حاكم حاتمبابل

22-09-2022سميره جباررائد عبدهللا طالببابل

22-09-2022سليمه عليويابراهيم خالد محسنبابل

22-09-2022نجيه علوانكاظم عبيد مهديبابل

22-09-2022عليه مهديمحمد عبدالكريم طاهربابل

22-09-2022عظيمه حمزهمرتضى حازم جاسمبابل

22-09-2022موزه جبارحيدر عبدالعباس كاظمبابل

22-09-2022حسنه عبيدحامد موشان جفجافبابل

22-09-2022حسنه عليمهدي شاكر منسيبابل

22-09-2022ملكه جدوعكاظم حسون جبربابل

22-09-2022غنيه حسنازهر سالم نوريبابل

22-09-2022ليلى هاديحكمت عالء حاكمبابل

22-09-2022لمزه سريحبرزان جاسم عباديبابل

22-09-2022غنيه سعودمحمد عبيد عدايبابل

22-09-2022صبريه حسينخضير عمران سعيدبابل

22-09-2022عاليه عبدهللاصفاء حسين نصيفبابل

22-09-2022صفيه خطارفليح صعصع خايفبابل

22-09-2022منتهى كاظمحمزه ختالن عبيسبابل

22-09-2022خمسيه موسىسلمان جاسم عبيدبابل

22-09-2022زينب عدنانعلي عامر جليلبابل

22-09-2022هبه شهيدحسين علي هاشمبابل

22-09-2022عبده تركييوسف سالم محمدبابل

22-09-2022تحرير حسنمحمدتقي ناصر حسينبابل

22-09-2022كظيمه عبودحمزه رحيم حسينبابل

22-09-2022فليحه حسنرسول عبيس عبدعليبابل

22-09-2022ليلى خضيراحمد علي مرزهبابل

22-09-2022زينب ميزعدنان هادي جابربابل

22-09-2022عاشوره اسماعيلعلي محسن صفوكبابل

22-09-2022فاطمه صبيححيدر علي حسينبابل

22-09-2022عدله محمدسليمان عسل مزيدبابل

22-09-2022نوفه عليصادق محمد حسنبابل

22-09-2022اسراء عباسثامر محمد صاحببابل

22-09-2022سعده حسنحمزه حمود محمدبابل

22-09-2022واشيه خنجرناظم عبيد كاظمبابل

22-09-2022الهام قاسمحيدر جواد جبربابل

22-09-2022سميره راضيضياء عواد كاظمبابل

22-09-2022هالله عبدزيدهادي محمد مردانبابل

22-09-2022سليمه عبيسحسن حسين عبدعليبابل

22-09-2022مجودبه هاديسعيد حسين عصفوربابل

22-09-2022عبيده عسكرعلي شكير كليبابل

22-09-2022مزيونه مجمنعبدالجاسم خليل ابراهيمبابل

22-09-2022عطيه منسيعبدالحسن محمد نايفبابل

22-09-2022كنطاره راضيطالب محان عبدبابل

22-09-2022فصيحه صكبراشد غاوي سفاحبابل
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22-09-2022نجوم شبوطرسول عوده عمالبابل

22-09-2022امل جاسممشتاق طالب حسينبابل

22-09-2022عليه عباديفاضل عبيس جاسمبابل

22-09-2022ليلى علييوسف امين هاشمبابل

22-09-2022حليمه حمزهعبدالرحمن كاظم عباسبابل

22-09-2022ايمان صكبانزين العابدين علي جباربابل

22-09-2022نظيمه حمودعامر حسين سعيدبابل

22-09-2022ترفه جاسمعايد درب مصحببابل

22-09-2022بهيه خليفهسهيل عبدهللا عوادبابل

22-09-2022فضيله احمدمحمد علي عبيدبابل

22-09-2022امل زراكمرتضى كاظم عبيدبابل

22-09-2022ذكريات عبداالميركرار عبدالكريم يوسفبابل

22-09-2022كظيمه عبدالسادهحسن عبود كتاببابل

22-09-2022عليه عبيدحيدر وحودي كاظمبابل

22-09-2022تركيه عليويحسن حسين عبودبابل

22-09-2022زهراء عويدياس فاضل عباسبابل

22-09-2022ميريه عباسرعد نعمه فرحانبابل

22-09-2022رسميه نايفسعود اسمر تومانبابل

22-09-2022شريفه عباسمحمد خميس خاجيبابل

22-09-2022حدهن محمدحمزه عوده خربهبابل

22-09-2022وضحه مرزوكمحمد حسين دوحيبابل

22-09-2022دخنه خليفهداود شمران بديويبابل

22-09-2022نشميه حمداحمد عواد كاظمبابل

22-09-2022لميعه خليفجواد كاظم هجيجبابل

22-09-2022ورده جمعهعلي حسين محمدبابل

22-09-2022حمزيه ثجيلعباس علوان جبربابل

22-09-2022نوال كاملحيدر حسن كطينبابل

22-09-2022جسومه موسىباسم حمزه حمدبابل

22-09-2022زهره شرماهيابراهيم محمد سخطبابل

22-09-2022اخالص شاكرعلي كاظم بريسمبابل

22-09-2022وضحه عبودزيد سلمان جوادبابل

22-09-2022رحمه حلبوصقاسم دريج داودبابل

22-09-2022كرجيه عبدالسادهحيدر طالب كاظمبابل

22-09-2022ميثاق محمدحسن سعد مجيدبابل

22-09-2022عليه عبيساحمد ديدو مهديبابل

22-09-2022نصره دهشعلي عامر موسىبابل

22-09-2022مليكه عبداالميرعبدالرحيم عبدالحسين ابراهيمبابل

22-09-2022مديحه صبريعلي محمد هاشمبابل

22-09-2022اميره عبدمحمد غانم مشجلبابل

22-09-2022حمديه عطشانحمزه رزاق عبدبابل

22-09-2022خضيره عباسفالح مهدي كاظمبابل

22-09-2022وفاء عليويمحمد عباس عبيدبابل

22-09-2022امينه محمدمحمد تقي حسينبابل

22-09-2022جواهر عبودفخري حمزه كاظمبابل

22-09-2022انتصار بنايعلي حسين كاظمبابل

22-09-2022مهديه ناجيجاسم محمد عليويبابل

22-09-2022نجيبه فاضلعبدالكريم سلمان ابراهيمبابل

22-09-2022ناديه كاظمميالد فاضل حمزهبابل

22-09-2022مديحه ناجيعلي حاتم كريمبابل

22-09-2022كظيمه ناصرحسن ابراهيم عليبابل

22-09-2022طليعه علوانياسر سلمان محسنبابل

22-09-2022نمره عبدهللاجواد كاظم حسنبابل
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22-09-2022صبريه عبيدعلي عبيد جاسمبابل

22-09-2022رئيسيه عبيدفالح حسن عبيسبابل

22-09-2022عليه محيسنعدنان كاظم عليبابل

22-09-2022ليلى كاظممنتظر كاظم عليبابل

22-09-2022ابتسام حمزهبركات محمد عليبابل

22-09-2022ماليه محمدامير ثامر عبدهللابابل

22-09-2022ذكرى تكليفمحمد فالح حسنبابل

22-09-2022راجحه كاظمزيد حسن عليبابل

22-09-2022هناء شاللعلي جاسم عبدبابل

22-09-2022انوار هاديباقر كرار ماجدبابل

22-09-2022رباب حسينمحمد ماهر جاسمبابل

22-09-2022عهد عليمحمد سعد عباسبابل

22-09-2022انعام هاشممحمد جاسم محمدبابل

22-09-2022حمزيه مخليفحمزه جاسم حمزهبابل

22-09-2022فطم غضبفضيله فزع غضبانبابل

22-09-2022جفجافه سرهيدنعمه عبد بريسمبابل

22-09-2022سليمه خليلنبيل نجم عبيدبابل

22-09-2022فاتن عبدالجليلصفاء رياض عبدالعباسبابل

22-09-2022شذره سعودعزيز كاظم عجيلبابل

22-09-2022بدريه شهدستار سوادي موسىبابل

22-09-2022هناء عبدسيف علي كريديبابل

22-09-2022لقاء صالححسين علوان جاسمبابل

22-09-2022قسمه شعالنكريم عقله جاسمبابل

22-09-2022رخيصه خلخالكامل سرحان مجبلبابل

22-09-2022سويده معينعيدان فرحان مجبلبابل

22-09-2022صلبيه دخيلقابل كميت جيادبابل

22-09-2022صبيحه كريماوميد كريم زيدانبابل

22-09-2022جويه مطرودغراف عبد عبادهبابل

22-09-2022صهيره مواشدريعي كاظم سميربابل

22-09-2022سريحه عبيسكاظم كوكو حسينبابل

22-09-2022بدله مهديكاظم حسين عبدهللابابل

22-09-2022نجيه عبدكريم عبادي عبيسبابل

22-09-2022جاسميه سرحانمدلول حجار سعيربابل

22-09-2022واجد كريرعبد ملوح عوضبابل

22-09-2022هديه صالحخضير سلمان ظاهربابل

22-09-2022غزاله لبيدماضي مالطه وشلبابل

22-09-2022سكينه تايهحسين شداد جاسمبابل

22-09-2022فلحه عبدهللاحرش زيدان ريحانبابل

22-09-2022صجنه حسينكطران صبار محيسنبابل

22-09-2022نوريه حبيبحميد عبدعلي حسينبابل

22-09-2022فروري شخيركريم سوادي عمربابل

22-09-2022نعيمه رحمانعبدالزهره عبدالرضا محمدبابل

22-09-2022ليلى عليوديان عادل ابراهيمبابل

22-09-2022رقيه موحانعقيل مسلم طرخانبابل

22-09-2022احالم حسينمرتضى وليد يونسبابل

22-09-2022خوله ابراهيمعبدالخالق جبار عليبابل

22-09-2022فطيمه نورهالل كامل ابراهيمبابل

22-09-2022جميله منيهلصاحب مكي عبيدبابل

22-09-2022وحيده عطيويوليد عبدالمير سلمانبابل

22-09-2022مليحه عذاباحمد محمود شاكربابل

22-09-2022نجمه فيحانطالب صالح هراطبابل

22-09-2022هبوب حنشكايم عجيل خزامبابل
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22-09-2022دعوه عبدنور جالب عبدبابل

22-09-2022ظلمه احمدجمود حسين عدايبابل

22-09-2022عاشوره عمرانمهدي محسن ابراهيمبابل

22-09-2022شهيه عبدحليمه مصلح مهديبابل

22-09-2022سعيده عبيدرقيه حميد مجيدبابل

22-09-2022حوراء حسينعلي حسين حمدانبابل

22-09-2022اشواق شاكراحمد عدي ستاربابل

22-09-2022كاظميه حدودلواء رحيم مخوربابل

22-09-2022شفاء صالححسين خالد محمدبابل

22-09-2022مهديه ابراهيمحمزه عبد عوادبابل

22-09-2022كتبه حسونارشد جاسم عطيهبابل

22-09-2022يزي عطيهجاسم عبيد مرزوكبابل

22-09-2022نوريه محيسنزيد عبيد ضاحيبابل

22-09-2022عليه ابراهيمعلي صكب شهبازبابل

22-09-2022دوحه محمدزكي حافظ سلمانبابل

22-09-2022زعيله سعيدسرحان هوه عودهبابل

22-09-2022نجيه محسنحسين جالل فرحانبابل

22-09-2022كطفه شنانصباح عليوي عبودبابل

22-09-2022محاسن محمدعبدهللا عالء ثابتبابل

22-09-2022ناديه حسينعمر زهير رحيمبابل

22-09-2022ناهده صافيسجاد كريم ناجيبابل

22-09-2022صبريه عبدحيدر نعمه حميدبابل

22-09-2022هاشميه عنونفاضل عمران محمدبابل

22-09-2022سليمه عمراناحمد حسين خميسبابل

22-09-2022نبا عبدسيف محمدرضا محسنبابل

22-09-2022وسيله محمدهادي علوان عنونبابل

22-09-2022حمده عمرانحسن جمعه احمدبابل

22-09-2022موحه بريرسليم حمزه حمودبابل

22-09-2022شفاء كريماحمد باسم حامدبابل

22-09-2022نوال احمدعقيل احمد عليبابل

22-09-2022نوفل حسنمحمد عباس ضاحيبابل

22-09-2022كلثوم عليمحمد كاظم حسنبابل

22-09-2022نضال عباسعباس حمزه محسنبابل

22-09-2022سوريه غانمعلي قاسم اطريربابل

22-09-2022خيريه محمدعليسعد اسماعيل ارزيجبابل

22-09-2022فضيله احمدباسم فليح حسنبابل

22-09-2022زهره عليعلي عباس مدببابل

22-09-2022دله سليمانزبار عوده موسىبابل

22-09-2022نفوذ محمدحسين علي محمدبابل

22-09-2022كنطاره حسونيعبدان عطيه ناصربابل

22-09-2022هاشميه عطيهعلي داخل جباربابل

22-09-2022صايله حمزهعبدالحسن نجم عبدهللابابل

22-09-2022نسرين رعدكرار امجد عبدالعباسبابل

22-09-2022عليه عبدهللارعد كاظم ابراهيمبابل

22-09-2022رضيه جبرفاضل مهدي ابراهيمبابل

22-09-2022زهره عبودفالح حسن شطنانبابل

22-09-2022حسنه عبدهللاغالب عبود ذياببابل

22-09-2022عجيبه عبيدعلي مهدي متعببابل

22-09-2022ماهيه سلمانمهدي حسين علوانبابل

25-09-2022خيريه خليلوليد صاحب عليبابل

25-09-2022خزنه بداحشمال صكيب مصيخبابل

25-09-2022حظيه صالححامد علي حمدبابل
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25-09-2022حمديه جيادمحمد مطشر صبحبابل

25-09-2022فطيمه حسنهاني محمد حسينبابل

25-09-2022فنر عبودعبدالحسين عبيس حسونبابل

25-09-2022عيده نصارمحمد عبيد شينيبابل

25-09-2022غزاله داودعبدالحسين كاظم راضيبابل

25-09-2022فخريه كاظمصالح ساير عبدالحسينبابل

25-09-2022حمده ندىحمد علي حسنينبابل

25-09-2022شونه نهارمحسن سرحان عبدبابل

25-09-2022تكيه خنيتثامر خليف حمودبابل

25-09-2022صديقه سلمانهادي فليح حسنبابل

25-09-2022غنيه شفككشاش كردي راشدبابل

25-09-2022حميه سماويكاضم حمزه دوخيبابل

25-09-2022سليمه عبدحسين عبطان مرادبابل

25-09-2022فطيم عبيسنعيم محسن محيميدبابل

25-09-2022مريم عمرانحسن جاير سلمانبابل

25-09-2022حياه كاظمسمير صاحب عبداالميربابل

25-09-2022نوريه عباسحمزه سليم عليبابل

25-09-2022مديحه اسماعيلحميد حسين رسنبابل

25-09-2022حفصه فطارجياد حسن جبربابل

25-09-2022خضيره كاظمجبار علوان عباسبابل

25-09-2022مجوده ناجيرعد خضر جاسمبابل

25-09-2022فطيمه عبدفاخر محمد دحامبابل

25-09-2022بدريه جوادسعدي جبار جوادبابل

25-09-2022كوده حسينعبدالمهدي فاضل كاظمبابل

25-09-2022حسن عليانمراد لطيف راشدبابل

25-09-2022كدره عارفمهدي عمران تركيبابل

25-09-2022فضيله شتهعزيز عبدهللا عليبابل

25-09-2022حميده عبيدمحمد عمران حاجمبابل

25-09-2022طلبه حمزهصالح هاشم جعفربابل

25-09-2022بدريه محيسنخميس حسين عبدهللابابل

25-09-2022ورود عليعبدهللا جاسم حمدبابل

25-09-2022زهره خضيرعباس مسلم دنانبابل

25-09-2022حمده بانيمظهر مطلك جيادبابل

25-09-2022غازيه مطرحسن مطلب شخيربابل

25-09-2022تسواهن جحيلبدر علوان عباسبابل

25-09-2022حسنه جاسمخوام نعمه شعوبيبابل

25-09-2022منوه هزايعبد زهيان سعودبابل

25-09-2022تسواهين كاظمحميد محمد خليفبابل

25-09-2022نوم حمزهمحمد عوده مرزهبابل

25-09-2022ريمه سعودفاضل كاظم حمديبابل

25-09-2022وزيره محمودحاتم عمران حسينبابل

25-09-2022هاشميه حماديحسين هاشم جاسمبابل

25-09-2022بطيخه معضدحسوني فالح ضايفبابل

25-09-2022سباهيه مفيدكاظم عبيد موسىبابل

25-09-2022حكمه جبرعلي شبيب جيادبابل

25-09-2022ورده جاسمسعدون حسين تومانبابل

25-09-2022هاشميه ناهيعبدالكريم غضب حماديبابل

25-09-2022صايله حميديمحسن وكع عبدبابل

25-09-2022كلثوم برهيجبار عبد لفتهبابل

25-09-2022كميله مهديشاكر زيدعبد سلمانبابل

25-09-2022حكمه جبرحسن شبيب جيادبابل

25-09-2022كظيمه مكطافصالح عبيد شدادبابل
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25-09-2022حسنه حيوانكريم كاظم عبيدبابل

25-09-2022نجمه جبرعزيز حسن حسينبابل

25-09-2022كتبه هوهفالح محمد معينبابل

25-09-2022فلحه ابوسالكعبدالزهره حالوب صويحبابل

25-09-2022صبحه جوادكاظم شناوه حمزهبابل

25-09-2022سمحه بريعبد شنباره نطينبابل

25-09-2022بتره نصيفلفته ملكاط حبيببابل

25-09-2022كطوموره بريشالل خضير عزيزبابل

25-09-2022كطوموره بريصالل خضير عزيزبابل

25-09-2022كطوموره بريدفار خضير عزيزبابل

25-09-2022نونه عباسجاهل ويوي كاظمبابل

25-09-2022صبريه سلطانغالب كريم مهديبابل

25-09-2022صبريه سلطانطالب كريم مهديبابل

25-09-2022صبيحه حسينصفاء جاسم محمدبابل

25-09-2022حنيله صفوكسلمان تالي سريحبابل

25-09-2022شكريه صفوكمحي سهيل سريحبابل

25-09-2022فخريه محمدعلي عبد حمزهبابل

25-09-2022طلبه هومحمد حسان موسىبابل

25-09-2022حمزيه واويميران لفته مالخبابل

25-09-2022فاطمه حجارخالد رياد عودهبابل

25-09-2022تمامه شيلربيع جبر رغيانبابل

25-09-2022صليبه دخيلقابل كميت جيادبابل

25-09-2022منوه حجيلبوهان حلواص عباسبابل

25-09-2022زهره حسينحسين هندول هاديبابل

25-09-2022رياسه خضيرسهيل علوي شداربابل

25-09-2022سكينه راهيخضير ربيجي سلمانبابل

25-09-2022حدود عويزجبار كريم معضدبابل

25-09-2022عبده مشرفعبيد شذر حجربابل

25-09-2022خضيره علوانهادي حسين مهديبابل

25-09-2022جمره دخيلجاسم محمد عيسىبابل

25-09-2022جماله هاديامير عجيل عباسبابل

25-09-2022حليمه حسنطالب مهدي عليبابل

25-09-2022زنوبه كاظمحسين حمزه جاسمبابل

25-09-2022لطيفه كاظمعدنان نور جبربابل

25-09-2022بنتالناس شنانحمزه جبار مدوديبابل

25-09-2022هديه مجيديوسف محمد حسونبابل

25-09-2022جبره حسونعلي عمشان هاشمبابل

25-09-2022حسنيه عبيدعلي شريف محمدبابل

25-09-2022صبحه عبدعادي حسين مثوربابل

25-09-2022ونسه عليويسلمان مرزوك ايدامبابل

25-09-2022كيفيه عبودحسن مراد حسينبابل

25-09-2022نشميه حياويرحمان كاظم راضيبابل

25-09-2022فطيمه وناسجواد كاظم عمرانبابل

25-09-2022نجيه ناجيعباس عبيد كاظمبابل

25-09-2022جبران شمامهامير ناجي بريسمبابل

25-09-2022صفيه عمشانجبران عبادي مانعبابل

25-09-2022سكونه عبدامين عبيس رملبابل

25-09-2022نوريه شاهرفارس عبيس حمدانبابل

25-09-2022نهايه حسينصباح كطوف هندولبابل

25-09-2022عجيله علوانناجي حمزه حماديبابل

25-09-2022ملكيه خليلفالح منعم نجمبابل

25-09-2022عبده ضبعجادر عباس ذويببابل
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25-09-2022فطيم خفيفعلي شهد عسلبابل

25-09-2022عليه عيدانعبد علي عباسبابل

25-09-2022زهره خشانجبار عبود محيسنبابل

25-09-2022زهره حنيفحامد حسين جريمطبابل

25-09-2022بسهيه مشجلجالب هربود مزعلبابل

25-09-2022شكريه عليعبيد حسن عبدبابل

25-09-2022وفيه رملمحمد منسي عبدبابل

25-09-2022قسمه كاظمغانم عبيد نعمهبابل

25-09-2022فطيم عبيدرسال حسين علوانبابل

25-09-2022نوريه جازععبداالمير اسحاق سلطانبابل

25-09-2022جميله كريمخيري لتركي جعيفربابل

25-09-2022شوله عبيسرحيم عبيد كاظمبابل

25-09-2022اعذيه صالحكاظم سلمان بصيريبابل

25-09-2022مكي صالحاحمد عوفي هانيبابل

25-09-2022يزي كاظمحسن كريم عبدبابل

25-09-2022بهره مدحتعزيز حمزه حمداويبابل

25-09-2022هديه مجيدناصر عوده حسنبابل

25-09-2022عيده مازونمحمد شالل سهيلبابل

25-09-2022خزنه محسنمالك خلف عبدبابل

25-09-2022مطره رحمهستار حميد محمدبابل

25-09-2022ليلوه جلوبجعويل خليف حسينبابل

25-09-2022فضه كاظميوسف جهاد حمودبابل

25-09-2022كلثومه عمرانخيرهللا كاظم عبدبابل

25-09-2022جماله سعيدناظم عبيس عبيدبابل

25-09-2022مزيونه حادوربدر دواي بنوهبابل

25-09-2022ناجيه طاهرعبدالناصر جميل ايوببابل

25-09-2022زكيه جوادحمزه نعمه عليبابل

25-09-2022معصومه محمودرحيم داخل راضيبابل

25-09-2022نصره مطرعايد كاطع كمربابل

25-09-2022هويده فرحانمهدي جاسم حمودبابل

25-09-2022فطيمه محمدعلي حمزه اسماعيلبابل

25-09-2022نعيمه كاظنمعلي جابر عبيسبابل

25-09-2022سعيده جعفرقحطان عدنان مزاحمبابل

25-09-2022مليحه محمدزهير عبدالرزاق عبدالرضابابل

25-09-2022سعيده مخيفحسين علي راضيبابل

25-09-2022سكينه معقدمحمد عبد جاسمبابل

25-09-2022عطيه جوادجمال كاظم حمزهبابل

25-09-2022زهره حريزتركي خضير مخليفبابل

25-09-2022مكدر سلمانسعد موسى سالمبابل

25-09-2022فطيم سلماندايخ عبيد كاظمبابل

25-09-2022عليه سلمانظاهر عبد خطاربابل

25-09-2022حمزيه جاسمديكان طليع شلببابل

25-09-2022حميده عباسمحمد خضير عبيدبابل

25-09-2022تلفه كيطانمهدي بدر عليبابل

25-09-2022شريفه هذالحسين عمران عبودبابل

25-09-2022كظيمه سلمانشافي شالل ديكانبابل

25-09-2022بهيه صخيلحسين مجيد حمزهبابل

25-09-2022عنيده جاسمخضير عباس محمدبابل

25-09-2022رتيبه حمودعلي شحيل اسماعيلبابل

25-09-2022معصومه عباسعلي حسين شهاببابل

25-09-2022ربه مطرحكمت عبادي حسينبابل

25-09-2022خنيه عبيدعبد حسين حمزهبابل
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25-09-2022حده عذابفاضل غركان حسينبابل

25-09-2022ظفيره علوانهادي حسين مهديبابل

25-09-2022بسيه عرارعمران ظاهر حبيببابل

25-09-2022ذهيبه سلمانحامد عبيد حسينبابل

25-09-2022عيده شعالنهالل مخيف راجحبابل

25-09-2022عليه حسينفارس ردام غاليبابل

25-09-2022نعيمه رشيدسهيل حران عليبابل

25-09-2022بهيه عرياناحمد ناعس عباسبابل

25-09-2022جبره شنتهنعمه بلبل ركبانبابل

25-09-2022ونسه محمدمرزوك راضي مزعلبابل

25-09-2022نهايه علوعلي جابر حمزهبابل

25-09-2022بهوره عبودرشيد عبدهللا شروينبابل

25-09-2022جميله مطلبسالم عبدالحمزه مصحببابل

25-09-2022منيفه ربيعثجيل لفته نزالبابل

25-09-2022ترفه ياسرعباس تايه مدلولبابل

25-09-2022كلفه عبيسفالح مهدي عنادبابل

25-09-2022جلوه حسنحسين سلمان ليلوبابل

25-09-2022فضيه حسنسالم محمد حركانبابل

25-09-2022فيهن حسنمهدي عبيد حسينبابل

25-09-2022الثو مليهندوان شناوه ابديوربابل

25-09-2022خيريه محسنمنصور حسين حمودبابل

25-09-2022زهره عبعوبحسن فرمان هنديبابل

25-09-2022هشومه عبيدعباس محسن مطربابل

25-09-2022ماهيه عبدفرحان جبار عبدبابل

25-09-2022هبوب عنادمضحي خالوي درويشبابل

25-09-2022حليمه حسينياسين خضير عباسبابل

25-09-2022ياسه هلهحسن سهو دهوبابل

25-09-2022فطيمه حسانيجبار هادي عبودبابل

25-09-2022نجيه كريمنصر ظاهر فرحانبابل

25-09-2022حمزيه عوادمهيدي كاظم ضاحيبابل

25-09-2022تينه عكروككردي شداد عبدبابل

25-09-2022ثلجه هزاعحسين جبار بريجبابل

25-09-2022كظيمه فارسعزيز كاظم دوخيبابل

25-09-2022عطيه برغوثعامر خير حسنبابل

25-09-2022حسنيه عبيدرسول لطيف مهديبابل

25-09-2022فهيمه احمدمازن محمد عبيدبابل

25-09-2022وزيره عطيهجبوري عبدالحسين عليبابل

25-09-2022مناره مظلوممكيعد حمزه مطربابل

25-09-2022زهره كريمحسين محيسن عبيدبابل

25-09-2022عدوه شهدمديح فرحان زغيتونبابل

25-09-2022نعيمه بريسطالب مخيف سالمبابل

26-09-2022وضحه خضيرعبدالمجيد محمد احمدبابل

26-09-2022شدهه دهلوسياسر محمد عنجوربابل

26-09-2022كظيمه عبدمحمد كاظم موسىبابل

26-09-2022يزي عسكركريم داود خلخالبابل

26-09-2022فضيله حمزهحيدر عبدالزهره شكربابل

26-09-2022عجيبه راشدسليم رزيج سويفيبابل

26-09-2022خليفه مرزهعلي عبدالحسين جاسمبابل

26-09-2022زينه شهدناصر علوان لوتيبابل

26-09-2022مشايه عليعلي عوده شبيببابل

26-09-2022سته شنانهاني عبيس لفتهبابل

26-09-2022شعاع حمدفائق هادي خضيربابل
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26-09-2022عبده خليلسامي محسن لفتهبابل

26-09-2022عذيه خلففالح حسن كاظمبابل

26-09-2022وداد محمدحسين عيدان حسينبابل

26-09-2022خيريه اسماعيلطالب عبيد فرهودبابل

26-09-2022يصفه كريمسامي مطر عبيدبابل

26-09-2022صبريه شطبسالم كطوف نايفبابل

26-09-2022خلفه مزيحماجد موسى حمزهبابل

26-09-2022صبيحه شريفجاسم محمدعلي خلفبابل

26-09-2022زهره خضيررشيد سعيد حميدبابل

26-09-2022فكريه مرزهعلي حسين عليويبابل

26-09-2022شماته عبيدعلي حمزه مجيدبابل

26-09-2022خيريه سعيدماجد عيسى عليجبابل

26-09-2022عيده عبدخلف كامل ابراهيمبابل

26-09-2022شمامه حسانجبار هليل جاسمبابل

26-09-2022مهديه جيجانطعمه عبد حرماسبابل

26-09-2022عليه عرعوركريم محمود حلمانبابل

26-09-2022بهيه فجرحامد ناصر حسينبابل

26-09-2022عطيه جوادفالح حسن عبيدبابل

26-09-2022موحه حسنعباس عبيد داودبابل

26-09-2022بهيه كاظمطالب عبدالرضا حسينبابل

26-09-2022فاطمه حمزهعلي حسين جبربابل

26-09-2022بتول هاديعماد زغير علوانبابل

26-09-2022حياه ياسينفاضل نايف حسنبابل

26-09-2022كميله جاسمكاظم شهد عافصبابل

26-09-2022فطيمه محسنحمزه حسن عباديبابل

26-09-2022فطيم جاسمفهد صالح محمدبابل

26-09-2022هديه شعالنناجح خضير هلتفهانبابل

26-09-2022عجيبه حمدعلي دوالب هاشمبابل

26-09-2022كلثومه حسنحسن سالم محمدبابل

26-09-2022سواري مصعبداخل عبد حسينبابل

26-09-2022هاشميه حضايتركي شاكر نوربابل

26-09-2022صبريه عبدهللاعبدالعباس جاسم حسينبابل

26-09-2022فرحه حمودخالد صلبوخ حمزهبابل

26-09-2022هاشميه عباسعزيز ابراهيم عباسبابل

26-09-2022عطيه مناعسعدون كاظم مجباسبابل

26-09-2022نعيمه صكبياسين محسن عنادبابل

26-09-2022عتبار صالحعبداالمير ساطي حمودبابل

26-09-2022تركيه كسوبحامد عبيد دحامبابل

26-09-2022حسنه حسنجبار مخيف خلفبابل

26-09-2022فضيله عبيدعبدالكريم حليم محمودبابل

26-09-2022فطومه عبدهللاعبداللطيف عباس حسنبابل

26-09-2022هديه صالحعلي حسين عالويبابل

26-09-2022فضيله عبدالقادركامل فرحان عبدالوهاببابل

26-09-2022بدريه كاملعامر نعمه جباربابل

26-09-2022منيره شعالنسمير عباس ايوببابل

26-09-2022ملكه عبدالحسينيحيى اسماعيل حسينبابل

26-09-2022عنايه جوادرزاق هادي صدامبابل

26-09-2022نجمه ذيابعسل محمود سبعبابل

26-09-2022عزه البو حردانعبدالكريم عبدالسالم شعالنبابل

26-09-2022صبحه حمدغازي لملوم حسينبابل

26-09-2022بدريه جلبهادي مال منديلبابل

26-09-2022مشذوبه جنيفمروح خانس جيادبابل
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26-09-2022فخريه عبدهللامشعل جبر دخيلبابل

26-09-2022حميده دنوشهادي صافي حسينبابل

26-09-2022جبره حسنكاظم خشان ظاهربابل

26-09-2022فطيم خفيفائر شهد عسلبابل

26-09-2022رهيجه فارسصالح جواد عدايبابل

26-09-2022نسمه عرابيرحيم عيدان جاسمبابل

26-09-2022حدوده عبدالعباسعبدالعزيز حمزه عبيدبابل

26-09-2022حمديه عجرشحمدا طالب عليبابل

26-09-2022نجيه خليلفالح عبدالحسن جاسمبابل

26-09-2022لطيفه علياثير محسن رشيدبابل

26-09-2022شكريه حسنثامر عبيد محمدبابل

26-09-2022هديه عويدغضبان صالح عبيدبابل

26-09-2022كظيمه عبودمحمد كاظم عبودبابل

26-09-2022طلبه هاشمحسن عوده عبدبابل

26-09-2022ملكه حمودعبدالرحمن هاشم شطيبابل

26-09-2022حسنه شاللعلي راشد شمربابل

26-09-2022كتبه كاظمعبدعلي جبر ناصربابل

26-09-2022كنطار عسكرعبدالكريم عالوي عبيدبابل

26-09-2022رابعه حماديمحمد شهاب حمدبابل

26-09-2022حصاره عبيسحمزه نور حماديبابل

26-09-2022قظايه جاسمحسن دهيم راضيبابل

26-09-2022وحيده حسنسالم طالب عبدالسادهبابل

26-09-2022زويده جبرعواد كاظم حسينبابل

26-09-2022قسمه عليسليم كاظم محسنبابل

26-09-2022عطيه كريمحسين عبدعلي محمدبابل

26-09-2022وزيره محمجداخل جبر عبيسبابل

26-09-2022فضيله شناوهعلي فيصل حسنبابل

26-09-2022فاطمه ناصررزاق حسين هاشمبابل

26-09-2022نعيمه عونعلي صبري هاديبابل

26-09-2022كظيمه حسينشندل عبيد جاسمبابل

26-09-2022زهره مدلولحسين هاني خضيربابل

26-09-2022عيده محمدعلي حسين عليبابل

26-09-2022هظيمه جاسمعبداالمير فاضل عليبابل

26-09-2022هضيمه جاسمعبدالستار فاضل عليبابل

26-09-2022منتهى جاسمعبدالكريم جاسم محمدبابل

26-09-2022مقبوله عبدمحمد علي حسينبابل

26-09-2022شعاع صبرناطور كمال بكالبابل

26-09-2022فضيله عبيدغسان حسن جاسمبابل

26-09-2022غوبتهن هداممزعل طعمه عجيلبابل

26-09-2022حسنه شاميمحمود صياح عباسبابل

26-09-2022سنيه عبيدشعالن خلف حسينبابل

26-09-2022سالله ظاهرنوري شالل حبيببابل

26-09-2022كسره عبيدهادي عبد خنجربابل

26-09-2022فطيم جابرسالم عبدعلي فرحانبابل

26-09-2022زهره حسينشاكر سالم حسنبابل

26-09-2022سالميه نهايمطشر عبيد نبهاربابل

26-09-2022نشميه محمدابراهيم بريه سلمانبابل

26-09-2022زهره مرتضىحسين حمزه كاظمبابل

26-09-2022بهيه حمزهمحمد هالل عبدهللابابل

26-09-2022نوريه حماديحميد عبيس جوادبابل

26-09-2022جديله كاظمحاتم فخري شنانبابل

26-09-2022عيده فرحانقاسم منسي كمربابل
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26-09-2022زهره خليلحسين لفته عبيدبابل

26-09-2022بشه كاظمحيدر علي حطحوطبابل

26-09-2022قسمه كاظمحسوني عبدجاسم صكببابل

26-09-2022حكيمه عذابفاضل مرصوص عطيويبابل

26-09-2022نهوده حسينعبدالكريم جواد محمدبابل

26-09-2022منيفه حادورمصحب موجد عوادبابل

26-09-2022حسنه صيهودراضي حسن عبودبابل

26-09-2022بدريه صاحبعبدايوب عباس حميدبابل

26-09-2022صفيه فرجتكليف مرزق عبيسبابل

26-09-2022نوريه صادقعلي عبدالحسين علوانبابل

26-09-2022كاظميه جاسمعلي حسين جسامبابل

26-09-2022يزي مهديكاظم كريم جوادبابل

26-09-2022تركيه عجيلطاهر فاضل خضيربابل

26-09-2022وفيه كريمعبدالكريم حسين ابراهيمبابل

26-09-2022وفيه عكموشمهدي موسى عبدبابل

26-09-2022زهره حمزهمحمد عبدالحمزه جدوعبابل

26-09-2022نعيمه عبدحبيب حمزه رملبابل

26-09-2022شكريه نايفعلي حسين عليبابل

26-09-2022عليه ابراهيمغانم حيذور عبدالحسنبابل

26-09-2022نظيمه جاسمشهد داخل عباسبابل

26-09-2022جميله عبدعونمهدي كاظم ابراهيمبابل

26-09-2022تسواهن بطاحمهدي حاجم جاسمبابل

26-09-2022غنده رواحظاهر صبيح مونسبابل

26-09-2022بدريه صاحبعبداالمير عباس حميدبابل

26-09-2022لهموده شبليشاكر فارس عجهبابل

26-09-2022زهره كاظمعلي سالم عريبيبابل

26-09-2022مطره علوانعيدان كاظم عليبابل

26-09-2022دله جاسمجليل علي ادريسبابل

26-09-2022حسنه هاديمحمد عبدالعباس حمزهبابل

26-09-2022زينب حسيناحمد موسى غضيببابل

26-09-2022حمده صبححاتم علي ياسبابل

26-09-2022حنتاوه محمدحسين طراد عبدهللابابل

26-09-2022جكاره كمرعايد ظاهر ردامبابل

26-09-2022بيجيه لفتهمحمود زنكاح كيطانبابل

26-09-2022شاميه عطيهخضير مبدر جاسمبابل

26-09-2022كميله سرحانكاظم حسن شنانبابل

26-09-2022غنيه شفكسبيج كردي راشدبابل

26-09-2022جله فهدضفاضل جمام رشدانبابل

26-09-2022حنيله صفوكمزهر تالي سريحبابل

26-09-2022مديحه جعفرباسم جميل جسامبابل

26-09-2022نجيه نعمهناظم واعي سرحانبابل

26-09-2022امناهي عبيدسامي عبدعون كاظمبابل

26-09-2022مكيه زيادجاسم كريم عردبابل

26-09-2022سالله مطرودفاضل جساب نصيفبابل

26-09-2022مدلوله خليلمهدي صباح وسميبابل

26-09-2022نجيه لطيفصالح عبيد مصحببابل

26-09-2022نشميه راشدخضير حسن جيادبابل

26-09-2022زكيه مسعودعادل محسن حمدهللابابل

26-09-2022خيريه ناجيمهدي صالح سكوببابل

26-09-2022كميله رسنعباس كاظم خضيربابل

26-09-2022نسوم حمزهكريم عوده مرزهبابل

26-09-2022عليه جاسمحسين ديلي جودبابل
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26-09-2022صبريه كاظمكريم لعبي شعيربابل

26-09-2022فطيم سلطانمحي كعيم حسنبابل

26-09-2022سويع مديلحازم صليبي دعيمبابل

26-09-2022فرحه عبيدعباس حسين جساببابل

26-09-2022حظهن عكروكعليوي محمد كاظمبابل

26-09-2022وزيره تايهمنهل جفات حميدبابل

26-09-2022حسنه عبدالرضاعباس حسن محمدبابل

26-09-2022نعيمه شعالنرحيم ناجي عبودبابل

26-09-2022زكيه عنادكريم احمد ابراهيمبابل

26-09-2022حياه عبدهللايوسف حسين اسماعيلبابل

26-09-2022ليلو حميدعرد هادي نواربابل

26-09-2022عطيه غانمباسم ناجي محمودبابل

26-09-2022شعاع جاسمحسون عاكول مرزهبابل

26-09-2022عليه حسينجبار جاسم محمدبابل

26-09-2022هديه زعالقاسم حسن مطلكبابل

26-09-2022حسنه حمودخليل تايه جوادبابل

26-09-2022بخيته سلمانعبود شكري جرادبابل

26-09-2022عسكوره شهابفاضل محمدحسين كاظمبابل

26-09-2022دله عبدهللاحميد مرهون محيسنبابل

26-09-2022ثلوث حميديجاسم غازي عدايبابل

26-09-2022مطيعه حمزهداخل كاظم صفربابل

26-09-2022حسنه ناهيسمير محمد جارهللابابل

26-09-2022ماهيه عباسحسن احمد جاسمبابل

26-09-2022نجمه صبريعبد فرحان سهيلبابل

26-09-2022فليحه عبدقاسم كاظم عليويبابل

26-09-2022فوزيه هاشمرياض ابراهيم اسماعيلبابل

26-09-2022ذرعه عبودعوده راضي محيسنبابل

26-09-2022شناوي عليشاكر فرحان صكبانبابل

26-09-2022حرشه كريمعبدالكريم علي خميسبابل

26-09-2022فخريه حسنسالم هادي وناسبابل

26-09-2022حسنه عباسراضي جاسم هاديبابل

26-09-2022ملكه علوانمحمد جوير عليويبابل

26-09-2022هشومه عبيدحبيب محسن مطربابل

27-09-2022بدريه يوسفطالب عبيد ياسينبابل

27-09-2022محينه تايهعلي حسين شناوهبابل

27-09-2022ضميه جوادعادل مجيد موسىبابل

27-09-2022زريه حمزهعلي كاظم محمدبابل

27-09-2022بدريه مزهرعلي هادي ابراهيمبابل

27-09-2022دله عليسالم جياد علوانبابل

27-09-2022حليمه مرزوقشامل جابر سلمانبابل

27-09-2022رحمه كناريحيدر جبار سعودبابل

27-09-2022كتبه عجيلخليل عبدالساده حسينبابل

27-09-2022زوينه جبرباسم محمد كمربابل

27-09-2022هبوب كظيمفرج محمد حركانبابل

27-09-2022نجيه علوانعبدالخالق عبيد مهديبابل

27-09-2022خنتاوه عزرحمزه كامل عباديبابل

27-09-2022ساجده حسنصادق جعفر محمدبابل

27-09-2022سليمه عليويعماد مظلوم حمدبابل

27-09-2022قسمه محمدخضير عباس عبودبابل

27-09-2022جنبذه جاسمسعد شريف كاظمبابل

27-09-2022جوديه كاظمناصر محسن ختالنبابل

27-09-2022فليحه حسنعلوان غالي بكهبابل
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27-09-2022نوريه حاتمعباس كامل عريبيبابل

27-09-2022تركيه حمزهسليمان مروان غضبانبابل

27-09-2022عمشه غاليعدنان سرحان كاظمبابل

27-09-2022رسميه جاسمسالم جبر حمودبابل

27-09-2022مشايه عليعي عوده شبيببابل

27-09-2022زهره جاسمماجد عبود عباسبابل

27-09-2022هديه احمجحمزه ناصر شعالنبابل

27-09-2022فضيله جرادحسين خضير عبيسبابل

27-09-2022خميسه مشجلساجت عاشور راضيبابل

27-09-2022عيده حسنكريم عباس ظاهربابل

27-09-2022هديه كاطععلي جياد هاديبابل

27-09-2022فته زغيرعبدالرسول حسين محمدبابل

27-09-2022نغماشه مظلومعبدعلي محمد ساجربابل

27-09-2022شاهيه حسنحامد حسين عبودبابل

27-09-2022صالحه سليمحميد حمزه حمدبابل

27-09-2022جاسميه نصيفشاكر خضير فليحبابل

27-09-2022حسنه جوادغانم عبدهللا واليبابل

27-09-2022كظيمه واويعاجل عبدالجاسم كاظمبابل

27-09-2022ماليه خليفطعمه حسون وهدبابل

27-09-2022زينب راضيعادل عبدالرضا خليفبابل

27-09-2022كميله حسنفارس مكلف حسنبابل

27-09-2022نعيمه عبدمشيرعباس عطيه حمدبابل

27-09-2022دله ابراهيمحسين هاني حمزهبابل

27-09-2022مليحه خليفعبود لطيف عطيهبابل

27-09-2022منيره جتانسامي سهيل عبدهللابابل

27-09-2022خشيفه مالكيعرب عبيس كاظمبابل

27-09-2022نجمه خليفسلمان كربول كريشبابل

27-09-2022سعديه شمرانمراد خليل عبدالحسينبابل

27-09-2022مديره جبرمحمود شافي جبربابل

27-09-2022ورده دهشكاظم عبيد جالببابل

27-09-2022ليلو حميدفاضل هادي نواربابل

27-09-2022هديه كاظمعبدعلي عبد هريربابل

27-09-2022منيفه ربيعحسين لفته نزالبابل

27-09-2022فانوسه ابراهيمعبدالرضا عطيه كربولبابل

27-09-2022زهره كاظمعبدالعظيم عبدهللا مطربابل

27-09-2022هديه حسونمكصد حسان نجيببابل

27-09-2022بزهي عليحبيب هادي يوسفبابل

27-09-2022جديله كاظماحمد فخري شنانبابل

27-09-2022مقبوله عبدماجد علي حسينبابل

27-09-2022حميده عبدجبار خضير حبيببابل

27-09-2022هبوب اكديمحسين فاخر عطيهبابل

27-09-2022كظيمه حسانيعباس بعير عبودبابل

27-09-2022عليه اسماعيلعلي جابر مذيريبابل

27-09-2022زهره كاظمعباس عبد جباربابل

27-09-2022حسنه هاشمحسن حمادي هراطهبابل

27-09-2022عمشه سلمانجاسم جواد كاظمبابل

27-09-2022بدريه جوادعادل مهدي كاظمبابل

27-09-2022جاسميه عاشورشريف عطاهلل عسكربابل

27-09-2022رباب جابرخضير عباس نجمبابل

27-09-2022ورده سحابفالح حمزه احمدبابل

27-09-2022رسميه هاديعلي حسين موسىبابل

27-09-2022شمسه طاهركاظم عبدهللا شاللبابل
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27-09-2022ميسه عبيدغافل كاظم عبدبابل

27-09-2022رضيه كاظمكريم كاظم سالمبابل

27-09-2022كتوبه سبيعجاسم عادي حسينبابل

27-09-2022زغيره جودهصبر كاظم عباسبابل

27-09-2022شوشه عافصناصر ذياب محمدبابل

27-09-2022حسينه زعالكريم عبود سلمانبابل

27-09-2022تسراهن بدرفيصل بارح ناصربابل

27-09-2022تفاحه راشدطالب عبدالكاظم مهديبابل

27-09-2022وضحه كاظممهدي سالم بريجبابل

27-09-2022رسميه عباسحسن ذهيب اسماعيلبابل

27-09-2022نعيمه حسوناحمد عباس اسماعيلبابل

27-09-2022حسنه ربيجيعبدالحسين منصور ذياببابل

27-09-2022بيضه مطرفاضل خميس حسنبابل

27-09-2022ناهيه عليويمالك حسين زايربابل

27-09-2022جميله احمدمنذور كريم حمودبابل

27-09-2022ترفه حمزهحاتم عمران شيتيبابل

27-09-2022كريمه خميساكرم عطيه عباسبابل

27-09-2022عبده ذبانعلوان سعود طينانبابل

27-09-2022حمده عايدحسين مطلب سويدانبابل

27-09-2022شكريه فهدفالح علي خضيربابل

27-09-2022عوفه كاطعحسين صايل دخهبابل

27-09-2022سكونه بريشانمحمد عبيد محيسنبابل

27-09-2022هديه جودهرزاق حسن عودهبابل

27-09-2022عزيزه عبيدعباس فاضل جوادبابل

27-09-2022زكيه عسلسعد محسن حسينبابل

27-09-2022امينه عليعلي عادي نايفبابل

27-09-2022فطيمه جويرابراهيم هادي ساجتبابل

27-09-2022تقيه عبدرحمن حمد عبيسبابل

27-09-2022جدعه جعيفرفالح حسن عبيدبابل

27-09-2022بدريه عبيدعباس هادي كاظمبابل

27-09-2022نعيمه عليخليفه اسماعيل منسيبابل

27-09-2022قسمه كاظممحمد علي سلمانبابل

27-09-2022عليه حسينجواد كاظم عليبابل

27-09-2022خضيره قرموزعواد غراب جوادبابل

27-09-2022غازيه عبدحميد حمزه حسينبابل

27-09-2022سليمه روضانخضير شاكر ناصربابل

27-09-2022كظيمه ناصرسلمان عبد عذاببابل

27-09-2022ونسه هاشمعبداالمير فاضل حسنبابل

27-09-2022سكينه جاسمصالح هادي جباربابل

27-09-2022عزيزه حافظجياد كاظم بربربابل

27-09-2022حليمه صاحبجميل محي عبيسبابل

27-09-2022بدريه حسنعبدالحسين عبدهللا عيدانبابل

27-09-2022اديبه جاسماحمد عبيس مرزهبابل

27-09-2022عزره حالويتوفيق راضي عبدبابل

27-09-2022شكريه نايفاحمد حسين عليبابل

27-09-2022جله فهدكاظم جمام رشدانبابل

27-09-2022حمديه كاظمجعفر خضير عباسبابل

27-09-2022شرفه شاهينعبد عناد كاظمبابل

27-09-2022نجيه باقرباسم مهدي عبدالحسينبابل

27-09-2022ونسه صكبانمحمد عبدالمهدي شطببابل

27-09-2022عويزه عليسلوى حسن خليلبابل

27-09-2022هاشميه فياصعلي عبدالحسين راضيبابل
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27-09-2022نوريه علوانعباس محمد متعببابل

27-09-2022نعيمه سلمانعباس خليف مرزهبابل

27-09-2022كميله عبدعليرزاق فرحان حمزهبابل

27-09-2022ربيعه عبدهللامحمد محل تاليبابل

27-09-2022حمده صبحسعدون علي ياسبابل

27-09-2022حليمه حسنمحسن مهدي عليبابل

27-09-2022كرجيه غراباحمد علي راضيبابل

27-09-2022شريفه حسنبدر حسن عليبابل

27-09-2022هضيمه عدايعباس حسين عليبابل

27-09-2022حمزيه عليعباس ابراهيم دحامبابل

27-09-2022طليعه عباسفليح حسن شبلبابل

27-09-2022رتبه عبدكاظم عبدالمحسن غافلبابل

27-09-2022نده عونمطر عبدهللا عبيدبابل

27-09-2022قبيله حسينامتحان هديم عبيسبابل

27-09-2022فضيله علوانابراهيم اسماعيل هضمانبابل

27-09-2022سميره سلمانماجد كاظم عبدالسادهبابل

27-09-2022سوده عليلطيف هالل حسنبابل

27-09-2022كطنه بوهانشاكر حسين كريمبابل

27-09-2022زكيه خضيرخالد سعدون علويبابل

27-09-2022وضحه داودسالم محمد خليلبابل

27-09-2022نجمه جبرناجي حسن حسينبابل

27-09-2022كونه درويشكاظم عباس دويشبابل

27-09-2022حنتاوه رغيفعدنان حسين جبيحبابل

27-09-2022ضويه ناجيعايد جاسم حسنبابل

27-09-2022فهيمه كاظمجاسم كاظم غزيلبابل

27-09-2022امناهي عبيدعمار عبدعون كاظمبابل

27-09-2022مهديه هاديدوهان شدهان حمزهبابل

27-09-2022بدريه لفتهمحمد حسين حمزهبابل

27-09-2022كلثومه علوانهاشم جاسم موسىبابل

27-09-2022حميده فالححسين علي نجمبابل

27-09-2022حكمه مروانعلي فاهم عبيدبابل

27-09-2022زكيه محمدعامر هادي حمودبابل

27-09-2022ظلمه حسنثابت كماز حسنبابل

27-09-2022وحيده عليويحسن شعيب حسنبابل

27-09-2022صبريه عيسىعباس مجدي عبيسبابل

27-09-2022صبيحه جوادعلي عيدان عليويبابل

27-09-2022جديله حميدكريم هاشم فيصلبابل

27-09-2022فهيته محمدمسير علوان سالمبابل

27-09-2022فوزيه عبيسعلي جبار هاديبابل

27-09-2022جديله حسنكاظم جاسم مهديبابل

27-09-2022شهيده كاظممحمد مجدي موسىبابل

27-09-2022قدوف حياويرحيم عاصم واجدبابل

27-09-2022نعيمه جبارجبر تايه طالببابل

27-09-2022فضيله صكرعباس جاسم حمودبابل

27-09-2022كظيمه واويعلي ياسين خليلبابل

27-09-2022بدريه خليفحسين راضي غازيبابل

27-09-2022خنيابه سلمانصالح مهدي محمدبابل

27-09-2022عليه حسينمحمد عسكر صكبانبابل

27-09-2022مناره جالويمريدي حزيم محيسنبابل

27-09-2022شكريه شتالاسماعيل نواف شاهربابل

27-09-2022محنايه صفركاظم نعيم جبربابل

27-09-2022بدريه عمرانحيدر خليف مسيربابل

Page 238



Query

27-09-2022خزنه عبودصالح حسن كريديبابل

27-09-2022فضيله كاظمباسم سلمان عبودبابل

27-09-2022نوفه عليحسن حران حسينبابل

27-09-2022كظيمه شنتهجواد مجبل محمدبابل

27-09-2022نهايه نعمهمكي كاظم عطاهللابابل

27-09-2022منتهى مفتيطالب خليل رسنبابل

27-09-2022كميله عبودفاضل حسين جباربابل

27-09-2022وطينه عبدكريم جبر راضيبابل

27-09-2022وسيله حسينكريم محمد عبودبابل

27-09-2022سميره عبدهللاعامر كامل كاظمبابل

27-09-2022مديحه حمزهعلي فالح حسنبابل

27-09-2022هناوره كمرحوص مطلك شويخبابل

27-09-2022هنيه عبداالخوهعباس كاظم جبربابل

27-09-2022فدوه غالبحميد عبود جاسمبابل

27-09-2022روطه كريمخضير عباس جاسمبابل

27-09-2022عطيه ظاهرمهند علي عبدبابل

27-09-2022كظيمه فرحانحسن علي عباسبابل

27-09-2022نعيمه هاشمرائد شاكر ناجيبابل

27-09-2022حمديه محمدحيدر ناجي كاظمبابل

27-09-2022تاليه عبرداخل محمد عاشوربابل

27-09-2022كاظميه مشجلعبدهللا احمد كاظمبابل

27-09-2022نياته جاسمصاحب عبد عبدعليبابل

27-09-2022فوزيه صايلعلي كاضم حسنبابل

27-09-2022عيده جوادكريم عبود كاظمبابل

27-09-2022غنيه عبودقاسم عبد جاسمبابل

28-09-2022زهره حسنعلي عبداليمه نصيفبابل

28-09-2022شكريه عبيدفاضل هاشم عويدبابل

28-09-2022عمشه حسونخالد حميد غرببابل

28-09-2022فهديه هاشمعمران هادي كاظمبابل

28-09-2022حضيه عبيدسعدي جواد عبدالكاظمبابل

28-09-2022صبريه شنانصالح موسى كاظمبابل

28-09-2022نعيمه اسماعيلكاظم فرفري ابراهيمبابل

28-09-2022ثمره عيدانغانم كشاش صبريبابل

28-09-2022عزيزه كاظمعبود جارك شدهانبابل

28-09-2022نوفه حماديهادي رحيل محمدبابل

28-09-2022ضويه حسينهادي كاظم عكلهبابل

28-09-2022سهله حافظاحمد كاظم محمدبابل

28-09-2022انهيه عمرانعواد كريم عالويبابل

28-09-2022جميله محمودعايد عالوي خضيربابل

28-09-2022عليه عاجلداوي كاظم طرنانبابل

28-09-2022بدريه حمودرعد موسى محمدبابل

28-09-2022طمشه حسونيمهدي عدوان عبيدبابل

28-09-2022رباب جاسماحمد عبيد حسنبابل

28-09-2022حكمه جعازمحسن راقب جادربابل

28-09-2022نهايه عبدعليصفاء فاضل ابراهيمبابل

28-09-2022كاظمي راهيناصر جندي عبدبابل

28-09-2022خيريه جاسمعامر حسن راضيبابل

28-09-2022حسنه صيهودسالم حسن عبودبابل

28-09-2022قسمه كاظمصادق حسين محمدبابل

28-09-2022موحه فالحمطر زبل يتيمبابل

28-09-2022شعيله كاظمعباس ناجي حسنبابل

28-09-2022زكيه كاظمحميد حبيب ظاهربابل
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28-09-2022مغيصه طرينحسن محمود جاسمبابل

28-09-2022نوريه نجمفارس غازي رزوقيبابل

28-09-2022نعمانه محيسنعلي جوده مرزهبابل

28-09-2022سميره كحطحمزه عبدالعباس زكمبابل

28-09-2022مايهن عكروكظافر عبد جوادبابل

28-09-2022كافي عباساحمد عبيس مهديبابل

28-09-2022رسميه عبدهللاسعد جاسم محمدبابل

28-09-2022تركيه كاظمصالح مهدي رحمانبابل

28-09-2022عريفه طرادهادي غالب موسىبابل

28-09-2022فطيم عمرانعلي طالب عليبابل

28-09-2022قسمه محمدمحمد صادق كرمبابل

28-09-2022عانه جديباسم لفته حمزهبابل

28-09-2022فطيم مشلولمحمد صكبان عبدبابل

28-09-2022صفيه عهيوبزغير مهر بوالنبابل

28-09-2022رسميه جبررحيم هندو حسونبابل

28-09-2022حضيه شمخيسلمان حمزه صكربابل

28-09-2022هديه برهيهادي شريف حسنبابل

28-09-2022نزيله كوادحليم كريم فراويبابل

28-09-2022كريمه معضدمحمد حاتم حمزهبابل

28-09-2022نازي مرادعليوي محسن هاشمبابل

28-09-2022حضيه مرادحمزه علي حسينبابل

28-09-2022شهيه كاظمسامي فاهم عباسبابل

28-09-2022زهيه مهديعبدالكاظم مهدي سلمانبابل

28-09-2022فلحه ابوسالكعالوي حالوب صويحبابل

28-09-2022بتره نصيفصبار ملكاط حبيببابل

28-09-2022فطيمه جبرحسين نور حسنبابل

28-09-2022حلوه شنانحسين مسيلم حنينبابل

28-09-2022عيده حسينحسوني مهر عبدبابل

28-09-2022كتبه اسماعيلخليل كاظم هاديبابل

28-09-2022موشيه دليلهالل ساجت سهيلبابل

28-09-2022امجرمن حسينجاسم صبيح عبدزيدبابل

28-09-2022وايد عبدالواحدعالوي حلوان جلوببابل

28-09-2022حلوه علكمعباس عبدالحسين مريبابل

28-09-2022جماله عبيسسامي منذور عبدالحسنبابل

28-09-2022حمزيه عليكاظم ابراهيم دحامبابل

28-09-2022كرجيه تركيعباس كاظم خشانبابل

28-09-2022شنه عنيزانسجاد هالل محمدبابل

28-09-2022زهيه مهديعبدالكاظم سلمان صويحبابل

28-09-2022حميده دهازذعار جابر صخيبابل

28-09-2022نوفه سعزدشريف حبيب حمزهبابل

28-09-2022نوريه عبدالخضراحمد عباس حمزهبابل

28-09-2022نهايه عبوسيعصمت فنيطل عبدبابل

28-09-2022صبحه خضيرعامر احمد عليويبابل

28-09-2022حمده صبحيوسف علي ياسبابل

28-09-2022بدريه معضدهادي محمد عويزبابل

28-09-2022حياه عبدالحسينعقيل جاسم محمدبابل

28-09-2022مهيه شافيمحمد نجم عبدهللابابل

28-09-2022عذبه عودهكريم علي فزعبابل

28-09-2022عسله زغيرغانم خوام عبيدبابل

28-09-2022صبيحه حمدفاضل لملوم حسينبابل

28-09-2022خيريه كاظمعبدالحسن عناد عبدالصاحببابل

28-09-2022هويه تاليجالل كريم لطيفبابل
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28-09-2022كلثوم رسنعدنان غالب جاسمبابل

28-09-2022زهيه ذهيبمزعل عبد خليلبابل

28-09-2022نعيمه ذيابنافع عيفان كصببابل

28-09-2022زينه جبرمحمد حسون عباسبابل

28-09-2022خضره سلمانحمزه عبداالمير محمدبابل

28-09-2022حكيمه عباسسعيد حبيب عباسبابل

28-09-2022طلبه حظيحيدر هليل كدومبابل

28-09-2022تنزيل حسنجواد عبدالكاظم جبربابل

28-09-2022خميسه خضيررياض عبدهللا عليبابل

28-09-2022بدريه خماسعباس مليح عبيدبابل

28-09-2022عوفه فاضلابراهيم حسين عبدبابل

28-09-2022زهيه جبارعواد كاظم عبدالحسنبابل

28-09-2022زهره محروسحسين ابراهيم مظلومبابل

28-09-2022كميله فهدشالل حلو جاسمبابل

28-09-2022شدهه جعاطهعبد عويد كيطانبابل

28-09-2022كتبه عبودجابر محمد مشهدبابل

28-09-2022عليه شاطيمحسن عزيز اسودبابل

28-09-2022يزي مهديطالب كريم جوادبابل

28-09-2022كاظميه عبيدعباس محسن كاظمبابل

28-09-2022حمده رداممحمد حمزه دحامبابل

28-09-2022غنيه محيسنكاظم فيصل بريشانبابل

28-09-2022روضه سلوميعلي عبوده جودهبابل

28-09-2022طليعه راجيعامر كاظم حسنبابل

28-09-2022فوزيه خليلحامد مكطوف عبودبابل

28-09-2022مريه هدهودعلي حسين مهنابابل

28-09-2022حلوه راضيحسين حمزه مرزهبابل

28-09-2022هديه كريمحسان علي مرزهبابل

28-09-2022شعاع عباسطارق فنطيل عبدالحسينبابل

28-09-2022نوريه خزعلزيدان خلف طرينبابل

28-09-2022فاطمه محمدحيدر موجد ناجيبابل

28-09-2022حدود ياسينحسن رومي حسنبابل

28-09-2022شعاع دوايبجاي حمد حادوربابل

28-09-2022بدريه صيهودعلي كريم عبدبابل

28-09-2022عطيه جبرعصام محمد شعالنبابل

28-09-2022زينب عباسصالح مهدي عذاببابل

28-09-2022هديه عجبعلي مغالجي كعيدبابل

28-09-2022كفايه حسونمهدي عبود لفتهبابل

28-09-2022حسنه لفتهخيري حمزه خليلبابل

28-09-2022زهره جاسمحامد عبود عباسبابل

28-09-2022ضويه هودلخضير محمد جعازبابل

28-09-2022مدامه خماسحسين نجم عبدهللابابل

28-09-2022شكريه فهدصالح علي خضيربابل

28-09-2022مجده محمدعيسى نذير عباسبابل

28-09-2022رحمه محمداحمد جاسم خضيربابل

28-09-2022مطره رهيهكريم حميد محمدبابل

28-09-2022سنيه سلمانعلي ابراهيم مصحببابل

28-09-2022فرحه كاظمكريم محمد جويربابل

28-09-2022ساعه نشميرضا عبدهللا جاسمبابل

28-09-2022حسنه خضيراحمد طليع شلببابل

28-09-2022ليلى حسنمحمد نجم عباديبابل

28-09-2022خضيره عبداركان حمزه محسنبابل

28-09-2022فنديه راضيسلمان حمزه سلمانبابل
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28-09-2022كرجيه عالويكاظم فخري يوسفبابل

28-09-2022رشده فياضعدنان ابراهيم زينبابل

28-09-2022ثالثه واديحسون يوسف حماديبابل

28-09-2022زياده علوانجاسم عالوي حسونبابل

28-09-2022سنيه مرزهقاسم محمد حمزهبابل

28-09-2022شاله حمزهمحمد عبدالكاظم عريبيبابل

28-09-2022صديقه عليعلي مجيد عليبابل

28-09-2022تسواهن كاظمصالح سلمان ساجربابل

28-09-2022حكيمه حايفنجم عبيد ضاريبابل

28-09-2022وفيه خضيرصالح حمزه محمدبابل

28-09-2022تسواهن شاللراغب عبيد كزاربابل

28-09-2022فرهه حسنسعيد محمد كاظمبابل

28-09-2022خيريه عبدحسون شدهان حمزهبابل

28-09-2022بدريه عبدفالح عبيد جاسمبابل

28-09-2022كتبه عبدالحمزهخالد حميد نادوسبابل

28-09-2022بزهي عليابراهيم هادي يوسفبابل

28-09-2022فطيم ساجتحسين عدنان فرحانبابل

28-09-2022سكنه حسينخلف عسل كويشبابل

28-09-2022سكنه صكبمنذر احمد كيطانبابل

28-09-2022بسهيه حمزهحاتم عبد محمدبابل

28-09-2022جميله جمالناظم محسن مزعلبابل

28-09-2022بدريه عبيسصاحب رحيم سلومبابل

28-09-2022نجمه عبدهللاجاسم علي شكيربابل

28-09-2022زهيه مجباسعياد سعدون زيدانبابل

28-09-2022نعيمه حسونمهدي عباس اسماعيلبابل

28-09-2022نجيه مخيلفرحمن كربول كريشبابل

28-09-2022سعديه كريمخالد جاسم عبدهللابابل

28-09-2022نجمه عبيدثائر احمد عليبابل

28-09-2022لهموده ساجتحمزه عريبي عبيدبابل

28-09-2022خديجه حسينثامر غازي عبدهللابابل

28-09-2022لهيده حسينعبدالحسين موسى عبدالسادهبابل

28-09-2022حيريه عبيسعلي نجم عبدبابل

28-09-2022حسومه محمدطعمه حسين مجيدبابل

28-09-2022ملكه اعطيهصفاء حسون عيدانبابل

28-09-2022رزيقه كاظمميثم جواد كاظمبابل

28-09-2022وضحه عباسعادل جاسم حبيببابل

28-09-2022شاهه شعالنعبد نايف شناوهبابل

28-09-2022كرجيه حمزهعبدهللا مطر مرموصبابل

28-09-2022بسهيه رضيويكريم علي صاحببابل

28-09-2022نعيمه كاظمحسين عبداالمير عليبابل

28-09-2022قسمه شعالنكامل حمزه مردانبابل

28-09-2022حوري صاحبفالح عوده رضيويبابل

28-09-2022بهيه عباسحميد قاسم عبدهللابابل

28-09-2022حليمه عبودفاخر سالم عبدالحسينبابل

28-09-2022تركيه محمدحيدر حميد اكبيجانبابل

28-09-2022عوفه دويجماجد خليف كريمبابل

28-09-2022قبل عبيسكريم علوان مرادبابل

28-09-2022غازيه اسماعيلحسن محمد خليلبابل

28-09-2022انهيه محسنغانم عواد عبدبابل

28-09-2022بخيته جاسممهدي شدهان عبيدبابل

28-09-2022فهيمه ابراهيمراضي نايف عمرانبابل

28-09-2022نوريه عنادرشيد كاظم حمودبابل
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28-09-2022خلفه عبدهللاعلي دنان كاطعبابل

28-09-2022نعيمه حمزهرحيم محمد موسىبابل

28-09-2022خاتون مطلقشياع عيسى فنجانبابل

28-09-2022نبهه كريمغانم صالح جباربابل

28-09-2022عليه سهيلمحمد حسين علوانبابل

28-09-2022جماله علوانفالح حسن حمزهبابل

28-09-2022غازيه حمزهحاكم راشد حمدبابل

28-09-2022اسعيده كاظمفرحان عطيه عبدهللابابل

28-09-2022وضحه كاظمطالب سالم بريجبابل

28-09-2022زكيه ادريساحمد نجم عبدهللابابل

28-09-2022خدعه عليرزاق احمد فاضلبابل

28-09-2022ليلى عباسابراهيم رشيد محمدبابل

28-09-2022حكمه عبدالحسينعلي عبدالياسر منصوربابل

28-09-2022زهره هاديطاهر حميد كريمبابل

28-09-2022ترفه نجمحسين علي محمدبابل

28-09-2022خضيره بعيوانحمزه هادي سلمانبابل

28-09-2022وفيه كاظمجواد عباس عبودبابل

21-09-2022نوره حيدرنجف مرتضى صالحكربالء

21-09-2022سالمه عبدعونحسين رزاق عباسكربالء

21-09-2022خوله حسناسامه سعد عبدالحسينكربالء

21-09-2022انوار شيحانزيد هادي عبدالسادهكربالء

21-09-2022احالم طاهرعلي فالح ظاهركربالء

21-09-2022جدحه حسينهادي خضير محمدكربالء

21-09-2022قسمه عمرانعبداالمير وطبان عبدزيدكربالء

21-09-2022التفات جبارازهر اسعد خشنكربالء

21-09-2022فضيله عباسابراهيم جليل شمخيكربالء

21-09-2022سميره عبدالحمزهحسين علي فاضلكربالء

21-09-2022هديه حسينعبد محمد جاسمكربالء

21-09-2022هاشميه حسينعباس نايف خليلكربالء

21-09-2022نوريه عليصادق مهدي هاديكربالء

21-09-2022رشيجه سعيدصبيح زياره جاسمكربالء

21-09-2022صديقه حسينعلي كاظم محمدكربالء

21-09-2022حمده حسنمزهر محمد مشاريكربالء

21-09-2022هبه عبدالحسنرشيد عطشان عبدالرزاقكربالء

21-09-2022بيده هويرعلي ناصر حسينكربالء

21-09-2022رحمه ساجتحامد كريم شمرانكربالء

21-09-2022ضويه خطارمحسن جبر حليحلكربالء

21-09-2022ردحه عكيلعبيس شناوه غردككربالء

21-09-2022قبيله شمرانابراهيم صخيل خلفكربالء

21-09-2022قبيله شمرانمحمد صخيل خلفكربالء

21-09-2022صبريه خشيشعبدالحميد صبار كاظمكربالء

21-09-2022تاضي محسنرزاق كاظم جازعكربالء

21-09-2022نوريه هادياحمد صاحب جباركربالء

21-09-2022هيبت جاسمعلي واثق عبدالكاظمكربالء

21-09-2022عليه غاليهاتف جبار حمزهكربالء

21-09-2022زهره حسونهالل كاظم عبودكربالء

21-09-2022بركه عباسعزاوي حرج خماطكربالء

21-09-2022شهدزالن محمدعلي عبدالرزاق عليكربالء

21-09-2022زهراء عبودكرار علي كاظمكربالء

21-09-2022صعيبه عبدعبداالمير شمران مهديكربالء

21-09-2022منار صباخمجتبى غسان عطيهكربالء

21-09-2022ناديه صالحكاظم محمد هاشمكربالء
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21-09-2022حمزيه كاظمسجاد حميد جيادكربالء

21-09-2022نجيحه ملوححسين فرحان جمركربالء

21-09-2022هنيه خنفرجفات شياع منشدكربالء

21-09-2022هيام ادهممهدي حيدر وليكربالء

21-09-2022سميره محمدباقرعلي عباس علياكبركربالء

21-09-2022كلثوم يعقوبعادل جعفر محمدكربالء

21-09-2022فاطمه حسنحيدر شعيب ويسكربالء

21-09-2022امينه عباسعلمدار عوني مختاركربالء

21-09-2022فاطمه حسينناجح خليفه كريديكربالء

21-09-2022بدريه حسيننوري حسن عبدهللاكربالء

21-09-2022عذبه عبدرشيد سهر عبدكربالء

21-09-2022حليمه كريموحيد عذاب مهديكربالء

21-09-2022فخريه شاويساجد حامد جبركربالء

21-09-2022قنده خضيرابراهيم محمد فرهودكربالء

21-09-2022زكمه هدمولسليمان مزار حافظكربالء

21-09-2022سوسن عباسامجد عمران موسىكربالء

21-09-2022زانه زميلباطش عبد ابوخشهكربالء

21-09-2022زهره ناصرهادي عبدالرضا محمدكربالء

21-09-2022تسواهن شنوجبار عبدالهادي رزوقيكربالء

21-09-2022رضيه حماديعلي ثامر باقركربالء

21-09-2022اصفيه نويحلحربي كزار فضيحكربالء

21-09-2022حميده نعمهاحمد عبدالحليم جاسمكربالء

21-09-2022نظيمه فاضلناظم نوري عاشوركربالء

21-09-2022سليمه جميلجواد كاظم جباركربالء

21-09-2022ربيه عاجلجبار حميد عليكربالء

21-09-2022جميله طرفهناصر جعواص داودكربالء

21-09-2022خميسه موسىشيال فرحان عبيدكربالء

21-09-2022فطومه معيشحسين محمد كاظمكربالء

21-09-2022حسنيه محمدنجم عبد محسنكربالء

21-09-2022شكريه حميدغانم عباس محمدكربالء

21-09-2022فاطمه منعثرمقتدى جاسم حريفكربالء

21-09-2022سدحه شلبهعبداالمير مرزه حسنكربالء

21-09-2022قدمه بدرفضل محمد عباسكربالء

21-09-2022وزاكه رفشعجه بدر صالحكربالء

21-09-2022سلهايه سلمانحسن تركي حسنكربالء

21-09-2022صبريه حسينكاظم عبدالحسين موسىكربالء

21-09-2022هديه وناسصبار عبدالساده حرانكربالء

21-09-2022وصف ياسينصاحب هادي كاظمكربالء

21-09-2022محينه عبدزيدحسين جياد عطيهكربالء

21-09-2022مانه جاسممهدي عناد حسونكربالء

21-09-2022عطيه هويديمحمد علي حسينكربالء

21-09-2022سليمه احمدعلي قاسم احمدكربالء

21-09-2022عسله مخلفمجبل مشعان مجبلكربالء

21-09-2022مكيه محمداحمد عبدالهادي عليكربالء

21-09-2022سميره كريمطارق عزيز بجوخكربالء

21-09-2022فاطمه عليعليوي نايل عباسكربالء

21-09-2022تبديل عالويجميل جهادي حسنكربالء

21-09-2022شنجاره ناجيميران عواد عبدالنبيكربالء

21-09-2022خدوجه كاظمحسن ضائع عاجلكربالء

21-09-2022بهيه شمرانعبادي عبدالحسين منفيكربالء

21-09-2022جميله موسىقاسم كاظم جبركربالء

21-09-2022فاطمه عنبرحسن شنيور عطيهكربالء
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21-09-2022محينه سلطانناظم صليل شطيكربالء

21-09-2022هاشميه سعيدمجيد معتوك حبيبكربالء

21-09-2022وسن هاديزيد مرتضى عبداالميركربالء

21-09-2022رسميه جابرابراهيم حسين عليكربالء

21-09-2022حسنه صفوكساجد رهيف روضانكربالء

21-09-2022ناهيه حسونسهير ساجت صحنكربالء

21-09-2022طرفه محمدعباس عبدهللا كاظمكربالء

21-09-2022غنيمه عبدالزهرهصالح جبار نوركربالء

21-09-2022هاشميه سعيدحميد معتوك حبيبكربالء

21-09-2022سعديه كاظمماجد فتيخان حواشكربالء

21-09-2022دوايه بسكوتزمان منديل جويدكربالء

21-09-2022زهره محمدحيدر علي محمدكربالء

21-09-2022ماجده هاشممنتظر حسن جعفركربالء

21-09-2022جواهر عبدهللاعطوان هاشم منخيكربالء

21-09-2022فاطمه عبدالرضاياسر حسين كاظمكربالء

21-09-2022ملكه عبودغانم كاني راهيكربالء

21-09-2022حلوه جبرمحمد حسن نعمهكربالء

21-09-2022رجاء عبدزيدعلي امير عليكربالء

21-09-2022عجميه عجيلوالي خربيط شجيركربالء

21-09-2022سميره حميدعمر سعد ابراهيمكربالء

21-09-2022سميعه فرحاناحمد رشيد كاطعكربالء

21-09-2022خيريه عبدالحرستار جبار حسينكربالء

21-09-2022جليله عجيلحسين حسن صخيلكربالء

21-09-2022طوبي ابراهيمحسن نوري حسنكربالء

21-09-2022بتول جاهلعباس سهل فاهمكربالء

21-09-2022مريم خلفحيدر حمد عودهكربالء

21-09-2022جميله فريحمحمد خزعل بهيركربالء

21-09-2022ماجده صكرحسن خالد عباسكربالء

21-09-2022سناء سواديعباس علي بهلولكربالء

21-09-2022غنيه جوادبهاء فليح جوادكربالء

21-09-2022رابعه راهيكطران فرج ساجتكربالء

21-09-2022نجيه موسىوهاج فخري حاتمكربالء

21-09-2022رهيه عباسخليل سوعان جيادكربالء

21-09-2022فائزه جابرعبدهللا لقمان ابراهيمكربالء

21-09-2022رقيه شمخيمحمد حسين عمرانكربالء

21-09-2022اسماء عزيزحيدر مازن قاسمكربالء

21-09-2022اسماء عزيزسجاد مازن قاسمكربالء

21-09-2022سعديه هاديشبر حامد جباركربالء

21-09-2022ازهار حمزهسيف طه عبدالرضاكربالء

21-09-2022زينب جوادحبيب سالم عباسكربالء

21-09-2022انهار محيمنتظر عبدالحسن صالحكربالء

21-09-2022فوزيه عبدالكاظمثائر صاحب مهديكربالء

21-09-2022صفيه علوانكاظم عليوي سهيلكربالء

21-09-2022سناء محمدكرار هاشم موسىكربالء

21-09-2022صديقه ابو طالبرزاق جبار عبدعليكربالء

21-09-2022اخالص حمدعلي مالك عبيدكربالء

21-09-2022سعديه عليامير سعيد حسينكربالء

21-09-2022سميره هاديمحمد حمزه كاظمكربالء

21-09-2022غضيبه محمدكاظم عجيل جباركربالء

21-09-2022هاشميه كاطعحمود فريح ذيابكربالء

21-09-2022نعيمه زغيرحسين عباس صبيحكربالء

21-09-2022ميره لفتهوليد عبدالكاظم جوادكربالء

Page 245



Query

21-09-2022رقيه محمدابراهيم اسماعيل ابراهيمكربالء

21-09-2022ناديه احمدصادق عبدهللا عبدالحسينكربالء

21-09-2022كامله عبدالجليلعقيل كاظم حمدكربالء

21-09-2022باجيه جونيعلي ثامر محمدكربالء

21-09-2022عليه عبودتوفيق كاظم متعبكربالء

21-09-2022حكمه حبيبقيس محسن مصطفىكربالء

21-09-2022سعديه مرزوكعلي صبري نعمهكربالء

21-09-2022زنوبه حمزهعباس مزهر صبحكربالء

21-09-2022زينب عبدعونكاظم وليد حمزهكربالء

21-09-2022ايه عويدعبود كاظم حموديكربالء

21-09-2022صديقه رحيمزهير صبري نجمكربالء

22-09-2022طياره كاظمسعد ذياب عبيدكربالء

22-09-2022عليه حسينعدنان كزار ديريكربالء

22-09-2022جاسميه فيحانعلي كنفذ علوانكربالء

22-09-2022غداره طاهرحسين جبار جعفركربالء

22-09-2022هشومه عاشورعلي عوده هجيجكربالء

22-09-2022نجاه جاسمصاحب محمد حسنكربالء

22-09-2022كظيمه صافيناظم جابر حمدكربالء

22-09-2022ليلوه كزارياسر جبار تويهكربالء

22-09-2022طليعه حميديباسم محمد شنوركربالء

22-09-2022جماره جابرشناوه هبسي محمدكربالء

22-09-2022جاسميه عبدالزهرهسالم رشيد حربكربالء

22-09-2022فطميه محمدجمال عبداالمير عطيهكربالء

22-09-2022فضيله كريمرضا جواد عباسكربالء

22-09-2022حميده صباحمسلم عبيد مزعلكربالء

22-09-2022حمزيه داخلصباح جواد هاديكربالء

22-09-2022نسمه سلمانعبد حسين راضيكربالء

22-09-2022زوه كريمجاسم مجيد مردانكربالء

22-09-2022فضيله عبدناجي عطيه درويشكربالء

22-09-2022طياره يوسفسعد حميد دنفشكربالء

22-09-2022صبيحه ساهيعبداالمير كاظم ضيف هللاكربالء

22-09-2022قسمه حسونعبدزيد جاسم محمدكربالء

22-09-2022نسمه جبرشاكر كامل جبركربالء

22-09-2022زعيه جخيوركاظم نزال حجامكربالء

22-09-2022بهيه مزعلعلي حيدر شعالنكربالء

22-09-2022كلفه صكبانسعدون كامل ابو شنهكربالء

22-09-2022فاطمه حسينمالك حبيب حسينكربالء

22-09-2022عنكوده حسنمحمد خنفر جالبكربالء

22-09-2022رفعه مظلومكريم علوان شاللكربالء

22-09-2022عذبه عبودعلي تركي كاظمكربالء

22-09-2022نعيمه ناصرحليم عبدالساده محمدكربالء

22-09-2022ناجيه عبدالمحسناسماعيل صالح صيهودكربالء

22-09-2022فوزيه رشيدجاسم محمد عبدعليكربالء

22-09-2022هديه فرهودحمزه عبدعلي غاويكربالء

22-09-2022قسمه شاللاسماعيل عبدالحسن حمودكربالء

22-09-2022بكره جاسمعبدالجبار عوده محمدكربالء

22-09-2022ناضي عبودنجم راضي حنونكربالء

22-09-2022وفيه ضايفعالء كريم محمدكربالء

22-09-2022عينه ساجتحميد عباس نزالكربالء

22-09-2022غنيه رزاقنصير محمد حسونكربالء

22-09-2022صبيحه رزوقينبيل حمزه عبدالرضاكربالء

22-09-2022شهيه جعازحمزه عمران حسينكربالء
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22-09-2022هالله عبداحمد حسين جاسمكربالء

22-09-2022هاشميه متعبفليح حسن عبدكربالء

22-09-2022زهيه حميدانياسر صافي خضيركربالء

22-09-2022صالحه محمدعبدالكريم قاسم حسنكربالء

22-09-2022كظيمه جمعهصادق كريم ابراهيمكربالء

22-09-2022جميله عليعطيه تقي عطيهكربالء

22-09-2022فخريه محمدعلي عباس صالحكربالء

22-09-2022خيريه عبودخضير محمد كاظمكربالء

22-09-2022حسنه كاظمناصر حسين علوانكربالء

22-09-2022شهيه فارسجميل عبود عبدالرضاكربالء

22-09-2022هاشميه حسنكاظم محسن عبدالرضاكربالء

22-09-2022نجيه كاظممطر كاظم ضايعكربالء

22-09-2022بلقي وشيلشمران ثلج هايسكربالء

22-09-2022شهد جعازعبدالزهره كاطع حاجمكربالء

22-09-2022رسميه حمودحامد محسن عيدانكربالء

22-09-2022هاشميه عبدعبدالرضا قاسم عبدكربالء

22-09-2022ام سالم حمودعايد مسعر هانيكربالء

22-09-2022هاشميه محمدحسين علي فهدكربالء

22-09-2022مريه سلمانرحيم باقر مكيكربالء

22-09-2022راهيه جاسورعبدعلي محمد جاسمكربالء

22-09-2022جليله رحمنسالم عباس حسينكربالء

22-09-2022زهره ذربعبدهللا عبيد جاسمكربالء

22-09-2022زينب خضيرستار سرحان سلمانكربالء

22-09-2022خيريه محمدمحمد فاهم عبدكربالء

22-09-2022صالحه فضلخزعل جاسب حسينكربالء

22-09-2022عذبه عبدالحمزهستار ميري طاهركربالء

22-09-2022عاشوره صنيدعنعيم هندي عباسكربالء

22-09-2022زهره عباسمحمد رجب محمدكربالء

22-09-2022بدريه شمعونرعد محمدصالح عبدالرضاكربالء

22-09-2022طرخه سلمانمحمد صالح عبداالميركربالء

22-09-2022زكيه محسنعبدالهادي حسن محمدكربالء

22-09-2022زكيه سعيدعبداالمير نعمه توفيقكربالء

22-09-2022حخفدوه حمزهحسن عبدنور حمزهكربالء

22-09-2022فاطمه يوسفمفتاح مدلول عبدالعظيمكربالء

22-09-2022حمزيه خطارداخل صيهود مجبلكربالء

22-09-2022زوينه محمودعبدلزام عجيل جاسمكربالء

22-09-2022رباب حمزهاياد عبدالحميد احمدكربالء

22-09-2022غنيه شعالنعبداالمير حمادي كاظمكربالء

22-09-2022معصومه عبدالحميدستار مجيد عبدعليكربالء

22-09-2022نسيمه محمدعباس حسن رمضانكربالء

22-09-2022سوده راهيستار عبيد بدايكربالء

22-09-2022صبيحه مصحبعلي عبدالساده مانعكربالء

22-09-2022عبده هاشمسهيل علي محمدكربالء

22-09-2022فطيمه محمدحسن حسين عبدنصاركربالء

22-09-2022حظيه برهانعباس جاسم محمدكربالء

22-09-2022رحمه حماديشدهان عباس سايبكربالء

22-09-2022رسميه كاظمعلي طالب بدريكربالء

22-09-2022هاشميه عبدنصر جواد مجيدكربالء

22-09-2022رحمه حبيبسالم عبدالحسن عليكربالء

22-09-2022خديجه قنبرمسلم حسين فاضلكربالء

22-09-2022فتينه عليويصاحب عبد حميدكربالء

22-09-2022زنوبه حمزهعبدالحسين نجم عبدهللاكربالء
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22-09-2022صبيحه رحيمشاكر محمود احمدكربالء

22-09-2022خيريه حسينمحمد رسول عزيزكربالء

22-09-2022حمزيه صباحجعفر صادق صباحكربالء

22-09-2022نجيه عليمحسن قاسم محمدكربالء

22-09-2022ذيبه محمدداخل عنيون طاميكربالء

22-09-2022صبريه سبتيجاسم احمد عبدالمطلبكربالء

22-09-2022عطيه حميدعالوي شاكر لفتهكربالء

22-09-2022وليفه حسنعبداالمير عبود غصابكربالء

22-09-2022تركيه حسينعبدالزهره حربي حمزهكربالء

22-09-2022بسعاد دحامحمزه مرواح كاظمكربالء

22-09-2022صبيحه عبدعلي عواد سلطانكربالء

22-09-2022نوريه عبدفاضل جواد عباسكربالء

22-09-2022ربيعه محمدحسين علي هذالكربالء

22-09-2022دره ليثباسم حسن عبداالميركربالء

22-09-2022نعيمه حسينعبدالكريم جعفر عليكربالء

22-09-2022صفيه عبدسعد عبدالكاظم خضيركربالء

22-09-2022حسنه جلوحسين كاظم كشيشكربالء

22-09-2022ظهريه صحنضيدان عيفان جابركربالء

22-09-2022سكينه هاشمعالء عباس سروركربالء

22-09-2022تسواهن روميهاشم عبدهللا حسنكربالء

22-09-2022عليه حسنغانم ماضي بدايكربالء

22-09-2022رنانه نهررزاق شدهان شعبانكربالء

22-09-2022حضيه عليويحمزه حسن عليويكربالء

22-09-2022زينه عبدعلي تايه داودكربالء

22-09-2022ملكه نجميوسف حسن محمدكربالء

22-09-2022فضيحه مطشرجهادي ادريس عبيدهكربالء

22-09-2022شنوه تومانعيسى عبد عباسكربالء

22-09-2022شهيه كاظمعباس ذياب عبدالحسينكربالء

22-09-2022فريده قهرذنون يونس ابروشكربالء

22-09-2022خديجه فاضلعلي محمد نوري عليكربالء

22-09-2022رحمن مرطزمحمد عباس مصطفىكربالء

22-09-2022صبريه وناسعالوي حسين مهديكربالء

22-09-2022رحمه ابراهيمسعيد راضي اسماعيلكربالء

22-09-2022وزاعه سرهانعلي عبدالهادي عباسكربالء

22-09-2022هديه طعمهرياض عبدالواحد شهيبكربالء

22-09-2022هديه طعمهقاسم عبدالواحد شهيبكربالء

22-09-2022صبريه منشديونس حميد حسنكربالء

22-09-2022كريمه جاهلمحمد صدام حسنكربالء

22-09-2022جماله حسينطالب جاسم زريانكربالء

22-09-2022نجيه سلطانعايد حاجم سلطانكربالء

22-09-2022بحريه حمودجاسم عبيد عنيزيكربالء

22-09-2022كميله عبدالرضاعبدعلي جاسم محمدكربالء

22-09-2022صديقه احمدطاهر علي طاهركربالء

22-09-2022نعيمه عليويحسون نعمه مخيفكربالء

22-09-2022نوريه شمخيدوهان محمدحسين علوانكربالء

22-09-2022نظيمه جابرزكي جواد موسىكربالء

22-09-2022طزجه سلمانمحمدصالح عبداالمير حسينكربالء

22-09-2022صبيحه مهديحسين عبدالزهره عبدكربالء

22-09-2022زنوبه حمزهمرزوك نجم عبدهللاكربالء

22-09-2022صفيه نومانحازم مخيف ضيدانكربالء

22-09-2022صويه عبيدهيثم شاكر شاردكربالء

22-09-2022رهيه حسينرشك جارح عافصكربالء
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22-09-2022ردافه عبدالحرعبداالئمه عبدالعباس موسىكربالء

22-09-2022عليه موسىعلي خضير كاظمكربالء

22-09-2022هيله غيالنداود سلمان داودكربالء

22-09-2022حسنه دخينعلي عبدون دخينكربالء

22-09-2022شهيده كافيستار هادي عبيدكربالء

25-09-2022حسنه دخيناحمد عبدون دخينكربالء

25-09-2022رجينه مخيفعباس حسين شريفكربالء

25-09-2022موشه محمدحسين علي سكركربالء

25-09-2022كميله حسينهاني ليلو عنبركربالء

25-09-2022فطيمه حمزهعبدالحسين كاظم مجيدكربالء

25-09-2022هديه هلوليموسى حسن عليكربالء

25-09-2022فاطمه اسملعيلمحمد فاهم رشيدكربالء

25-09-2022خساره متعبصاحب حسين عليكربالء

25-09-2022نوريه حيدرجواد احمد عبدكربالء

25-09-2022مديحه رضامحمد حسن وناسكربالء

25-09-2022نعيمه شيرينعلي عبد حسينكربالء

25-09-2022كظيمه عبدهللاياسين خضير عباسكربالء

25-09-2022شريفه حسنعبدالحسين عبداالمير محمدجوادكربالء

25-09-2022جواهر لفتهحمزه حسين عبدكربالء

25-09-2022فضيله علوانحمود كزار جدوعكربالء

25-09-2022ملوك محمودعلي عبدالحمزه رسولكربالء

25-09-2022سعديه عليجواد كاظم فلككربالء

25-09-2022دبش سلمانعوني جمعه خضركربالء

25-09-2022ليلى عبدالرضاعبدهللا حسين اصالنكربالء

25-09-2022كظيمه شعالنيعقوب محسن عبدهللاكربالء

25-09-2022خضيره عليجواد كاظم حمدكربالء

25-09-2022زهره كاظمعبداالمير هادي نعمهكربالء

25-09-2022حكمه عبدعونحسن علوان ناصركربالء

25-09-2022حسن عبيدمحسن دخيل عبيدكربالء

25-09-2022هديه عبدالحسنعلي حسن عبيدكربالء

25-09-2022شمسه عبيدخالد عيداوي حرجكربالء

25-09-2022عليه حسناحمد كريم ابراهيمكربالء

25-09-2022عنايه عبيدسامي عبداالمير هاديكربالء

25-09-2022ركينه معنمصطفى عبد خفيفكربالء

25-09-2022هالله حمدجواد كاظم عليكربالء

25-09-2022فضيله كاظمرزاق جمعه حسينكربالء

25-09-2022حمزيه دوهانجميل يونس عبدالزهرهكربالء

25-09-2022نشميه حسينعبدالزهره عبد عاجلكربالء

25-09-2022فطيمه عبيدكاظم جواد حميدكربالء

25-09-2022خيريه ناجيصادقذ عبدمناف مجيدكربالء

25-09-2022عصمه محمدمحمد عبداللطيف عبدالحسينكربالء

25-09-2022فرهه رشمكريم شاكر ناصركربالء

25-09-2022فخريه عبدالكريموليد عبدنور عبدالحسينكربالء

25-09-2022افطيم حنونمحسن عبدالحسن عليكربالء

25-09-2022متعه سعيدحسن دالي شطبكربالء

25-09-2022بدريه جبارجبار صالح حسينكربالء

25-09-2022موزه هاشمطالب عبدالرسول عليكربالء

25-09-2022صبيحه عربيمهدي صاحب عاجلكربالء

25-09-2022فضيله عبدالرضامحي محسن كاظمكربالء

25-09-2022شمباره علوانكاظم جاسم شالكهكربالء

25-09-2022بهاره كاظمكاظم عباس كاظمكربالء

25-09-2022فضيله كاظممهدي صالح هاديكربالء
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25-09-2022مديحه غثيثكاظم شاكر عبودكربالء

25-09-2022دخيله عبدعليقاسم حمود عبدالحسينكربالء

25-09-2022برنجه عطيهعلي بدر علوانكربالء

25-09-2022فضيله خضيرطالب ناصر حسينكربالء

25-09-2022بدريه عبدعادل هادي عريبيكربالء

25-09-2022نمره ثامركاظم حنون جابركربالء

25-09-2022هاشميه جبركاظم مهدي جبركربالء

25-09-2022بيزه كزاركاطع هالل جميلكربالء

25-09-2022حسنه كاظمحسين جاسم جلهكربالء

25-09-2022جوري حمزهعبدالسالم غازي يوسفكربالء

25-09-2022شرهه وناسجابر حاشوش مطركربالء

25-09-2022فطيم خضيرمحمد ناصر عبدهللاكربالء

25-09-2022فرحه فرحانقاسم صاحب جيادكربالء

25-09-2022فضيله مكصديحيى عبدزيد عبدكربالء

25-09-2022زهره سلمانحسن ماضي ابراهيمكربالء

25-09-2022قسمه درويشرسول عبدهللا سكرانكربالء

25-09-2022صموت جاسمنعمان كاظم جاسمكربالء

25-09-2022نوريه خليلخالد شاكر عودهكربالء

25-09-2022فطيمه محسنجواد كاظم ناصركربالء

25-09-2022حسونه عبداالميرحسين علي عبدعونكربالء

25-09-2022نهيه مداحعماد جويد محمدكربالء

25-09-2022طليعه محمدعلي عبدالحسن محسنكربالء

25-09-2022حنتاوه كاظمعواد نجم عبودكربالء

25-09-2022نبهه منذرراتب عبدمسلم حسينكربالء

25-09-2022مديحه محمداياد رحيم حربكربالء

25-09-2022كظيمه عودهحميد مطرود مهديكربالء

25-09-2022فخريه عاشورسهيل مهدي حسينكربالء

25-09-2022نوريه عبيدحسن عبيد عبدعليكربالء

25-09-2022ساره فريخعارف سعيد كزاركربالء

25-09-2022حمديه يحيىجالل صالح مهديكربالء

25-09-2022مهره فجرسعد كاظم عبودكربالء

25-09-2022صبيحه يحيىصالح عباس جاسمكربالء

25-09-2022صبريه عبدالعباسعباس جاسم عليكربالء

25-09-2022صبيحه هاديعادل عبداالمير محسنكربالء

25-09-2022رضيه حسنهاشم علي كريمكربالء

25-09-2022سنيه حسنحاتم حسن ضاحيكربالء

25-09-2022نعيمه فاضلصالح مهدي حريجهكربالء

25-09-2022فاطمه حسينصاحب حبيب حسينكربالء

25-09-2022حكمه كاظمهادي سرحان جابركربالء

25-09-2022زهره عبداالميرحامد شهاب احمدكربالء

25-09-2022فوزيه رشيداحمد محمد عبدعليكربالء

25-09-2022زهره عويدحمزه غثيث عباسكربالء

25-09-2022رجيبه مصيلخصباح طراد فهدكربالء

25-09-2022عليه حمزهجواد كاظم راضيكربالء

25-09-2022جدعه عباسعلي ناصر حسينكربالء

25-09-2022كافي عبداياد حسين خلفكربالء

25-09-2022بشه سلمانكاظم وحيد عبداالميركربالء

25-09-2022كميله عليكاظم خضير عباسكربالء

25-09-2022حمزيه جاسمنوري عبدالعظيم عليكربالء

25-09-2022فخريه عزيزمالك حسين عبدالرحيمكربالء

25-09-2022شيخه ابوعودهاتف تايه شاتولكربالء

25-09-2022غنيه صالحطالب حسان عباسكربالء
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25-09-2022شكايه نصرهللاحسن هليل جودهللاكربالء

25-09-2022صبيحه ياسينكاظم شهاب احمدكربالء

25-09-2022رحمه هاشمعباس حمد رميحكربالء

25-09-2022نظيمه دحامحسن عالوي فياضكربالء

25-09-2022غنيه حسنعبدالحسين ملوح محمدكربالء

25-09-2022خشفه نعمهعباس جواد عزيزكربالء

25-09-2022هاشميه عبدالرزاقعبدالكريم شبيب احمدكربالء

25-09-2022عزيزه عبدالسالمعمرو سعد الدسوقيكربالء

25-09-2022عليه ابراهيمناصر حسين صالحكربالء

25-09-2022كظيمه عبيدعبدالكاظم فليح حسنكربالء

25-09-2022غلوه بويضانحسين عليوي سلبوحكربالء

25-09-2022تركيه خياطهاتف رحيم مظلومكربالء

25-09-2022خيريه عليعبدالكريم جوهر احمدكربالء

25-09-2022نوفه رميلمحمد محسن راشدكربالء

25-09-2022حسن راشدعباس مهدي صالحكربالء

25-09-2022فرحه مطلقعبدالرضا عبدالحسين راضيكربالء

25-09-2022جسم الزمحميد خليل فياضكربالء

25-09-2022سوريه عجيلرعد حسيب حموديكربالء

25-09-2022عليه عليعادل عبدالزهره محمدكربالء

25-09-2022طلبه عبدالحسينجاسم خويط سعدكربالء

25-09-2022غبنه غازيمسلم شالل حميديكربالء

25-09-2022نظيمه هاديفالح بدر طينهكربالء

25-09-2022سكونه عبدالسادهحمزه جاري عيسىكربالء

25-09-2022زهره موسىعالء جواد حسنكربالء

25-09-2022هضيمه كاظممهدي لطيف عودهكربالء

25-09-2022مائده كاظمعباس فاضل عليكربالء

25-09-2022البان علوانسليم جبر صالحكربالء

25-09-2022نجيه عليعبدالعالي كريم علوانكربالء

25-09-2022مليحه شلشحسن علي رجاكربالء

25-09-2022نوريه عباسرعد عبدالزهره رضاكربالء

25-09-2022حبايه كاظمفرحان حمد جاسمكربالء

25-09-2022هاشميه حبيباحمد جواد كاظمكربالء

25-09-2022رديفه كاظمصباح كاظم عبودكربالء

25-09-2022هيله عليجواد كاظم حمدوشكربالء

25-09-2022فليحه عبيدسعد جواد جابركربالء

25-09-2022سكوت نادوسعبدالرضا عليوي عبدكربالء

25-09-2022زهره ناصرحميد كاظم هاشمكربالء

25-09-2022نجمه عبدشاكر كاظم ساجتكربالء

25-09-2022حضيه ضايفحاكم عبيس عراككربالء

25-09-2022مسافه حبيبحسين عطيه عبدكربالء

25-09-2022فاطمه هاشمعلي حسين حسنكربالء

25-09-2022بدريه حسينحسن رحيم عباسكربالء

25-09-2022كميله هاديحسين علوان عزيزكربالء

25-09-2022برقيه شمخيعلي ضاري محسنكربالء

25-09-2022وداد هاديعلي سليم حسينكربالء

25-09-2022نضال عباسنائل نضال عبدالسيدكربالء

25-09-2022نصره حسينعلي جابر صباحكربالء

25-09-2022زهوري هاديعبدالخالق حمد عبدالكريمكربالء

25-09-2022بدريه عدنانعماد كاظم عبدكربالء

25-09-2022بدريه عودهحسن عباس حسينكربالء

25-09-2022نوره عيدانعباس شدهان مطيلبكربالء

26-09-2022فاطمه يوسفمحمد نجم عبودكربالء
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26-09-2022سميه حسينمع هللا مهدي جاسمكربالء

26-09-2022وفيه محمداحمد مهدي عبسكربالء

26-09-2022بدريه مهديرزاق حسين حسنكربالء

26-09-2022رباب محسنعبدالرحيم ابراهيم عوفيكربالء

26-09-2022رشده محمدخليل ابراهيم عبدهللاكربالء

26-09-2022شهيده هاديمرهج عبدالحسن عبيدكربالء

26-09-2022خساره متعبفالح حسين عليكربالء

26-09-2022مظلومه زغيرحميد كاظم عذافهكربالء

26-09-2022بسمايه شياععبدالهادي عبداالمير كشمركربالء

26-09-2022صديقه عباسفاضل عليوي موسىكربالء

26-09-2022بشناوه شدهانصادق عطيه حماديكربالء

26-09-2022ملكيه جابرعلوان جبر دحروجكربالء

26-09-2022كرجيه موسىرسول عبدعلي عبدالحسينكربالء

26-09-2022صفيه مهديعدنان جاسم عبدالحسينكربالء

26-09-2022بهيه نجمصادق عبدزيد جاسمكربالء

26-09-2022سميه محسنحسن جاسم مشرفكربالء

26-09-2022زهره محيسنسرحان جاسب جباركربالء

26-09-2022شكريه ابراهيمداخل عبيس رحمنكربالء

26-09-2022حسنه عودهمحمد عباس سلطانكربالء

26-09-2022حسنه ابراهيمجاسم فرحان عبدكربالء

26-09-2022فريده رشيدعقيل علي محمدكربالء

26-09-2022سعديه محمدجوادسمير كشاش مرتضىكربالء

26-09-2022جميله حسينحسن صاحب راضيكربالء

26-09-2022نعيمه يعيويحسن جواد عبيدكربالء

26-09-2022فطم لطيفحسن قاسم محمدكربالء

26-09-2022قنديله عبدالحسنرشيد عاجل عبدكربالء

26-09-2022كميله محسنمعين مسلم عبدنوركربالء

26-09-2022هيله عليسعد عبدالزهره احمدكربالء

26-09-2022نسيمه عبدعونسمير عبدالحكيم عباسكربالء

26-09-2022حسنه صالحتوفيق سعود حمزهكربالء

26-09-2022حنينه موحاناسعد بيجي عبودكربالء

26-09-2022خيريه نجمسعد جاسم موسىكربالء

26-09-2022بصره جبارجاسم محمد عباسكربالء

26-09-2022طليعه عباساحمد صيهود عبدكربالء

26-09-2022خالديه مشكورعالء حميد صالحكربالء

26-09-2022فرحه حمودعبدهللا عيسى ابراهيمكربالء

26-09-2022خضره هضيمحسين عبدالساده محسنكربالء

26-09-2022فخريه حسونجاسم محمد حسينكربالء

26-09-2022حيته عليويعادل علي ابراهيمكربالء

26-09-2022عنود كاظمفالح ناصر شناوهكربالء

26-09-2022فخريه حسنمكي حسين علوانكربالء

26-09-2022مديحه موسىستار عبدالرسول طاهركربالء

26-09-2022ملكه عطيهمحمد عبدالحمزه راهيكربالء

26-09-2022شمسه عبيدفدخان عيداوي حرجكربالء

26-09-2022فاطمه جاسمعلي حسن جاسمكربالء

26-09-2022زهيه صنيععلي سالم حنتوشكربالء

26-09-2022فخريه حمودمحمد ناجي زويركربالء

26-09-2022زكيه مهديعالء حسين رحيمكربالء

26-09-2022موحه محمدكريم حسين عراككربالء

26-09-2022صفيه حسنحسن مهدي عبدحمودكربالء

26-09-2022غنيه محمدمحمدحسين علي حسونكربالء

26-09-2022سعديه شاكرضياء عبدالحسن جاسمكربالء
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26-09-2022نوريه احمدطالب مرزه حمزهكربالء

26-09-2022قسمه فرحانكريم مهدي عبدصاللكربالء

26-09-2022فضيله شعالنساجت عبدالساده عليكربالء

26-09-2022حصيله عبدعبدالرحمن كاطع عبدالزهرهكربالء

26-09-2022صديقه مرزهعقيل عبدالرسول جاسمكربالء

26-09-2022دوينه صلبوخكاطع تركي صلبوخكربالء

26-09-2022حميده بطلحسن رشيد صبيحكربالء

26-09-2022منسيه ابراهيمعبداالمير حسين ظاهركربالء

26-09-2022خزنه مهديمكي كاظم كريمكربالء

26-09-2022خزنه حسنمنعم عزيز كريمكربالء

26-09-2022نجاه خلفثجيل نور طعمهكربالء

26-09-2022شذره حسننايف عناد مرادكربالء

26-09-2022فضيله ابراهيمناصر رسول هاشمكربالء

26-09-2022بدريه حسينفاضل مظهر تومانكربالء

26-09-2022نهايه عبيدعبدهللا مجبل نعمهكربالء

26-09-2022ضواهن حسنمحمد عبد ناجيكربالء

26-09-2022خيريه كاظمحسين خنياب زغيركربالء

26-09-2022بشه مهولمسافر كاظم فرحانكربالء

26-09-2022رسميه محمودرحمان علي محمدكربالء

26-09-2022حياه جبرمحمد هاتف عبدكربالء

26-09-2022ملوك رضاسعيد هاشم عبدعليكربالء

26-09-2022كاظميه حسينخضير عباس رحيمكربالء

26-09-2022ممنونه ذبانحاكم دماغ حمزهكربالء

26-09-2022طليعه جاسمجواد كاظم حسنكربالء

26-09-2022مهره عبدعلي جبر لفتهكربالء

26-09-2022نصره عبداالميرحمزه خضير صالحكربالء

26-09-2022مكيه عذابميري هاشم عباسكربالء

26-09-2022مليحه كاظمعاد يوسف مهديكربالء

26-09-2022رسميه عبدالنبيرحمن خضير عباسكربالء

26-09-2022فهيمه عزهمحمد عبيد عامركربالء

26-09-2022عليه جاسمطالب مهدي كاظمكربالء

26-09-2022حضيه حسينجبار كاظم واجدكربالء

26-09-2022جميله رسنرائد محمد انبيتكربالء

26-09-2022فطيمه كاظممحسن وحيد عبدالسادهكربالء

26-09-2022شكريه خشانكريم عطيه جيادكربالء

26-09-2022ثالثه جبرصباح عليوي عبدهللاكربالء

26-09-2022نزيله غضببرزان مغير سرسحكربالء

26-09-2022نهيه عليويسالم حبيب علوانكربالء

26-09-2022عوفه كاظمفليح حسن مسلمكربالء

26-09-2022عيده عباسحسين ناصر حسينكربالء

26-09-2022صندل موسىجاسم علوان حسونكربالء

26-09-2022نجديه عباسكاظم جبار حماديكربالء

26-09-2022نجمه عبدغانم عليوي حسينكربالء

26-09-2022بتله طاهراحمد متعب عكلهكربالء

26-09-2022عصريه عبدالكريمفاضل عباس جوهركربالء

26-09-2022ثريا عباسحسين محمد ناصركربالء

26-09-2022رسميه عبيدصباح حسين علوانكربالء

26-09-2022نجمه صافيداخل حبيب محمدكربالء

26-09-2022عليه هاشمعلي شاكر محسنكربالء

26-09-2022حسنه عليفارس عطيه كتابكربالء

26-09-2022شنينه خلفعلي جري عبيدكربالء

26-09-2022بدريه عبيدلطيف نجم حمزهكربالء
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26-09-2022عليه غاليكريم جبار حمزهكربالء

26-09-2022يازي ذنونعبدالجبار وهب زينالعابدينكربالء

26-09-2022شكريه موسىفالح كاظم جباركربالء

26-09-2022كرجيه علوانمحمد مطشر عبيدكربالء

26-09-2022عبده محيعلي موسى عبدكربالء

26-09-2022عباسه عبيدجواد كاظم جعازكربالء

26-09-2022شكريه عبدالرسولاحمد حسين عبدهللاكربالء

26-09-2022نهاره غريبحاكم عبدهللا حسونكربالء

26-09-2022مشتهايه جاسمحسن ورهاد دحرجهكربالء

26-09-2022حياه فدعمعبداالله عبدالواحد عبدهللاكربالء

26-09-2022كظيمه كريمخالد سعد خضيركربالء

26-09-2022هديه موسىعبدهللا عبدزيد محسنكربالء

26-09-2022نجيه حسنجواد كاظم مهديكربالء

26-09-2022جازيه كاظمعلي موسى داودكربالء

26-09-2022حريه ربحناصر حسين كاطعكربالء

26-09-2022سليمه حسينصالح موسى بدويكربالء

26-09-2022بدريه عيدانجبار حمود ناصركربالء

26-09-2022صبيحه عليمحمد مظلوم محمدكربالء

26-09-2022جويره محمدعائد جبر كاظمكربالء

26-09-2022زهره فاخرحاتم عدي حاتمكربالء

26-09-2022عليه عبدعليتوفيق موسى حمودكربالء

26-09-2022فاطمه منصوركاظم شاكر فنوشكربالء

26-09-2022صبريه حمزهوائل داود سلمانكربالء

26-09-2022زهره خضيرعلي نايف ناصركربالء

26-09-2022غاليه راضيمحمد كاظم عبدكربالء

26-09-2022سهام هاشمعلي طه بدريكربالء

26-09-2022حدوده غاليمحمد عبيس عالجكربالء

26-09-2022زهره حبيبمحمد زباله فارسكربالء

26-09-2022ملوك حسنسلمان محمدحسين ميرعليكربالء

26-09-2022مليكه عبودمحمد كريم حبيبكربالء

26-09-2022شكريه صالحعبدهللا هاشم عبيدكربالء

26-09-2022فخريه محمدحامد سلهو بريسكربالء

26-09-2022قسمه محمودباسم محمد عبدالرضاكربالء

26-09-2022خيريه ابراهيمعصام كاظم عبدالحسينكربالء

26-09-2022فخريه حاجمرعد محمد هاشمكربالء

26-09-2022فضيله سلمانحميد حسين سلمانكربالء

26-09-2022غنيه ياسرجليل عبدالحسين ابراهيمكربالء

26-09-2022بدريه محمدرحيم خضير كاظمكربالء

26-09-2022مطره عباسخضير كاظم ناهيكربالء

26-09-2022حليمه حمدداخل عبد محمدكربالء

26-09-2022حسنه سلمانعباس صبار عباديكربالء

26-09-2022مليحه حسنباسم محمد عبودكربالء

26-09-2022كظيمه شعالنمهدي محسن عبدهللاكربالء

26-09-2022شكريه مرادمحسن عليوي عبدهللاكربالء

26-09-2022رحمه حمدرعد عبد فيحانكربالء

27-09-2022سعديه زيارهعالوي هادي كاظمكربالء

27-09-2022كرجيه محمدناجح شاكر عباسكربالء

27-09-2022كريمه محسنكريم عبد ناشيكربالء

27-09-2022هاشميه قاسمعبدالحسين نوري عليكربالء

27-09-2022حوريه عبودمؤيد ياسين عبودكربالء

27-09-2022خيريه عليمصطفى موسى عليكربالء

27-09-2022خميسه حمزهرحيم خماط حسنكربالء
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27-09-2022لطيفه عبدلحسنعلي عبدالزهره حسنكربالء

27-09-2022عليه مزهرخلف كاظم مطلككربالء

27-09-2022مايهن عيدانكاظم لفنه هوادكربالء

27-09-2022عليه جاسمعواد جبر صبحكربالء

27-09-2022نزله عبدناصر حسن جاسمكربالء

27-09-2022قسمه رسولقاسم حسن مهديكربالء

27-09-2022خديجه محمدمحمد سعدون محمدكربالء

27-09-2022ساجت عبيدمحمود شاكر لفتهكربالء

27-09-2022زهره عليخضير جرو حسونكربالء

27-09-2022حسنه فليفلمجيد عباس حمودكربالء

27-09-2022شمسه عبدالرضاعاصم عبدالجبار عكاركربالء

27-09-2022رواضه ويرصالح ثامر عبودكربالء

27-09-2022كظيمه ناصرعواد صالح سحيبكربالء

27-09-2022كاظميه عبيدحمزه نجم عبودكربالء

27-09-2022رباب جودهفاضل حسين عطيويكربالء

27-09-2022رباب شهيدجبار حسن عبدعونكربالء

27-09-2022قنده وناسصباح جواد عبدالحسينكربالء

27-09-2022نازك طرادفائز حسين عبدالحسينكربالء

27-09-2022شكريه محمدقاسم عبدالرحيم حمزهكربالء

27-09-2022عفوفه عبدنورعادل كريم سلطانكربالء

27-09-2022كنيه برهانهادي عبدالساده محسنكربالء

27-09-2022لهيده عليويخيرهللا شالكه سعدكربالء

27-09-2022نعيمه سلمانمهدي صالح نايفكربالء

27-09-2022بهيه خليلهادي خضير عباطكربالء

27-09-2022فهيمه كاظماحمد حسين خليلكربالء

27-09-2022رازقيه حميدسالم حميد عبيدكربالء

27-09-2022حظيه فرحانحمزه واجد عبدالرضاكربالء

27-09-2022فاطمه حالوبقاسم شنان صالحكربالء

27-09-2022نعيمه صالححسين علي عبدهللاكربالء

27-09-2022مليحه عباسصالح عبدالصاحب مسلمكربالء

27-09-2022مليكه خالدمحمد امين احمدكربالء

27-09-2022مدلوله كاظمفاضل طعمه طاهركربالء

27-09-2022عزبه محمدحسين عمران محسنكربالء

27-09-2022زكيه معنرياض عبيد خفيفكربالء

27-09-2022سكينه جبرعلي عبيد جباركربالء

27-09-2022مشتهايه عبادهاكريم طالب راضيكربالء

27-09-2022مياسه غاويمزهر فاضل عبدكربالء

27-09-2022رسميه حسيناشرف مهدي جاسمكربالء

27-09-2022ملوكه حميدانلفته هاشم حسينكربالء

27-09-2022ايمان شهابنصير حمد رزوككربالء

27-09-2022خالديه ياسرمهدي صالح هاديكربالء

27-09-2022دواليه بعيويباقي مدلول قدريكربالء

27-09-2022حمديه رضارزاق كاظم عباسكربالء

27-09-2022برته عفريتصبيح حرز غضبانكربالء

27-09-2022عفيفه ياسينطالب يعقوب معلهكربالء

27-09-2022جوزه عبدالزهرهنعمان كامل عبدالعباسكربالء

27-09-2022صبيحه جفاتجبار حسن جبركربالء

27-09-2022كظيمه حسنعلي فنطيل حامدكربالء

27-09-2022تقيه كاظمفليح عبدالحمزه عبدعليكربالء

27-09-2022بدريه عبدالهاديجواد عبدالكاظم جباركربالء

27-09-2022ترفه وطبانمالك مهتلف مهديكربالء

27-09-2022فخريه عباسجبار ريكان محمدكربالء
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27-09-2022وديعه حسينميثم جبار عليكربالء

27-09-2022هالله عطشانسرحان كاظم جاسمكربالء

27-09-2022فوزيه محمدعباس علي حسينكربالء

27-09-2022سكنه حموديحيى سلمان حمدكربالء

27-09-2022نسيه محيسناحمد لعيبي جابركربالء

27-09-2022زهره كاظمجبار هادي حسنكربالء

27-09-2022فرحه ابودكهحامد علوان كوشكربالء

27-09-2022تركيه محسنمهدي عبد واليكربالء

27-09-2022فخريه علوانفاهم كلف عبودكربالء

27-09-2022بسعاد عبدعوناحمد علي صايلكربالء

27-09-2022امل محمودعلي محمد علوانكربالء

27-09-2022حمديه الزمحسين خليل ابراهيمكربالء

27-09-2022حنتوشه عبدالكريمحمد قاسم سعدونكربالء

27-09-2022رضيه عليسعد حبيب محمدكربالء

27-09-2022شمسه نذيررحمن جهادي رطانكربالء

27-09-2022رويه مالحمحمد عبدزيد جاسمكربالء

27-09-2022زكيه كشاشعلي يوسف حسونكربالء

27-09-2022زهره عيدانخضير منصور روضانكربالء

27-09-2022بجايه محيبسهالل فنجان بجايكربالء

27-09-2022خيريه عليراضي جاسم محمدكربالء

27-09-2022كظيمه احمدحسين هادي عبدكربالء

27-09-2022دراعه حبورياحمد ولي كعيمكربالء

27-09-2022حسنه حسينشهيد جبار سريبكربالء

27-09-2022سكونه حسنعبود حمد عبدالحسينكربالء

27-09-2022حسنيه مظنونحيدر علي شرادكربالء

27-09-2022جلثوم روادجبار جحيل عبدكربالء

27-09-2022جبره فارسنجاح كريم سلمانكربالء

27-09-2022حالوبه عبدعونخضير حسين محسنكربالء

27-09-2022صبيحه عبودفؤاد شنان عاجلكربالء

27-09-2022نبيه حظيهمنذر محسن ذربكربالء

27-09-2022ضبيحه راضيحيدر يحيى حاجمكربالء

27-09-2022هاشميه جوادحسن محمد مجيدكربالء

27-09-2022فرحه حسناويعباس جبر محمدكربالء

27-09-2022بدريه حسنحميد وحيد كريمكربالء

27-09-2022زهره محمدعليحميد احمد عباسكربالء

27-09-2022صبيحه جلوبعباس عرمان شبيبكربالء

27-09-2022جسومه دهلهكامل مشتت عبدالحسينكربالء

27-09-2022طليعه محسنعبدالحسين هاشم نايفكربالء

27-09-2022صنعه عكلوهاب مخيف مزهركربالء

27-09-2022مليعه سرهيدعبدالحسين طراد جبركربالء

27-09-2022زهره كاظمعدنان عزيز حسينكربالء

27-09-2022عطيه عبيسمحمد لطيف عبيدكربالء

27-09-2022مشتهايه شوكيياسر فليح عيدانكربالء

27-09-2022حسنه حسنرضا جعفر موسىكربالء

27-09-2022نجيبه مهديراضي هادي مطشركربالء

27-09-2022شلوه كرمودعلي فوات كزاركربالء

27-09-2022عطاء سعدونشاهر حامد حمزهكربالء

27-09-2022بيبي عبدمكي شريف صيادكربالء

27-09-2022بسهي عبدعلي كاظم مهديكربالء

27-09-2022نجيه عويدجبار عيسى شوجهكربالء

27-09-2022عنوه حسينعادل عبدالحسين حسونيكربالء

27-09-2022كميله بجوفريق نجم عبودكربالء
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27-09-2022بلوجه عبدعلوان ساجت عبدنوركربالء

27-09-2022هالله وطبانكطران كعيد هذابكربالء

27-09-2022نوره لوتيمحمدحسين هادي متعبكربالء

27-09-2022عليه سيالويفاضل مهدي محسنكربالء

27-09-2022هديه فرهودعبدالزهره عبدعلي غاويكربالء

27-09-2022سكنه عبيسفالح مهدي بعيويكربالء

27-09-2022فخريه بعيويجاسم هواد جباركربالء

27-09-2022نجيه صغيرجاسم جواد كاظمكربالء

27-09-2022حسين راشدرضا مهدي صالحكربالء

27-09-2022فاليح سواديخضير رحيم ماشيكربالء

27-09-2022زكيه علوانحمودي خلف عبدالكاظمكربالء

27-09-2022عليه عباساحمد علي حسينكربالء

27-09-2022نجديه عطيهحاكم دحام مجولكربالء

27-09-2022نعيمه موسىمحمد حسن جاسمكربالء

27-09-2022فرحه حسنصباح ناصر حسينكربالء

27-09-2022حونه راضيقيس حسن خشانكربالء

27-09-2022شكريه دهامباسم حمزه زويدكربالء

27-09-2022خيريه سلمانمحمد عباس سلمانكربالء

27-09-2022نهايه كاظملفته محمد حسنكربالء

27-09-2022عليه اسماعيلجاسم محمد حسنكربالء

27-09-2022ضويه محمدحسنهاني محمود عباسكربالء

27-09-2022خمسه شرجيمحمد حسين سلمانكربالء

27-09-2022طليعه مهديجبار عبد حسينكربالء

27-09-2022ليلى كاظمجاسم كاظم نعمهكربالء

27-09-2022فهيمه هايسجديع علوان حسنكربالء

27-09-2022سجوده شنوسعد زكي شنينكربالء

27-09-2022وسيله ديرمخالد رشيد فرجكربالء

27-09-2022كافي سويفجاسم عبود زغيركربالء

27-09-2022فضيله جوادسعد حسن هاديكربالء

27-09-2022حمزيه محمداحمد رحيل حبيبكربالء

27-09-2022جويده كاظمقاسم ناصر شجايكربالء

27-09-2022عونه عبوداحمد جابر محمدكربالء

27-09-2022صبيحه عبدنجاح صالح مهديكربالء

27-09-2022قواعد كاظمعالوي جليل شاكركربالء

27-09-2022فطيمه عبداالميرفؤاد عبدنور حسونكربالء

27-09-2022نظيمه فيصلعلي سلمان مناتيكربالء

27-09-2022حسنه كاظمطالب ناصر مطلبكربالء

27-09-2022نركز محسنهاشم تركي عبيسكربالء

27-09-2022كرجيه محسنلطيف جاسم غزالكربالء

28-09-2022بلقيس جوادحيدر خزعل هاديكربالء

28-09-2022فطيمه ناصراحمد هادي تهلوككربالء

28-09-2022شكريه شهابمحمد عبدزيد عبدالسادهكربالء

28-09-2022زكيه محسنستار زباله هاديكربالء

28-09-2022هيله كاظمكريم جرو عبدالعباسكربالء

28-09-2022هيفه مهوسرعد عبد عودهكربالء

28-09-2022زهره كاظمطالب عزيز حسينكربالء

28-09-2022سهام كاظمعالء حسين ذيابكربالء

28-09-2022عليه شاكرعباس فالح رحيمكربالء

28-09-2022فطيمه عبدمحمد عبدهللا فليحكربالء

28-09-2022نوريه رزاقعلي عبد شاكركربالء

28-09-2022عليه عبيدعلي ابراهيم هاشمكربالء

28-09-2022حليمه هاديصالح هادي عليكربالء
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28-09-2022فاطمه حمزهاحمد مهدي جاسمكربالء

28-09-2022نعيمه عليحيدر عبداالمير حميدكربالء

28-09-2022جثامه ابوحيهقاسم كاظم جبركربالء

28-09-2022طلبه عطشانفليح حسن خليفكربالء

28-09-2022رجيبه هتلصباح شوان سندكربالء

28-09-2022مليحه بريهيحسن علي عبيدكربالء

28-09-2022مناره هنيديحاكم عيدان زغيركربالء

28-09-2022حسنيه حاتمقيس ظاهر خشانكربالء

28-09-2022شكريه عبودثعبان كامل نوريكربالء

28-09-2022جوزه رسنفاضل محمد جبركربالء

28-09-2022بهيه حسنكاظم عطيه شنانكربالء

28-09-2022كلفه صكبانسعد كامل ابو شنهكربالء

28-09-2022فضيله محمدمحمد جاسم هاديكربالء

28-09-2022امريكا عليرياض شوكت عبيدكربالء

28-09-2022نعيمه بريسمحسين جويعد حسنكربالء

28-09-2022عطيه فرهوديحيى كريم داليكربالء

28-09-2022قسمه عفصفيصل غازي جابركربالء

28-09-2022رضانه جوادمحسن محمد محسنكربالء

28-09-2022خديجه فاضليوسف محمد نوريكربالء

28-09-2022فضيله رضاعلي رسن عبدهللاكربالء

28-09-2022كونه هاشمجابر ابراهيم شهاديكربالء

28-09-2022ميريه حنونجاسم حمزه حاجمكربالء

28-09-2022فاطمه لفتهبشير علي نادركربالء

28-09-2022شهيه عباسغالب مطشر شهيبكربالء

28-09-2022معصومه محمدرزاق جبار عبدالحسينكربالء

28-09-2022شهيده هدادجميل جبر خضيركربالء

28-09-2022مهيه طعمهنعمه مهدي نجمكربالء

28-09-2022جميله خضيرعباس يونس الياسكربالء

28-09-2022بتول خضيرناجي حمود احمدكربالء

28-09-2022نبيهه جبرهاشم صاحب كاظمكربالء

28-09-2022سكينه عبودياسين ساجت كشمركربالء

28-09-2022هظيمه صليبياحمد عواد سلمانكربالء

28-09-2022سعديه هاديوليد صبري عبيدكربالء

28-09-2022اميره مرزهداود يوسف بدركربالء

28-09-2022ندامه حذامسالم عبدالحسن نوركربالء

28-09-2022فاطمه عباسعامر يوسف عطيهكربالء

28-09-2022سليمه عجيلعادل حسن زاملكربالء

28-09-2022رسميه عليسمير عباس برغشكربالء

28-09-2022فوزيه محسناحمد حرب عبدالحسينكربالء

28-09-2022هديه كاظمعباس رضا وهابكربالء

28-09-2022كاظميه عالويعلي منغر مجيدكربالء

28-09-2022تياره حسنعبدالعزيز عبدهللا حسينكربالء

28-09-2022ذيبه حسنسجاد ودان كاظمكربالء

28-09-2022رتبه فرحانعلي محمد جابركربالء

28-09-2022دوفه خشانمحمد جبير كطانكربالء

28-09-2022سليمه سبتيناصر هندي كريمكربالء

28-09-2022طيوبه عليمحمد جابر شبيبكربالء

28-09-2022سعيده مخيففالح حسن عباسكربالء

28-09-2022مليحه ابوشنهرياض عطيه مخيفكربالء

28-09-2022كرجيه مهديستار جبار حسونكربالء

28-09-2022كوه محسنصباح يحيى زغيركربالء

28-09-2022صبيحه جفاتسمير عبدهللا نجمكربالء
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28-09-2022رحمه صكبجالل حسين عليويكربالء

28-09-2022جاسميه سرحاناحمد صدام نايفكربالء

28-09-2022عليله عباديعقيل عناد مهديكربالء

28-09-2022كمره حسنغايب فرهود عبدكربالء

28-09-2022خفيه جاسمعبيد غافل سواديكربالء

28-09-2022فوزيه كاظمزكي عبدالجاسم عليكربالء

28-09-2022غازيه كاظماعطيه تركي كحيطكربالء

28-09-2022غاليه كبحصادق فرحان طنيابكربالء

28-09-2022فخريه محمدعليابراهيم توفيق ابراهيمكربالء

28-09-2022سنيه عبودسامي هويل مجيدكربالء

28-09-2022هديه ساجتبدري ذياب جيادكربالء

28-09-2022كظيمه حسينعزيز فضل سكركربالء

28-09-2022محينه عبدمحسن ساير عباسكربالء

28-09-2022نوريه حمزهسلمان خريبط عليكربالء

28-09-2022شكريه عبدجواد كاظم محمدكربالء

28-09-2022سجوده حسينباسم عبد رحيمكربالء

28-09-2022سهامه حاتممكي حمزه خصافكربالء

28-09-2022فهيمه عباسشالل والي خربيطكربالء

28-09-2022دعاوه عزوزناصر عمين حسينكربالء

28-09-2022قبيله داودحامد موسى ناجيكربالء

28-09-2022مريم وهبصالح هاشم يونسكربالء

28-09-2022فضيله فرهوداحمد وحيد منذوركربالء

28-09-2022كميله حسنعبد هادي صالحكربالء

28-09-2022مكيه جفارهعلي هليل عودهكربالء

28-09-2022صبيحه محمدلؤي كريم محمدكربالء

28-09-2022كلثومه يونسعلي قاسم حسنكربالء

28-09-2022كظيمه عباسمحمود عيدان سلمانكربالء

28-09-2022نعيمه عودهنجاح علي شهابكربالء

28-09-2022فليحه عباسصالح مهدي عليويكربالء

28-09-2022رضيه نورحسين نعمه خضيركربالء

28-09-2022جميله حسنلقمان علي حسينكربالء

28-09-2022نائله ابراهيمعبدهللا محسن هاشمكربالء

28-09-2022فطيم كوكزبشير ياسر عبدكربالء

28-09-2022زهره حسينرزاق جبار صالحكربالء

28-09-2022سعديه عباسحسين فاضل حسينكربالء

28-09-2022مشتهايه جوادمخلد كاظم عباديكربالء

28-09-2022حمره حسينخضير عباس حسنكربالء

28-09-2022حميده سواديعبدهللا عايد جبركربالء

28-09-2022فطيمه راهيمهدي مجبل محسنكربالء

28-09-2022دله جمعهاحمد جواد كاظمكربالء

28-09-2022زهره شعبانعمار سالم عبيدكربالء

28-09-2022سليمه محمدباسم حسين تهلوككربالء

28-09-2022سليمه عباسثامر زين سليمانكربالء

28-09-2022مياسه غاويمسلم فاضل عبدكربالء

28-09-2022فخريه صالحباقر عبدالحسين عبدالزهرهكربالء

28-09-2022شهرباد جوادرضا كاظم عبداالميركربالء

28-09-2022بنيه كاظمنعمه ساري ماضيكربالء

28-09-2022صيامه هاديمحمد عبدالساده جاسمكربالء

28-09-2022رهيفه كاظمداخل عذاب عبيدكربالء

28-09-2022كتبه مطلوبرسول عبدالعزيز هاديكربالء

28-09-2022جماله حمزهماجد حافظ عبودكربالء

28-09-2022حكمه عبدعونمدلول علوان ناصركربالء
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28-09-2022ونيسه حطيحطصبيح عبدالحي هديهدكربالء

28-09-2022طلبه بيجمحمد محسن مجباسكربالء

28-09-2022وصف حسينحيدر جابر حسنكربالء

28-09-2022نسيمه عيدانيونس حامد جاسمكربالء

28-09-2022هديه موسىاحمد كزار شنتهكربالء

28-09-2022جدعه عباسحسين ناصر حسينكربالء

28-09-2022ضويه مردانخليل ابراهيم سلمانكربالء

28-09-2022نجيه جابرجبار حمدان مجيدكربالء

28-09-2022شاهه يونسفاضل عباس وليكربالء

28-09-2022شكريه باقرمحمود قاسم رسولكربالء

28-09-2022خليله حسينحيدر مزهر مهديكربالء

28-09-2022شكريه امينامين عباس رخيصكربالء

28-09-2022قبيله برهانفؤاد لفته زغيركربالء

28-09-2022فاطمه حسنحسين خلو حسينكربالء

28-09-2022فاطمه ابراهيمعلي يونس احمدكربالء

28-09-2022حدهن محمدعمران حسن عباسكربالء

28-09-2022رابعه حسنمحمد جواد دويجكربالء

28-09-2022حمزيه جاسمصفاء محيسن كاظمكربالء

28-09-2022تموين محمدفؤاد حسين مهديكربالء

28-09-2022حمزيه يوسفحسون حميد حسونكربالء

28-09-2022حمديه اسماعيلزاهر محسن عباسكربالء

28-09-2022شكريه شعبانحسين جاسم عيدانكربالء

28-09-2022هاشميه مهديغالب بدر شذركربالء

28-09-2022صبيحه كاظماحمد هاشم شريفكربالء

28-09-2022حميده موسىعادل نعيم محسنكربالء

28-09-2022مظلومه حسوننعمه جبار محمدكربالء

28-09-2022امنيه عبدعليرعد عزيز داخلكربالء

28-09-2022وسيله عليويطالب عبد محمدكربالء

28-09-2022عليه رميحنواف عبيد شناوهكربالء

28-09-2022ترفه عبدالزهرهحسن ساجت مزهركربالء

28-09-2022نجيه حسينعبدهللا جواد كاظمكربالء

28-09-2022سليمه هاشمقاسم عبدالحر جاسمكربالء

28-09-2022فخريه رهيفحميد جبار عبدكربالء

21-09-2022قسمه جفاتسعد جميل جابرالديوانية

21-09-2022حسنه جهفعليه والي عباسالديوانية

21-09-2022عجيبه ورهادعلي حسين رحمالديوانية

21-09-2022بحريه عوادصكبان جياد صالحالديوانية

21-09-2022فخريه حمزهبديعه عبدزيد جبرالديوانية

21-09-2022غنيه عبدالحسينماجد حميد حسينالديوانية

21-09-2022عيده شطنانخضير غازي تومانالديوانية

21-09-2022عليه كاطعليث عبدالحسين وعدالديوانية

21-09-2022حيه فرهودشاكر عيسى عيانالديوانية

21-09-2022لميعه كاظممحمد جبار مهوسالديوانية

21-09-2022هديه رحمحنين موحان نعيمهالديوانية

21-09-2022نضال هاشممصطفى هالل حسينالديوانية

21-09-2022كفايه رحيمعبدالمهيمن سالم كاظمالديوانية

21-09-2022نجيحه حسناسالم علي عبدالحسينالديوانية

21-09-2022سوريه حسينشهاب احمد عبدالمحمدالديوانية

21-09-2022سهيله جفاتعبدهللا كريم جاسمالديوانية

21-09-2022سميره عليزينب خالد عبدالديوانية

21-09-2022دالل كاظمحسين مهدي عبدالزهرهالديوانية

21-09-2022حميده عبدالحيهدى جاسم محمدالديوانية

Page 260



Query

21-09-2022حميده عبدالحسينفضيله جاسم محمدالديوانية

21-09-2022فطيمه جالبنعيمه صالل زغيرالديوانية

21-09-2022سهام كاظمحسين صالح مدلولالديوانية

21-09-2022وكفه جبرجابر ربيع حمزهالديوانية

21-09-2022امنيه كاظمعداي اركان عليالديوانية

21-09-2022ميثاق عبدالواحدحيدر لؤي خشانالديوانية

21-09-2022فضيله محمدناديه ضايع حسنالديوانية

21-09-2022انتظار كظومعباس حسين عوادالديوانية

21-09-2022امل كاظمحسن يحيى حسنالديوانية

21-09-2022ذيبه قرحانفضيله فضيح شويبالديوانية

21-09-2022ذيبه فرحاننعمه فضيح شويبالديوانية

21-09-2022شيخه شعيبياسر لهمود دوهانالديوانية

21-09-2022وداد سعيدسجاد عاصم كاملالديوانية

21-09-2022شيرين عمرانامير حسن سعودالديوانية

21-09-2022ساجده محمدحسين فرحان حمودالديوانية

21-09-2022دعاء رحمانمنار محمد عبدالسادهالديوانية

21-09-2022فوزيه حسينرايح عنون جالبالديوانية

21-09-2022سكينه حسينمحمد حجي محمدالديوانية

21-09-2022عماد كاظمعلي سعد ناصرالديوانية

21-09-2022سرى حاكمحيدر حمزه فاضلالديوانية

21-09-2022صبريه كطوفرجاء نومي عيسىالديوانية

21-09-2022مريم جبارمرزوك زهير حسينالديوانية

21-09-2022صبا سلمانحميده ابراهيم لطيفالديوانية

21-09-2022خمائل عبيدمحمد عباس عبدالجليلالديوانية

21-09-2022صبيحه تفاكاركان نجم عبدالديوانية

21-09-2022يسرى عباديمصطفى رسول جبارالديوانية

21-09-2022صبريه عبدنصير كاظم هارفالديوانية

21-09-2022ايمان نوريمحمد سالم فالحالديوانية

21-09-2022الهام جبارمقتدى عادل خزيانالديوانية

21-09-2022بهيه خنطيلرسميه حميد فنيخالديوانية

21-09-2022قوانه كرمدمحسن مكمل عباسالديوانية

21-09-2022شدهه محمدعدنان عبد شعالنالديوانية

21-09-2022جنديه هاللامل عريبي عباسالديوانية

21-09-2022حنان عبدالزهرههدى فاضل عطشانالديوانية

21-09-2022ضفاف كاظممصطفى احمد حامدالديوانية

21-09-2022امل صعيصعزهراء وليد صعبالديوانية

21-09-2022استقالل شاكرحسن علي جونيالديوانية

21-09-2022شيماء حاتمسجاد هيثم شدهانالديوانية

21-09-2022شكريه عبدامل صعيصع كاظمالديوانية

21-09-2022انتصار صعبعيسى باسم صعيصعالديوانية

21-09-2022منى عبدالحسينايه مؤيد حمزهالديوانية

21-09-2022شيماء حاتمساره هيثم شدهانالديوانية

21-09-2022انتصار صعبمحمد باسم صعيصعالديوانية

21-09-2022سليمه حسينايناس ميثم كاظمالديوانية

21-09-2022دنيا برزانزهراء حيدر صاحبالديوانية

21-09-2022احالم كميلازل قاسم جوادالديوانية

21-09-2022ازهار عبدالحمزهحسين مثنى هاشمالديوانية

21-09-2022زهراء محمدمؤمل حيدر فؤادالديوانية

21-09-2022اشواق داخلمهدي احمد طارشالديوانية

21-09-2022هناء عبداالميرصادق عبدالحسين عباسالديوانية

21-09-2022نضال صحينتاجالعال علي مرادالديوانية

21-09-2022جميله حسينبدر طعيمه حسينالديوانية
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21-09-2022كميله مهديحسن عبيد ناصرالديوانية

21-09-2022مصيبه مظلومجاسم لعيص جيثومالديوانية

21-09-2022شكريه سرحانحوراء ضافر مهديالديوانية

21-09-2022جاده عباسكاظم بعنون حمودالديوانية

21-09-2022كميله صالحمحمد اليذ عبدهللاالديوانية

21-09-2022صبهوده عياشجنان حميد عباسالديوانية

21-09-2022ازهار كاطممنتظر سليم مطشرالديوانية

21-09-2022ابتسام حمودزينب عبدالكاظم محمدالديوانية

21-09-2022جنان عبدميار مصطفى لطيفالديوانية

21-09-2022مروه طاهرمنتظر زمان صاحبالديوانية

21-09-2022رداحه حسينكريمه هادي شنورالديوانية

21-09-2022رجيحه مهديعمار رحيم هلولالديوانية

21-09-2022فخريه عربياشواق عبود كاظمالديوانية

21-09-2022رجيحه عبدالعباسصفاء ماجد لعيبيالديوانية

21-09-2022خنسه مجليعاصي عطيه عبدالديوانية

21-09-2022ميثاق بديويعلي محمد سالمالديوانية

21-09-2022زهيه منديلحسين عبيد عوادالديوانية

21-09-2022ختام رحمانهبه حاكم نعيمالديوانية

21-09-2022فاطمه راضيحنين لبنان اسودالديوانية

21-09-2022حنينه شنانكامل مخيف هربودالديوانية

21-09-2022نوال محمودزينب سمير كاملالديوانية

21-09-2022جماره عليكريم عيار خطارالديوانية

21-09-2022لطيفه سحالهمرهج هادود عبيدالديوانية

21-09-2022صحبه تركيريكان لطيف سحالهالديوانية

21-09-2022زينب زغيرعباس منصور حسينالديوانية

21-09-2022سلوى عليحسين سعد ناصرالديوانية

21-09-2022انتصار صعبغدير باسم صعيصعالديوانية

21-09-2022حنان عبدالزهرهرقيه فاضل عطشانالديوانية

21-09-2022نجيحه كاظمزينه جواد كاظمالديوانية

21-09-2022نجيحه كاظمزهراء جواد كاظمالديوانية

21-09-2022زكيه مزهرميناء حيدر حمدالديوانية

21-09-2022سلوى عليحسن سعد ناصرالديوانية

21-09-2022انوار حمزهحسنين قاسم محمدالديوانية

21-09-2022ازهار حسينتاره خالد عاجلالديوانية

21-09-2022كفايه عبدزيدعلي ساجد تكليفالديوانية

21-09-2022تاثير عليعلي خالد عدنانالديوانية

21-09-2022فلحه محمدحسين محمد عيدانالديوانية

21-09-2022زينب عبدزيدحسنين امين تكليفالديوانية

21-09-2022فضيله شاهرمنتظر رحيم طاهرالديوانية

21-09-2022نعيمه حالويصادق احسان غازيالديوانية

21-09-2022واجد محنونجاسم محمد حسانيالديوانية

21-09-2022سكينه واجدفضل مشكور غازيالديوانية

21-09-2022مهديه عبدالحسينعبداالمير عبدالرسول احمدالديوانية

21-09-2022مليحه هيانهيثم رسول وحيدالديوانية

21-09-2022حال عبدصادق باسم شريفالديوانية

21-09-2022سهام غالميوسف علي شعواطالديوانية

21-09-2022ريمه مزهررياح عبدالرضا ساجتالديوانية

21-09-2022تركيه جعيويخالد كاظم حمزهالديوانية

21-09-2022خديجه عليعبود كناوي عباسالديوانية

21-09-2022حطي جسابعبدالساده واوي عباسالديوانية

21-09-2022فوزيه شرشابقاسم حمزه محيسنالديوانية

21-09-2022فوزيه شرشابكاظم حمزه محيسنالديوانية
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21-09-2022كلفه عبدالحسينمحمد رسول عبدعليالديوانية

21-09-2022شوغه واليعلي ناجي غازيالديوانية

21-09-2022شريف محمدهادي علي صبارالديوانية

21-09-2022لطيفه ابو خشهعبدهللا عبيدان عليالديوانية

21-09-2022زمن ناجيكاظم قحطان هاديالديوانية

21-09-2022تركيه رحمنكاظم حمزه عبودالديوانية

21-09-2022رغد عبداالميرمحمد عماد حسينالديوانية

21-09-2022رهيبه درويشمهر عبود رفاكالديوانية

21-09-2022زهره عباسمحمد جبير عبودالديوانية

21-09-2022ايناس ابراهيممحمدالجواد ستار جبوريالديوانية

21-09-2022لوكيه كاظمعلي عبدالحسن حلولالديوانية

21-09-2022نضال محسنعقيل ناظم راضيالديوانية

21-09-2022بدريه غافلرزاق علي جبرالديوانية

21-09-2022زينه شندلحسين رائد موسىالديوانية

21-09-2022بليده علوانرحيم يوسف غايبالديوانية

21-09-2022وفيه طارشقحطان رشيد محمدالديوانية

21-09-2022زينب شاكرحسين جالي هاللالديوانية

21-09-2022نعيمه ناهيفؤاد رحيم رضيوالديوانية

21-09-2022فاطمه حمزهعباس يحيى محسنالديوانية

21-09-2022حسنه مهديعبدالكاظم سعدون حويجمالديوانية

21-09-2022وسن كاظمسجاد مؤيد حسينالديوانية

21-09-2022شكريه ثامرشعيل حنتي كريمالديوانية

21-09-2022عبير احمدحسن عالء عبدالحسينالديوانية

21-09-2022هيله واليعبدسوادي مشكور حمودالديوانية

21-09-2022عهود عباسحسن عامر رحيمالديوانية

21-09-2022سناء عبدالكاظمعالء عبدالحمزه سعيدالديوانية

21-09-2022سعديه كشيشحيدر حسن ناصرالديوانية

21-09-2022جميله رميضصالح عباس حسينالديوانية

21-09-2022كنوه عكموشجفات ناجح حسينالديوانية

21-09-2022مديحه حزامحسن علي عبيسالديوانية

21-09-2022شواكه خليفهلزام محمد عبدالديوانية

21-09-2022هناء بدرمصطفى حميد عبدالديوانية

21-09-2022احالم فرحانعلي كاظم جنديالديوانية

21-09-2022حكيمه كاظمحسين سواري هلوسالديوانية

21-09-2022زهره هاتفسجاد حسون موسىالديوانية

21-09-2022زهره هاتفعلي حسون موسىالديوانية

21-09-2022ملهوده كاظمشمران وحيد كريمالديوانية

21-09-2022ملهوده كاظمجاسم وحيد كريمالديوانية

21-09-2022ظفيره عيدانصالح مصال بهيالديوانية

21-09-2022زينب كاظممصطفى احمد حريزالديوانية

21-09-2022فخريه حرمناحمد شعالن اجبيرالديوانية

21-09-2022زينه نجاحامير علي نعيمالديوانية

21-09-2022امل عبدالحسينسجاد صادق نعيمالديوانية

21-09-2022سهام عبدالحسينرضا رحيم حمزهالديوانية

21-09-2022نقليه داخلحسن رزاق سواديالديوانية

21-09-2022ايمان طالبياسر صباح كاظمالديوانية

21-09-2022نجاه هاديمحمد حكم شبرمالديوانية

21-09-2022ورده باجيعبدهللا ثابت عبدالحسنالديوانية

21-09-2022فاطمه مالكعباس محمد عبدالشهيدالديوانية

21-09-2022رضيه عوادعبدهللا جميل كاظمالديوانية

21-09-2022مشتهايه كاظمفاضل محمد صحنالديوانية

21-09-2022سهام عباسعالء عالء تكليفالديوانية
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21-09-2022سهام عباسذوالفقار شهيد حماديالديوانية

21-09-2022نجيحه عبدعلي عقيل فاضلالديوانية

21-09-2022اسراء جوادزيد عدي حميدالديوانية

21-09-2022فضيله كريمسجاد سلمان كالبالديوانية

21-09-2022زينب حسينغازي جميل غازيالديوانية

21-09-2022عطيه عباديرياض نذير عبدالرضاالديوانية

21-09-2022بيداء عباساحمد فاضل عبدالزهرهالديوانية

21-09-2022نجيه جبرجاسم محمد وحيدالديوانية

21-09-2022فاطمه ذيابمصطفى مسلم شناويالديوانية

21-09-2022ازهار هاتفكرار مشتاق نعمانالديوانية

21-09-2022كظيمه هدالمهدي جالب ساجتالديوانية

21-09-2022انتصار كاملسيف رحيم يحيىالديوانية

21-09-2022اسراء طهموسى احمد مجبازالديوانية

21-09-2022كلفه فرحانضاحي كامل موسىالديوانية

21-09-2022جبره عجهعقيل هادي كيويالديوانية

21-09-2022شكريه محمدمسلم عبدالرضا شاهينالديوانية

21-09-2022نجيحه ردامامير داخل خضيرالديوانية

21-09-2022عروبه عبدعلي سعد عبدالديوانية

21-09-2022زينب عبداالميرقاسم ناظم عبدالحمزهالديوانية

21-09-2022مكيه صايلحسين علي عدنانالديوانية

21-09-2022صبريه طعمهعلي حيدر حميدالديوانية

21-09-2022سنيه هكشحازم حسوني ساجتالديوانية

21-09-2022رضيه غاليعقيل شهيد شاللالديوانية

21-09-2022غنيه عبدنورحام عادل محسنالديوانية

21-09-2022رواء صالحزيد علي كاظمالديوانية

22-09-2022زهره عبدحسين راضي ناهيالديوانية

22-09-2022اشواق سليميوسف عباس كريمالديوانية

22-09-2022انتظار راضيعلي ستار جبارالديوانية

22-09-2022فلاير جبيرماهر رشيد كباحهالديوانية

22-09-2022نوره كريمحيدر اياد ساميالديوانية

22-09-2022ظلمه عبدكاظم هادي حمزهالديوانية

22-09-2022عزيزه مانعفاهم محمد جبارالديوانية

22-09-2022جميله داخلاحمد فرهود داخلالديوانية

22-09-2022سلوى حسناسعد فاضل صالحالديوانية

22-09-2022فلاير حسنصادق حيدر كاظمالديوانية

22-09-2022حياه محمدجمال حسين مدلولالديوانية

22-09-2022هديه فرحانالتفات فاضل جابرالديوانية

22-09-2022ناهده فرحاناحمد خالد كاظمالديوانية

22-09-2022عطيه عبيدابتسام سبيع نحوالديوانية

22-09-2022هظيمه عبيدسهر مظلوم جبارالديوانية

22-09-2022كظيمه حسيناخالص بديوي تففالديوانية

22-09-2022حميده مجيدحوراء جدوع هانيالديوانية

22-09-2022كفاح جاسمحوراء رحيم كاظمالديوانية

22-09-2022رحيمه عبدهللانبيهه محمد جاسمالديوانية

22-09-2022هيله ابراهيمصباح جباره حسنالديوانية

22-09-2022موشه اسماعيلجمهوريه منهل جودهالديوانية

22-09-2022مديحه حاجمدموع حسن عبدالديوانية

22-09-2022فطيم حميديشنجاره مطر سلمانالديوانية

22-09-2022غازيه نهاتحجوم حمزه حيانالديوانية

22-09-2022رزيقه كاظمايناس حاتم هاشمالديوانية

22-09-2022جوبه خريبطكميله ضامن هواءالديوانية

22-09-2022هيفاء هاديعالء ميري صبرالديوانية
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22-09-2022ازهار حميدشهد كاظم راضيالديوانية

22-09-2022سحر مواتبنين حسين حنتاوالديوانية

22-09-2022قسمه هاديسحر عبدالزهره نويهالديوانية

22-09-2022محاسن خلفمروه منعم احمدالديوانية

22-09-2022محاسن خلفمريم منعم احمدالديوانية

22-09-2022سحر مواتزينب حسين حنتاوالديوانية

22-09-2022خلود محمدتبارك سالم جبرالديوانية

22-09-2022هدى عباسرقيه فليح عبيسالديوانية

22-09-2022اسراء ماجدغدير ميثم حضيريالديوانية

22-09-2022غنيه ساجترحيمه حسوني راضيالديوانية

22-09-2022كظيمه مرزوكربيعه عباس شياعالديوانية

22-09-2022سعديه نوميعذراء عدنان كمازالديوانية

22-09-2022فطيم مهدينجيبه عطشان سماعينالديوانية

22-09-2022ايمان فاضلغزوه هاتف خزموزالديوانية

22-09-2022طليعه جردصبيحه حسين راشدالديوانية

22-09-2022تاجه مطرودكظيمه حسين ثمنالديوانية

22-09-2022شالفه خليويجكاره ادريس مياحالديوانية

22-09-2022غته مزعلونسه عبدهللا روضانالديوانية

22-09-2022حسنه راضيامل كاظم عبيدالديوانية

22-09-2022اسراء منذرعلي ستار جبارالديوانية

22-09-2022اهديه بدنسليمه نعمه عنجورالديوانية

22-09-2022عفته نصارظهريه حمج منصورالديوانية

22-09-2022حسنه كاظمافراح حسن فليحالديوانية

22-09-2022برقيه باجيرشا شفيق فرمانالديوانية

22-09-2022سفاهه كاملنهله نعيم غويرالديوانية

22-09-2022قسمه وحيدختام حسين عبدالشهيدالديوانية

22-09-2022عجيله فليحعزه بعيوي مريديالديوانية

22-09-2022منجه لذيذماجده مشغاب عبودالديوانية

22-09-2022واليه زويروحيده خليل كطانالديوانية

22-09-2022فهيمه عبدالحسينافراح كريم وذاحالديوانية

22-09-2022زهوري سعيدعباس علي مجيدالديوانية

22-09-2022نجيبه محمدسهيله علي حسنالديوانية

22-09-2022خنسه جاسمرفاده كطفان عودهالديوانية

22-09-2022فخريه سدخانهاشميه كامل عاملالديوانية

22-09-2022خيريه زغيرسهاد مجهول مياحالديوانية

22-09-2022فاطمه عبدكريمنديمه وحيد حسنالديوانية

22-09-2022نعيمه عليعليا فهمي االحمدالديوانية

22-09-2022نعيمه عليفاديه فهمي االحمدالديوانية

22-09-2022حمزيه حسينسندس علي عبدالحسينالديوانية

22-09-2022باشه عذابعنايه جواد كاظمالديوانية

22-09-2022عسله فهدصبيحه عبادي سعدالديوانية

22-09-2022فرهه عبدالحسينابتهال هاشم حماديالديوانية

22-09-2022حياه مطرودندى عامر عبدالخضرالديوانية

22-09-2022شنه شمخيزهره جميل خليفهالديوانية

22-09-2022قسمه جفاتبنين علي زغيرالديوانية

22-09-2022وحيده شعواطفلاير نعيم كاظمالديوانية

22-09-2022غنيه ظاهرميثاق حميد عبدالديوانية

22-09-2022هاشميه فليحسالمه خلف وردالديوانية

22-09-2022عطويه غبنصبريه عبد شنانالديوانية

22-09-2022سعديه عبدافراح ناصر حسونالديوانية

22-09-2022هاجر علينور حيدر محسنالديوانية

22-09-2022دوه غياضتمامه عبدالحسن فرحانالديوانية
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22-09-2022حسيبه كهينيحليمه باص صافيالديوانية

22-09-2022نهاد فاضلرقيه عبدالحسن رحمانالديوانية

22-09-2022نعيمه شعالننعيمه شعالن حمزهالديوانية

22-09-2022سوريه كريديلندن محمد عودهالديوانية

22-09-2022بهره محمدابتهال جبار نعمهالديوانية

22-09-2022ظهريه واليونه عبد ادبيشالديوانية

22-09-2022عشمه عطشانزهيه خباط كشيشالديوانية

22-09-2022حبيبه محسناميره محمد جبارالديوانية

22-09-2022وسيله راضيسوريه محيسن شبيبالديوانية

22-09-2022زكيه عليقسمه غاوي كاظمالديوانية

22-09-2022غازيه مهديرباب عواد سربوتالديوانية

22-09-2022قطيه كاظمرزيقه خضير جودهالديوانية

22-09-2022كريمه كاملزمن حسون محيسنالديوانية

22-09-2022صحيبه هجوجحويتي كاظم عبدهللاالديوانية

22-09-2022فريهه ذجرحمديه فليح سلطانالديوانية

22-09-2022سليمه زيارهلهيب كريم حسينالديوانية

22-09-2022بدريه غبنايمان وناس شمرانالديوانية

22-09-2022نقليه عبدهللاسعد ناجح حسينالديوانية

22-09-2022نجوه شمخيرسل ابراهيم طالبالديوانية

22-09-2022عليه عيساوينوريه كريم عنيفصالديوانية

22-09-2022زياده غديرسهام براز عاشقالديوانية

22-09-2022عليه عيساويلميعه كريم عنيفصالديوانية

22-09-2022عليه حسينحميده كاظم عطيهالديوانية

22-09-2022صيته كاظمشيماء حسين كريمالديوانية

22-09-2022جماله محمدهيلوه عوده خشانالديوانية

22-09-2022مليحه كاظمعفه جميل هاشمالديوانية

22-09-2022نسمه بدربدور طالب رحيمالديوانية

22-09-2022سهام نعمهمروه حامد ثامرالديوانية

22-09-2022سفيره كاظمكرار فرحان موازيالديوانية

22-09-2022وحيده نصيفمريم كاظم طعمهالديوانية

22-09-2022كضيمه جميلخالده عباس مشهدالديوانية

22-09-2022زينب ديوانحوراء حسين جبرالديوانية

22-09-2022صجومه خشانبلكن علي جبارالديوانية

22-09-2022زينب عليانتصار رزاق شالكهالديوانية

22-09-2022كريمه عودهرنا عادل محسنالديوانية

22-09-2022مله دنيفسعديه لطيف عبودالديوانية

22-09-2022صبيحه غاليايمان هادي واليالديوانية

22-09-2022عنيده حنفروحيده حسن كاظمالديوانية

22-09-2022هيفاء صبررنا ادريس رفيعالديوانية

22-09-2022حمديه عبداميره قاسم سميرالديوانية

22-09-2022فهيمه عبدفخريه عباس غياضالديوانية

22-09-2022فائزه صكباننرجس فاضل حامدالديوانية

22-09-2022نجمه خضيركميله زباله عاصيالديوانية

22-09-2022نعيمه عبدالرزاقفاطمه عزيز جبرالديوانية

22-09-2022جميله لهمودحنين عباس غضبانالديوانية

22-09-2022خوله حبيبزهراء قيصر عبدالعباسالديوانية

22-09-2022خمائل عبيدكرار عباس عبدالجليلالديوانية

22-09-2022نظيمه اكريمزينب ثامر عبدالديوانية

22-09-2022ورديه نعيمزينب مجدي جبرالديوانية

22-09-2022فوزيه خضيرزهراء جواد كاظمالديوانية

22-09-2022صبينه مجباسازهار عواد كاظمالديوانية

22-09-2022بدريه شعالننجيحه كاظم كرمالديوانية
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22-09-2022فطم مشجلحوراء فاضل جودهالديوانية

22-09-2022سليمه كاظمنهله صاحب مرادالديوانية

22-09-2022فلحه حسنرياض حريب سعيدالديوانية

22-09-2022نصره حسيناحمد كاظم حريبالديوانية

22-09-2022جبره عبداخالص ابوالهيل كاظمالديوانية

22-09-2022مليحه حسيبنجمه رحيم ناصرالديوانية

22-09-2022جنديه مكيبدور ناظم عيسىالديوانية

22-09-2022بجفه جاريعطاس حسين شبعالديوانية

22-09-2022نسمه عبدالحسنفليحه ناهي عامرالديوانية

22-09-2022حريمه صالحكرار عمران كاظمالديوانية

22-09-2022ليلى عودهامجد رحيم خضيرالديوانية

22-09-2022نومايه عركخالده خضير عبدنورالديوانية

22-09-2022ساهره عبدالزهرهرواء راضي كاظمالديوانية

22-09-2022كاظميه عطيهاشواق رحيم عبدالديوانية

22-09-2022شوغه خضيرقبيله ارحيم شنيفالديوانية

22-09-2022عجميه شاكرفاطمه راتب كاظمالديوانية

22-09-2022مازون حمودجوزه فيصل هاونالديوانية

22-09-2022راهيه كاظمزهور فنجان دليالديوانية

22-09-2022فهيمه مهديليلى حسن عليالديوانية

22-09-2022سعيده حمزهبسعاد جساب كاظمالديوانية

22-09-2022بتول عبدالستاروئام عبداالمير حمزهالديوانية

22-09-2022مذبوبه ناصرهديه هويش هنيديالديوانية

22-09-2022ميزي سويلفوكهن قوان خليفالديوانية

22-09-2022صبحه حمزهناهده ادهيم محيسنالديوانية

22-09-2022عجيله حسنصالحه كاظم جعفرالديوانية

22-09-2022رده جابرنجاه جابر مطيويالديوانية

22-09-2022خيريه درزيشامل حميد شنينالديوانية

22-09-2022محينه كاظمختام خشان عبدالحسينالديوانية

22-09-2022ورده مناصرصفيه مهدي ظاهرالديوانية

22-09-2022خشفها ابراهيمسعديه ذرب سلمانالديوانية

22-09-2022كميله حسنحميده كامل عطيهالديوانية

22-09-2022بشرى كريممالك عبدالحسن مانعالديوانية

22-09-2022زعيله بندرجميله دايم حمدالديوانية

22-09-2022نوال هاديزينب علي عباسالديوانية

22-09-2022مديره عزارهازهار فليح حسنالديوانية

22-09-2022نعيمه غافليزي جبير حسينالديوانية

22-09-2022حضيه سماحطيف سالم عبدالحمزهالديوانية

22-09-2022فطومه عودهملحه عبد دربالديوانية

22-09-2022عيده طريخههالله خالوي عيدانالديوانية

22-09-2022رزنه عبودحميده شنان خضيرالديوانية

22-09-2022حديد دعيمراجحه فرحان خضرالديوانية

22-09-2022كونه زبيديشكريه جغيني كاظمالديوانية

22-09-2022امانه حبيبصبريه سماوي جبارالديوانية

22-09-2022كظيمه حسينشهيه صاحب هواشالديوانية

22-09-2022نزيله حاجمام صافي حسن مجليالديوانية

22-09-2022هظيمه عجازعليه كنيدي عويجلالديوانية

22-09-2022وكعه مرهجزويده كاظم كسارالديوانية

22-09-2022مصيبه كسارلوعه ضايع مرهجالديوانية

22-09-2022حظيه كنيصردافه عليوي عبيدالديوانية

22-09-2022اميره عوانشذى علي عباسالديوانية

22-09-2022خاتونه عطيهسعديه محمد عبدهللاالديوانية

22-09-2022فاطمه حامدحسين خالد كريمالديوانية
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22-09-2022زهره خشانسعديه كاظم محمدالديوانية

22-09-2022سعديه كاظمشهرزاد محسن مظلومالديوانية

22-09-2022وركه شعالنالميه جرو صبوحالديوانية

22-09-2022ايمان عبدالحسيننغم ناصر حسينالديوانية

22-09-2022عاكوله عبدسليمه محمد طوفانالديوانية

22-09-2022ابتسام مالكمحمد سالم جوادالديوانية

22-09-2022نعيمه عبدالحمزهرواء عزيز مايشالديوانية

22-09-2022غنيمه حمزهرزيقه فالح جبرالديوانية

22-09-2022جاسميه ناصرامل عالوي غريبالديوانية

22-09-2022هديه راضيصبيحه عبدالحزه سلمانالديوانية

22-09-2022عليه شاهينخوله محسن جابرالديوانية

22-09-2022سعديه حلواصشيماء ستار غافلالديوانية

22-09-2022زهره عطيهفاطمه محمد عبدالديوانية

22-09-2022صبيحه ويسيوفيه حاكم منزلالديوانية

22-09-2022هيفاء غانممحمد رحمان عودهالديوانية

22-09-2022غازيه طوينهحلوه نذير كاطعالديوانية

22-09-2022فضيله عبدالحسينفاطمه مهدي طوينهالديوانية

25-09-2022بيجه خشانمنتهى سالم ابوالشونالديوانية

25-09-2022ترفه عرينمجبل حمزه عطبالديوانية

25-09-2022شنديه كزارعبد علي ظاهرالديوانية

25-09-2022دشنه عبدالحسينياسر حسين خنيزيرالديوانية

25-09-2022دنيفه غضيبملك طوينه حمودالديوانية

25-09-2022عطيه طاللياسين جليل مجيدالديوانية

25-09-2022شرهه كريمبجاي جرد حمودالديوانية

25-09-2022وحيده طالبسراب عبدالكريم عبدعبودالديوانية

25-09-2022وداد نعيمهخمائل ونان جابرالديوانية

25-09-2022منتوبه هاديناجي ناصر حسونالديوانية

25-09-2022حجاره راضيجاسم محمد كاظمالديوانية

25-09-2022ساهره جباررحيل فالح كشاشالديوانية

25-09-2022سعيده سعدونكاظم فرهود راضيالديوانية

25-09-2022صفيه مرزوكتومان حسين حميدالديوانية

25-09-2022نعيمه مسيرحال حمود عبدالديوانية

25-09-2022ابتسام حمزهاشواق علي عبدالديوانية

25-09-2022زهراء قربانعليفاطمه سليم كاظمالديوانية

25-09-2022رحيمه حسنسعد محسن جليلالديوانية

25-09-2022شاهينه يوسفمجيد عبدالحسين كصادالديوانية

25-09-2022سهامه جبارزهره عاجل حمودالديوانية

25-09-2022عليه يوسفرواء عويد هاشمالديوانية

25-09-2022هديه منديلهجران علي طويرالديوانية

25-09-2022شعواطه شياعمهديه عسكر جاسبالديوانية

25-09-2022خيريه رضاحمزه كريم عبودالديوانية

25-09-2022تفاحه سهيلحسن عبد هاديالديوانية

25-09-2022زهره ناصرمطره راهي علوانالديوانية

25-09-2022كتبه عطيهفالح حسن هنديالديوانية

25-09-2022سكينه جيادعواد عبد جابرالديوانية

25-09-2022حنتاوه فضلمطشر صاحب اسيودالديوانية

25-09-2022ملحه عليغدير بلوح وناسالديوانية

25-09-2022ضونه عبدهللاصالح حسين راضيالديوانية

25-09-2022وحيشه محانعبدالحسن شهد راضيالديوانية

25-09-2022عجيله خلفشالل طارش عيدانالديوانية

25-09-2022فوزيه حميداالء سالم محمدالديوانية

25-09-2022نوال حميدزينب حميد معضدالديوانية
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25-09-2022فتاه حسينهبه سرحان انعاسالديوانية

25-09-2022ناهي فهدلفته حسين سلمانالديوانية

25-09-2022سليمه حسينوسن عماد عبدالعباسالديوانية

25-09-2022دردخان ضايفمناحي فهد راهيالديوانية

25-09-2022شعيله منفيمالك مذبوب عليالديوانية

25-09-2022جدعه جبرعبدالحسين حسب هدادالديوانية

25-09-2022فضيله عبدهللاجابر عبدالحسن خضرالديوانية

25-09-2022غاليه حسينعباس عبيد حمداويالديوانية

25-09-2022بدويه هليلعويز والي سواديالديوانية

25-09-2022قسمه مظلومعدنان بنيان ذربالديوانية

25-09-2022زينب عبدالكريمهدى محسن كرمالديوانية

25-09-2022منهيه خضرهربيد كون طاللالديوانية

25-09-2022تركيه جبارريكان حسون حسينالديوانية

25-09-2022عباره حمودمريم جويد عبدالرضاالديوانية

25-09-2022ندى عبداالميرطيبه احمد عليالديوانية

25-09-2022كنده سواديجاسم شالكه زايرالديوانية

25-09-2022سعديه نهاركريمه ناصر سميجالديوانية

25-09-2022اقبال جبارعلياء جابر مدلولالديوانية

25-09-2022هناء عبدالرحمنرانيا باسم محمدالديوانية

25-09-2022رجيحه حميدنورالهدى باسم جبرالديوانية

25-09-2022كسره صالحهلوس علي كريمالديوانية

25-09-2022اتمامه عيدانمجيد حنش ناجيالديوانية

25-09-2022امل جبارناديه نعيم حسينالديوانية

25-09-2022صبيحه مشكورسعديه راجي روميالديوانية

25-09-2022حسنه خطارعبدعلي منديل همريعالديوانية

25-09-2022بنيه مكلدنعمه كاظم رهنالديوانية

25-09-2022عنزه محمدحسين سلمان حمزهالديوانية

25-09-2022حميده حسننور عباس عودهالديوانية

25-09-2022سعديه شناوهنبراس نعيم جيادالديوانية

25-09-2022صديقه عباسعلياء جبار عبيدالديوانية

25-09-2022يسرى شعيوطزينب محمد حواسالديوانية

25-09-2022رحيمه جوادرواء هادي شمخيالديوانية

25-09-2022رضيه حسينكفاح جبير عبيسالديوانية

25-09-2022زينب عليبنين فارس كاظمالديوانية

25-09-2022نجيه حمودنعمه حسن راضيالديوانية

25-09-2022شكريه محمصازق طاهر محسنالديوانية

25-09-2022صويره غاليهميلي جاسم مرهونالديوانية

25-09-2022حربيه زغيربلبول كطيوي يوسفالديوانية

25-09-2022شاميه سعيدشعالن كطل سميرالديوانية

25-09-2022فطومه ابوزويهكريم كاظم صحنالديوانية

25-09-2022بهيره عباسحميد عبد محمدالديوانية

25-09-2022فليحه عبدالعباسسميه وحيد حسينالديوانية

25-09-2022حليمه كريمبيادر كاظم عبدالرضاالديوانية

25-09-2022شتونه ضايفانتظار حسن عباسالديوانية

25-09-2022نعيمه تايهلقاء عباس مرزوكالديوانية

25-09-2022ليلى عبدالحسينتغريد فخري حسينالديوانية

25-09-2022كميله عليمريم شالكه عجيلالديوانية

25-09-2022مديحه صاحبامال سعيد حريجهالديوانية

25-09-2022فاطمه مدلولحوراء خليل عليالديوانية

25-09-2022فطيمه جبيرنور عالم عزيزالديوانية

25-09-2022واجد لفتهوفاء حسين عيفانالديوانية

25-09-2022حسن سواديانتصار عبد حمودالديوانية
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25-09-2022كنوه عجيمياخالص كياشي عكابالديوانية

25-09-2022ثجيله كرينرباب صاحب جبارالديوانية

25-09-2022قسمه طيارهبه حسين جابرالديوانية

25-09-2022حليمه عبدساره حداوي جايشالديوانية

25-09-2022فضيله حسونيزهره عبود شهيبالديوانية

25-09-2022سعديه حسونيزينب مهدي شهيبالديوانية

25-09-2022اميره حياويمروه خلوصي جميلالديوانية

25-09-2022جميله عبددالل جواد كاظمالديوانية

25-09-2022سعديه جرابزينب رحيم عايشالديوانية

25-09-2022حكيمه عبدعذراء جابر حمزهالديوانية

25-09-2022طلبه حمزهمحمد احمد علوانالديوانية

25-09-2022نعيمه عبدفاطمه رسن خضرالديوانية

25-09-2022نزيهه ثابتندى احمد عليالديوانية

25-09-2022حسنه هدباءبدور محمد كاظمالديوانية

25-09-2022ختام هاديفاطمه طالب عباديالديوانية

25-09-2022سهامه جبارناديه فاهم ديانالديوانية

25-09-2022انوار حسينمثال فالح جمعهالديوانية

25-09-2022سعاد عبدالزهرهقبس علي عبدالديوانية

25-09-2022مهى عبيسبنين عقيل يوسفالديوانية

25-09-2022اخالص عليافراح مطرود غالمالديوانية

25-09-2022كميله حسونفرحان جابر شعالنالديوانية

25-09-2022ردافه ساجتمنفي عيسى دخيلالديوانية

25-09-2022انتظار كاملاسيا جمال فهدالديوانية

25-09-2022هناء كاملحنين علي هاديالديوانية

25-09-2022رضيه وحيدابتهال جميل غاليالديوانية

25-09-2022زوينه عبودعبد رويهي دغيمالديوانية

25-09-2022سناء منديلوفاء رزاق عيدانالديوانية

25-09-2022فطومه موسىكمر عبد ظاهرالديوانية

25-09-2022امحمود جابرعويد حولي ظاهرالديوانية

25-09-2022امحمود جابرحبيب عبد ظاهرالديوانية

25-09-2022منى محمداسراء علي حسينالديوانية

25-09-2022ركيه جبرفليح حسن حسونالديوانية

25-09-2022ماجده نعمهاسماء عيدان محيمدالديوانية

25-09-2022بشرى حسينصبا عبدالسالم كاظمالديوانية

25-09-2022هالله خليفجنان جابر ردامالديوانية

25-09-2022فخريه كريمجيثوم خاوي خضرالديوانية

25-09-2022فائزه محمدهبه رعد عليويالديوانية

25-09-2022اكظيمه ادريسمشتهايه عباد عبيدالديوانية

25-09-2022حده سواديناظم منجي عباسالديوانية

25-09-2022مولى الطيفحسين عبد مايحالديوانية

25-09-2022هديه اخبيلحسن ادخيل محمدالديوانية

25-09-2022عنونه عباسعليوي رميد عايزالديوانية

25-09-2022كظيمه تبينهشالكه غافل مهجهجالديوانية

25-09-2022رحمه جابرشهيده شاكر حجيلالديوانية

25-09-2022غريبه كاظمابتسام حمادي هانيالديوانية

25-09-2022فطيمه ناصرسعيد حسن حمزهالديوانية

25-09-2022حليمه ناصرهناء سلمان نعمهالديوانية

25-09-2022طلبه عبدالحسينصابرين حسوني عباسالديوانية

25-09-2022فطومه حسينمحمد حمزه عويزالديوانية

25-09-2022بهجه جابرمنديل خالوي سريعالديوانية

25-09-2022سكينه عبدالرضامحمد كوره ثجيلالديوانية

25-09-2022رهيه حميديعبدالهادي راضي جليبالديوانية
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25-09-2022نزيله عبدعبدالساده ساير كدوسالديوانية

25-09-2022رفعه سبهانكاظم جميل عذابالديوانية

25-09-2022كراخه فهدشاتي عزام عبدالحسينالديوانية

25-09-2022فطيمه وناسعزيز مطشر صخرالديوانية

25-09-2022فريجه سهلارحيم اكريم محيالديوانية

25-09-2022سهيه سلمانفهد عواد حسينالديوانية

25-09-2022شاهه هاللهاشم سباهي وداعهالديوانية

25-09-2022كوكو علجفاهم فنيخ محيلالديوانية

25-09-2022هديه عيسىتومان حنون سميرالديوانية

25-09-2022فلحه شناوهمحمد فيصل ماضيالديوانية

25-09-2022شنجاره ناطوررخيص مجباس عبيسالديوانية

25-09-2022بهجه ادريسجواد كاظم عبدالرضاالديوانية

25-09-2022فطيمه حسانصاحب جوده فرحانالديوانية

25-09-2022حسينه عيسىحسين فليح خنزيرالديوانية

25-09-2022عمشه شبيبسليم راجي شاطيالديوانية

25-09-2022سعيده عبدوحيد محمد عباديالديوانية

25-09-2022صفيه دعيدععبدالساده كبوح سنافيالديوانية

25-09-2022جلثومه عبدحال عبد عبيدالديوانية

25-09-2022طفله دغيمجواد وحيد محسنالديوانية

25-09-2022بلحاويه حجايشمشير دهيم شجايالديوانية

25-09-2022جماله صالححمود بريج جلغانالديوانية

25-09-2022سكينه فرحانرزاق مرجون عبودالديوانية

25-09-2022صيته حسينوالي ضايع جيادالديوانية

25-09-2022الميه محمدعاصي دحام عبدالديوانية

25-09-2022كظيمه دغيشعادل داخل عطيهالديوانية

25-09-2022ندوه واويمحمد ياسر حسنالديوانية

25-09-2022فضه سويهيعبدالكاظم مطلك عبودالديوانية

25-09-2022رضيه علوانكامل سلمان كاظمالديوانية

25-09-2022شدهه جباركاظم دبيس زغيرالديوانية

25-09-2022كتبه شانيرشيد جواد كاظمالديوانية

25-09-2022زانه يوسفنعيم كاطع جلغانالديوانية

25-09-2022سهيه كاظملفته عيسى حمزهالديوانية

25-09-2022بيبي حاجموحيد عبود جبارالديوانية

25-09-2022نازي خطاركاطع ريكان مهيديالديوانية

25-09-2022سعيده ستيرصالح والي حسينالديوانية

25-09-2022سكينه شنوفعطيه حسين حمزهالديوانية

25-09-2022جماره هضيللفته عبداليمه حسينالديوانية

25-09-2022فري خادمهاني عبدعلي موازيالديوانية

25-09-2022زهره زيادصالل عذاب مهجهالديوانية

25-09-2022جهاده عبدالحسينعبدزيد فهد كشمرالديوانية

25-09-2022محينه جبررزاق فوحان حسينالديوانية

25-09-2022حظيه ثامركريم مدفون فرعونالديوانية

25-09-2022سكنه جبرمكي حسين صبارالديوانية

25-09-2022منيفه شايشكامل محمد زهيانالديوانية

25-09-2022شلوه حميديكاظم سلمان ملهودالديوانية

25-09-2022احضيه مرجاننعيم تايه سلمانالديوانية

25-09-2022ميريه ظاهرعبدالساده عايد كاظمالديوانية

25-09-2022شهيه هولهعبدهللا حسين تويليالديوانية

25-09-2022فتينه عبدجندي اسماعيل جاريالديوانية

25-09-2022عدايه عبدمحسن نور رهمهالديوانية

25-09-2022شيمه خضرممدوح شحم عباسالديوانية

25-09-2022فضيله محمدحسون خليف عبدالديوانية
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25-09-2022باشه عبدمذري ثامر ضريسالديوانية

25-09-2022كحطه عباسدايم كرموخ شناوهالديوانية

25-09-2022نزهه جيادرزاق خشف مناصرالديوانية

25-09-2022ملكه سلمانضايع كريم سليمانالديوانية

25-09-2022رزيقه محسنعبدالحسن عبدالرضا جازعالديوانية

25-09-2022حدوده عطيويفريخ دبس دنيسالديوانية

25-09-2022منجه حمودحمزه هندي كاظمالديوانية

25-09-2022خرمه سلمانعباس حسن سلطانالديوانية

25-09-2022حمزيه عليداخل عبد خطارالديوانية

26-09-2022ربيعه هليلعباس هادي عطيهالديوانية

26-09-2022صبريه حاتمنصيف راتب سلمانالديوانية

26-09-2022زهره زيادمحمد حمزه عاطيالديوانية

26-09-2022رجيحه اسدرشيد سعيد اسماعيلالديوانية

26-09-2022باروده ياسرطعمه عزيز بلبولالديوانية

26-09-2022مهيه مجليباسم طبك جايخالديوانية

26-09-2022خيريه محمداركان ابراهيم حسينالديوانية

26-09-2022مشكل جدعانعليوي عبيد جازعالديوانية

26-09-2022ام شاني وبدانعمران كريم عذابالديوانية

26-09-2022بدريه عباسحمزه حلواص جوادالديوانية

26-09-2022حسنه طعمهكاظم كريم حمزهالديوانية

26-09-2022زغيره رخيصكاظم هادي شليخالديوانية

26-09-2022عوفه عبدهللاكاطع جالب ساجتالديوانية

26-09-2022زكاوي حمزهزعيم علي شانيالديوانية

26-09-2022بديه سلطانجفات زغير فرحانالديوانية

26-09-2022شده ابوذينهمكي زغير ماشيالديوانية

26-09-2022لطيفه ابو خشهعباس عبيدان عليالديوانية

26-09-2022ضويه سلمانسلطان حسين جابرالديوانية

26-09-2022زومه فاهينومان تركي نهاتالديوانية

26-09-2022سكنه رهيفعبدهللا عيسى مشحوتالديوانية

26-09-2022نوفه كاظمحامد صالح منصورالديوانية

26-09-2022سوده عطشانتكليف فليح فنرالديوانية

26-09-2022اشهيده ادخيلفليح حسن عجهالديوانية

26-09-2022نعيمه جهادفليح حسن مطرالديوانية

26-09-2022مشتهايه صايلاصالح امراد حلواصالديوانية

26-09-2022حسنه حزامكامل لفته فهدالديوانية

26-09-2022تركيه شهيبكاظم عبيد حسينالديوانية

26-09-2022تدباره حمودمالك كريم لطيفالديوانية

26-09-2022زهره دبسعلي حسين عبدالديوانية

26-09-2022فطيمه حسينحسين جبوري محمودالديوانية

26-09-2022ثنيه ناطورجواد عبدالكاظم عيسىالديوانية

26-09-2022فالك غميدكاظم درب حبيالديوانية

26-09-2022حسنه جاسمماجد فرهود حلواصالديوانية

26-09-2022زنوبه جبارنعمه كاظم عليالديوانية

26-09-2022وضحه ناجيكاظم حسين فتينالديوانية

26-09-2022ملكه ابولوخهعبدالحسين علوان لفتهالديوانية

26-09-2022شدهه سلمانزامل ثامر سلمانالديوانية

26-09-2022فخريه محمدغسان عطيه علوانالديوانية

26-09-2022بدريه حمودمسافر حاتم راهيالديوانية

26-09-2022كبيبه مخيفحمزه معن منوخالديوانية

26-09-2022ورده حسيننجم عبد مصعبالديوانية

26-09-2022ضويه زهيانناظم عيسى شايشالديوانية

26-09-2022نسيم هالويعبدالحمزه درو سماويالديوانية
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26-09-2022جازيه شوانعوده خطار دوالبالديوانية

26-09-2022غزاله شمامسعيد دبانه حسونالديوانية

26-09-2022حضيه عبدالخضرعبدالرضا كاظم خضرالديوانية

26-09-2022بلحاويه حجايفاضل دهيم شجايالديوانية

26-09-2022مكبوله اكنيهرشعيب جابر عويدالديوانية

26-09-2022قنديله حسنرهيف عجه جهاديالديوانية

26-09-2022شكريه عليجبوري عنيد هذالالديوانية

26-09-2022حنينه حيوانكريم حمود شعالنالديوانية

26-09-2022نعيمه مطرفليح حسن ساجتالديوانية

26-09-2022هديه عطيهطارق نعمه محسنالديوانية

26-09-2022دمدومه حسينعذاب خنجر ظاجرالديوانية

26-09-2022هويه فاضلمطرود جبير عوادالديوانية

26-09-2022عبيده عجهعبدعلي معيدي سلمانالديوانية

26-09-2022فريجه عبدالحسينسامي حسين جميلالديوانية

26-09-2022شراره علوانطالب دويج خنيطلالديوانية

26-09-2022نزيله عطيهسعيد كويض ساجتالديوانية

26-09-2022صفيه عباسطالب ناصر عاجلالديوانية

26-09-2022شنويره شاهرعدنان غالي عاصيالديوانية

26-09-2022كميله عبوداحمد جاسم عبدالديوانية

26-09-2022رابعه عذافهرزاق منصور حسينالديوانية

26-09-2022هيله جبيرعبدهللا نعمه جوادالديوانية

26-09-2022كتبه حسينكاظم فاضل عباسالديوانية

26-09-2022نجمه عبودعلي حسين حمودالديوانية

26-09-2022شطيره عبدحسين كاظم حسونالديوانية

26-09-2022فطيمه سلمانهجان حسين فهدالديوانية

26-09-2022بهره محمدسالم تافخ سرينجالديوانية

26-09-2022واجد عبيدنشمي دغيم شجايالديوانية

26-09-2022جبيره هولهمردان عبدالحسن كشيشالديوانية

26-09-2022بدريه فالحكنعان محسن موسىالديوانية

26-09-2022جنه عليعبدالرضا عبدادريس مدلولالديوانية

26-09-2022بدريه كمازحسن حمزه محمدعليالديوانية

26-09-2022رغيده محيسنعلي وحيد محمدالديوانية

26-09-2022حسنه حنونكريم بكه عبدالحمزهالديوانية

26-09-2022توينه نهيتمحيسن محمد عبدالديوانية

26-09-2022مايهن عبيدهادي عيدان رشيدالديوانية

26-09-2022عجيبه عبدصالح حسن عطيهالديوانية

26-09-2022كتبه كريمعلي صبوري حماديالديوانية

26-09-2022هاشميه حسينجعفر هاشم زغيرالديوانية

26-09-2022حظيه محمدعبدهللا حسين كحيطالديوانية

26-09-2022ردافه كاظممالك مرهج خشانالديوانية

26-09-2022كميله تايهكريم داخل ابوحذافهالديوانية

26-09-2022كظيمه عبداالمامحسن فهد حسونالديوانية

26-09-2022صبريه حسينامين منسي امطيرالديوانية

26-09-2022غزاله وروشحسين بايش سربوتالديوانية

26-09-2022عليه نجمعبداليمه عيساوي ظاهرالديوانية

26-09-2022فظيه عباسسمير غالب مجبلالديوانية

26-09-2022عليه عليويعلي عبيس يونسالديوانية

26-09-2022هويره بجحانفرحان داخل خليويالديوانية

26-09-2022خميسه سريبابراهيم حسين هاويالديوانية

26-09-2022هيله جبيرحميد نعمه جوادالديوانية

26-09-2022سكينه مشينراهي مجلي محمدالديوانية

26-09-2022ثنيه بوهانداخل عجزان عجهالديوانية
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26-09-2022نهيه سلمانعلي حسين جاسمالديوانية

26-09-2022شوغه مسيرعزيز شايع جبرالديوانية

26-09-2022حنتاوه كريديوالي وناس جاسمالديوانية

26-09-2022زهره حسنحمزه مشعل جمعهالديوانية

26-09-2022بهيه خضرجميل هبان غافلالديوانية

26-09-2022حياه كاظمعبدالحميد كريم محمدالديوانية

26-09-2022ثمينه رحمنباسم محمد عثمانالديوانية

26-09-2022نوره سلمانرعد عبد فرحانالديوانية

26-09-2022حمزيه نوريباسم جبار مهديالديوانية

26-09-2022فطومه حسينمحمد عبد كمرالديوانية

26-09-2022مديره كركورعبداالمير رشك جذابالديوانية

26-09-2022كطفه يونسبشار زغير سهيلالديوانية

26-09-2022جواده كاظماحمد هادي كاظمالديوانية

26-09-2022هميله غازيعبدالخالق مانع سايبالديوانية

26-09-2022شهيه ساجتجساب عباس جيثومالديوانية

26-09-2022داهيه حلوفرهود حسين كاظمالديوانية

26-09-2022مليحه سعدنايل عبد سلمانالديوانية

26-09-2022حسنه شايششالكه واجد زهيانالديوانية

26-09-2022حوليه واويمحمد حمزه منذورالديوانية

26-09-2022هويه الميسوادي جابر سهيلالديوانية

26-09-2022بدريه دبيسمحمد حلو زويرالديوانية

26-09-2022دحامه صحنمجيد يوسف معجونالديوانية

26-09-2022كميله حسونرعد حماده داخلالديوانية

26-09-2022باصه جوانكريم عبيد كاظمالديوانية

26-09-2022جرود عسرمايح سالم جبرالديوانية

26-09-2022عليه ضمدجواد واوي محمدالديوانية

26-09-2022افطيم اجويرمحسن مطر زركالديوانية

26-09-2022زكيه ناصرحبيب عطيه جميديالديوانية

26-09-2022شهيه زرزورفليح حسن سطايالديوانية

26-09-2022لوحه جدعانمحمد دويج حمودالديوانية

26-09-2022ناوي حاويجاسم فنوخ كركورالديوانية

26-09-2022ورده عبدالنبيغالب دريب شنويرالديوانية

26-09-2022نعيمه محسنعلي ردام هاديالديوانية

26-09-2022حلوه جبرعبداالمير شالقه شافيالديوانية

26-09-2022نبيله ابوحسنهقحطان كشاش موجدالديوانية

26-09-2022ملكه حمدكاظم توسيل جعفرالديوانية

26-09-2022هيله عزيزمديح عبدالحسين زيادالديوانية

26-09-2022حوته هاديسعيد دهش عبودالديوانية

26-09-2022جبره كاظمعواد عيسى عبدالديوانية

26-09-2022زينب جوديعقيل كاظم حمزهالديوانية

26-09-2022مديره شاطيعلي مظلوم كاظمالديوانية

26-09-2022حسنه شدهانعبداالمير عباس دخيتهالديوانية

26-09-2022شدهه بحيجشناوه عباس حسونالديوانية

26-09-2022جبريه عبيدمراد مياح فردالديوانية

26-09-2022غنيه زايدحسين حاوي عبدهللاالديوانية

26-09-2022حظيه كاظمعربان كاظم ناصرالديوانية

26-09-2022هالله سلطانعبدعلي عزيز هيجلالديوانية

26-09-2022كاظميه مهديناجح حسن كاظمالديوانية

26-09-2022زكيه هاشمحسن فالح وردالديوانية

26-09-2022زهره منصورعمران حنظل عبدعونالديوانية

26-09-2022فطيمه كاظمجاسم محمدعلي حسونيالديوانية

26-09-2022كونه عبكريم اسماعيل جالبالديوانية
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26-09-2022نهيه عويزفوزي مريع صويحالديوانية

26-09-2022مهره خضيرعاجل مشعل جبرالديوانية

26-09-2022شكريه عبدحسون حنيت طينهالديوانية

26-09-2022بدريه عليجابر محسن ربيجالديوانية

26-09-2022نشميه جاسممحمد فضل عيدانالديوانية

26-09-2022تسواهن عبدهللاموسى وحيد مهولالديوانية

26-09-2022شناوي كزارسلمان جبر محمدالديوانية

26-09-2022نجمه خلفناصر مطشر حسونالديوانية

26-09-2022ساجده هاديعماد مهدي حسينالديوانية

26-09-2022شويعه حسنمالك عبدالواحد غازيالديوانية

26-09-2022هوايه محمدراضي هالل مجهدالديوانية

26-09-2022فتله جلوبيوسف شعيل دريغالديوانية

26-09-2022مشيره شدهانمهدي رحيم عليالديوانية

26-09-2022عنيده ادهيمعلي ناصر حسونالديوانية

26-09-2022شرهه عزيزحيدر رسول عزيزالديوانية

26-09-2022عزوزه صالحعبدالحسين معارج سلطانالديوانية

26-09-2022جبره ناصرصالح حمزه سلطانالديوانية

26-09-2022وضحه زيادعبدالحمزه لوز سويفالديوانية

26-09-2022حدهن كنداويحاتم علي حياويالديوانية

26-09-2022كظيمه دعاجنعيم عبدالزهره جاسمالديوانية

26-09-2022تنزيل محمدجليل حسن احمدالديوانية

26-09-2022ربيه ردامشخير حنيان ثكبانالديوانية

26-09-2022دوالبه كطلكامل بحالو سلطانالديوانية

26-09-2022طلبه محمدراضي محي حسنالديوانية

26-09-2022عيده الطيففالح علوان مخربالديوانية

26-09-2022موده كريمكريم خيون عباسالديوانية

26-09-2022رحمه هاديعقيل مسلم عطيهالديوانية

26-09-2022فليحه حسناياد كاظم عبيدالديوانية

26-09-2022شنينه كاظمحسين فرحان عالويالديوانية

26-09-2022مجهوله زغيرحاتم عبدالكاظم فضالهالديوانية

26-09-2022يزي عبدالرضاغالب طالب ذهلهالديوانية

26-09-2022نزيهه مجيدصالح مهدي حسينالديوانية

26-09-2022كدره جبارحمزه حسن حميديالديوانية

26-09-2022هديه ياسرجابر عجيل راشدهالديوانية

26-09-2022نجيه عبودحميد مخيف هاديالديوانية

26-09-2022مشكل جدعانمهدي عبيد جازعالديوانية

26-09-2022عجميه شهيبعلي عيدان علوانالديوانية

26-09-2022تدباره غزايكريم هريس جابرالديوانية

26-09-2022عليه علوانناصر حنيوي سلمانالديوانية

26-09-2022ضويه محسنحسين كريم هارونالديوانية

26-09-2022كتيبه محمدكريم فاضل عبيسالديوانية

26-09-2022كفايه جودهكريم عيال طرنانالديوانية

26-09-2022بهيجه موسىراضي عباس صحينالديوانية

26-09-2022ملهوده عبدهللامحمد حسوني سلمانالديوانية

26-09-2022سليمه يوسفقيس عبداالمير خطارالديوانية

26-09-2022ضويه عيدانحميد عناد حمزهالديوانية

26-09-2022ماداره خادمحمزه باشي عبدالصاحبالديوانية

26-09-2022شهيه حمداحمد صريع كمازالديوانية

26-09-2022وكده جوادحموز عبدهللا خنجرالديوانية

26-09-2022فطيمه هاديمزيهر كاظم شمخيالديوانية

26-09-2022حضوه حمدميثم مدلول كريمالديوانية

26-09-2022شعيله مدلولزامل منزل دحامالديوانية
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26-09-2022بهيه ساجتسوادي سلمان مشكورالديوانية

27-09-2022زغيره رخيصبردان هادي شليجالديوانية

27-09-2022جنديه غازيسوادي كاولي كسارالديوانية

27-09-2022بخيته كاظمعامر موسى بصيصالديوانية

27-09-2022شكريه عودهمحمد حسين خطارالديوانية

27-09-2022كظيمه بردانناظم وليد يوسفالديوانية

27-09-2022ملكه ساجدمرداس عبيد جبرالديوانية

27-09-2022تينه بدرعدل جهادي عنادالديوانية

27-09-2022لهيده بدرمنعم صاحب عفصانالديوانية

27-09-2022فخريهفخري اسودفيصل فاضل سعدونالديوانية

27-09-2022شجره سفاحعبدطالب ساير ظاهرالديوانية

27-09-2022جسره شنكعلي عبدالحسين وعدالديوانية

27-09-2022رهيه محانغالب جاسم محمدالديوانية

27-09-2022سكينه عبيدرحيمه طاهر جبرالديوانية

27-09-2022نوريه كريمرعد كامل بتيتالديوانية

27-09-2022كظيمه لهمودعبود خزعل جيادالديوانية

27-09-2022مرزوكه جازيجبار مكي عباسالديوانية

27-09-2022كاظميه عبودطالب جبوري علوانالديوانية

27-09-2022غنيمه حرجانعادل مغامس صخيريالديوانية

27-09-2022ردافه دهيمشكريم زغير عبودالديوانية

27-09-2022مديره جابرساهي فرهود خليلالديوانية

27-09-2022حليمه ياسرحاكم عبد خزيمالديوانية

27-09-2022سليمه محمدحسن علي حسونالديوانية

27-09-2022زهره باللمطشر عبدربه جفاتالديوانية

27-09-2022دخيله هاشممحسن حمود هاشمالديوانية

27-09-2022هاشميه عيدانعلي عطيه عبدالديوانية

27-09-2022غريبه عباديصبار مجدي عبدالديوانية

27-09-2022رغيده طهمازناظم حمزه كاطعالديوانية

27-09-2022فلكه خنيابمجيل حسوني غاليالديوانية

27-09-2022عزوزه طالبكريم عبيد طهمازالديوانية

27-09-2022غداره كاظمدوران راضي صويحالديوانية

27-09-2022عبره شلتاغشيحان عبيس سلطانالديوانية

27-09-2022سوره عنادصاحب عتوي جايشالديوانية

27-09-2022بديله مرمصكريم فرحان ابريهيالديوانية

27-09-2022مشتهايه ناطورفاهم عبيد حسينالديوانية

27-09-2022كظيمه يوسفقائد جياد سلمانالديوانية

27-09-2022سويه فهدجميل اليذ حشيشالديوانية

27-09-2022عطيه جابرناصر مروه محمدالديوانية

27-09-2022هوسه ناهيحسين وحيد عبيدالديوانية

27-09-2022حدهن بجايعايد حمد مشايالديوانية

27-09-2022هيله رمانفرحان شخاط طويرشالديوانية

27-09-2022شهيده دخيلصالح حسن عجهالديوانية

27-09-2022كظيمه ياسرعبدالكاظم اسود شيالالديوانية

27-09-2022منجيه فليحعباس فرفوري فهدالديوانية

27-09-2022صياحه سواديكاظم عالج رحيلالديوانية

27-09-2022ربيعه مجهولناصر عطيه مطرودالديوانية

27-09-2022فطيمه عبدالرضاحمزه جبار عبدالزهرهالديوانية

27-09-2022مكدر سميرصالح غازي فالحالديوانية

27-09-2022حسنه عودهنعمه جبر حسونالديوانية

27-09-2022نعيمه كريمجياد عطيه فراكالديوانية

27-09-2022فطيمه عبدهللاناظم جاري عباسالديوانية

27-09-2022بدريه ناجيحسين ضاهر جاسمالديوانية
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27-09-2022نجيه كاظمناجي كريم جبيرالديوانية

27-09-2022نقيه طعمهميثم هاتف عبودالديوانية

27-09-2022زكيه كاظمجليل جواد خضيرالديوانية

27-09-2022كتبه ملويعزيز كريم محمدالديوانية

27-09-2022دخيله جبارنعمه حسين جاسمالديوانية

27-09-2022اشهيه هواشفاخر نجم ارويعيالديوانية

27-09-2022هظيمه عربييوناس عبود حريجهالديوانية

27-09-2022سمره كاظمعبدالحسن عيدان بجايالديوانية

27-09-2022هديه جاسمسعيد وره عباديالديوانية

27-09-2022ثالثه عبدالرضامحمد جوده كاظمالديوانية

27-09-2022بهيه عبدهللمحمد داخل كاظمالديوانية

27-09-2022صبيحه حسونمحمد زكي لفتهالديوانية

27-09-2022رعيه كاظمجوده بدر موسىالديوانية

27-09-2022ترفه موجدجاسم محمد عجيلالديوانية

27-09-2022كميله عكموشناجي حسن حميديالديوانية

27-09-2022حسنيه مديليمديحه عباس شنانالديوانية

27-09-2022صبريه رشيدجاسم محمد سلمانالديوانية

27-09-2022حوري خشانرزاق جواد كاظمالديوانية

27-09-2022فخريه مشعانكاظم عزاره زبالهالديوانية

27-09-2022مطره شنانزاير مطرود كشيشالديوانية

27-09-2022نجاه كاظمعامر شاكر عبدهللاالديوانية

27-09-2022بلو هويلفاخر نعيم عليالديوانية

27-09-2022وحيده عبدالحسنحسن هادي كاظمالديوانية

27-09-2022بهيه خضيرزغير كون طاللالديوانية

27-09-2022رغيده عبدثابت حمزه حسينالديوانية

27-09-2022صباح سمرسلمان برو عزيزالديوانية

27-09-2022تمامه عيدانحميد حنش ناجيالديوانية

27-09-2022دوالبه عبيدهاتف محمد عبدهللاالديوانية

27-09-2022بدريه اسودعباس فرحان فنيخالديوانية

27-09-2022صبريه فرحانجابر ظاهر خليفالديوانية

27-09-2022نجمه عبدصاحب ناصر دوالبالديوانية

27-09-2022حكيمه طعمهناطق لفته جاسبالديوانية

27-09-2022شريعه حسنرياض عبدالواحد غازيالديوانية

27-09-2022شكريه عبدعباس عبدالكاظم عباسالديوانية

27-09-2022صيريه عبدهللاحسن كامل عليالديوانية

27-09-2022صبحه حمزهسامي عبدالحمزه سيابالديوانية

27-09-2022عليه محمدمحمد عباس عليالديوانية

27-09-2022كطنه كشوشيوسف كريم بازولالديوانية

27-09-2022سكونه محمدمشكور علواص ساجتالديوانية

27-09-2022خرمه سلطانخميس حسن سلطانالديوانية

27-09-2022جمامه سميرنطاح غازي مجهولالديوانية

27-09-2022عليه نجمفليح حسن عجرمالديوانية

27-09-2022فليحه كاظمجاسم كامل كنانالديوانية

27-09-2022كومه شجايعبدهللا ذياب لفتهالديوانية

27-09-2022عدوه رضاهادي عبد جاسمالديوانية

27-09-2022فختايه كاظمفرحان كاظم بازولالديوانية

27-09-2022فرهه عبدهللاعارف كشاش حمدالديوانية

27-09-2022زنوبه محمدهادي فليح عبدالحسنالديوانية

27-09-2022نصره حسينفرحان شناوه زغيرالديوانية

27-09-2022شكره صوسانكاظم برش صفيحالديوانية

27-09-2022بسهن محرجعلوان حسن حماديالديوانية

27-09-2022مشتهايه عيدانعباس حسين باعيالديوانية
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27-09-2022ظلمه سلطانسعد عذاب باجيالديوانية

27-09-2022كظيمه جرجيسجبار كاظم عباسالديوانية

27-09-2022مغيضه غضيبنعيم كاظم فياضالديوانية

27-09-2022زهره حسينمشكور شالكه جبارالديوانية

27-09-2022بدريه عوادمحمد زايد عبيدالديوانية

27-09-2022عنيه حسينرعد عبدزيد وحيدالديوانية

27-09-2022خساره عبدعلي ناهي جبرالديوانية

27-09-2022رقيه عطيهنجم صبار عجيلالديوانية

27-09-2022هيه محمدعليحمزه عبداالمير عبدمحمدالديوانية

27-09-2022باشه حسنيهمهدي صالح مليحالديوانية

27-09-2022ملكه دخانحسين عبد حسنالديوانية

27-09-2022كره اليذعلي اليذ رهيفالديوانية

27-09-2022قسمه جبرمحمد علي مواتالديوانية

27-09-2022مكينه خضيرمطير خليف وشيلالديوانية

27-09-2022نهاره حسنكاظم جبر كاظمالديوانية

27-09-2022قسمه عبدهللامحسن عزيز هاشمالديوانية

27-09-2022فطيمه عبدالحسينداخل عيد شنانالديوانية

27-09-2022فرحه محمدنضال امير كاظمالديوانية

27-09-2022جبره عبدالحسيننعيم كريم اسماعيلالديوانية

27-09-2022يازي جالبفاضل جنات غالبالديوانية

27-09-2022صندوله دواينحميد كاظم اسماعيلالديوانية

27-09-2022نازي خطارنوماس ريكان مهيديالديوانية

27-09-2022حسينه حاتمسعد ظاهر خشانالديوانية

27-09-2022كاظميه عبدالحسينهديب ضاري خضرالديوانية

27-09-2022قسمه شهيبكاظم ياسر ذيبانالديوانية

27-09-2022جبريه حطحوطرحيم بلهان ابوهودهالديوانية

27-09-2022عزيزه مهديعبدالحمزه عبدعلي ناجيالديوانية

27-09-2022مصيبه غزايمالك عناد ناهيالديوانية

27-09-2022كتبه دحامماجد كاظم عكلوالديوانية

27-09-2022حبيته جباريونس فرحان عبدالديوانية

27-09-2022دالل عبدالرزاقعدنان شمران فيصلالديوانية

27-09-2022سكنه عبدالحسينعبود موسى كاظمالديوانية

27-09-2022فطيم خضرمروح صالل ناطورالديوانية

27-09-2022بدريه عبدالكاظمسالم جبار احمدالديوانية

27-09-2022حميده ابوجاليمحمود جاسم عامرالديوانية

27-09-2022جنجل محمدناجي جاسم جبارالديوانية

27-09-2022حضيه حمزهجواد كاظم حبيبالديوانية

27-09-2022فليحه حسنحيدر عبدالعالي هواشالديوانية

27-09-2022جاسميه عبدمحمد هارف بجايالديوانية

27-09-2022برعه تاليجاسم محمد فرهودالديوانية

27-09-2022عالهن حرجانعلي حسين كاطعالديوانية

27-09-2022شبوح عسرشجيل جهاد حسنالديوانية

27-09-2022غويم هالويذابل حنطي عبيدالديوانية

27-09-2022كظيمه عبيداحمد كاظم موسىالديوانية

27-09-2022كتبه عبدهللارحيم عزيز ناطورالديوانية

27-09-2022غريبه حنينفالح خباط عبودالديوانية

27-09-2022دوله حربمهدي كريم سواديالديوانية

27-09-2022جبيره صباحوناس راضي حنونالديوانية

27-09-2022مياسه فرحانكاظم سوادي لطيفالديوانية

27-09-2022رسميه حميدمحمد صيهود فدعوسالديوانية

27-09-2022هويه عكموشعلي حامد عطيهالديوانية

27-09-2022حميده مجحمصباح عجيل شعالنالديوانية
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27-09-2022سكونه ياسررزاق هداله حمدهللاالديوانية

27-09-2022هبله جبلحسن فليح جبارالديوانية

27-09-2022سوده حمزهكاظم جواد عبدالديوانية

27-09-2022كاظميه شناوهحسين كاظم دهشالديوانية

27-09-2022هالله جاسمكاظم خطار عبدهللاالديوانية

27-09-2022وفيه شهيدرزاق عبد عطيهالديوانية

27-09-2022نيمونه عبدهللامهند سعدون جاسورالديوانية

27-09-2022طلبه مواتفليح جبري صالحالديوانية

27-09-2022فضيله عباسسعد طاهر خريبطالديوانية

27-09-2022دوله دخيلعلوان جوده جيادالديوانية

27-09-2022عرف صوجرمحسين مجلي حمودالديوانية

27-09-2022عليه فتننعيم محمد ناجيالديوانية

27-09-2022مثيله هليلكامل داود سليمانالديوانية

27-09-2022كميله عبدعونجميل وحيد سلمانالديوانية

27-09-2022جنديه ماجدحسين زيدان مرانالديوانية

27-09-2022كميله كريمحامد علي رحمانالديوانية

27-09-2022صوغه طعينهادي كاظم خنجرالديوانية

27-09-2022جميله لفتهموحان عبد خنيابالديوانية

27-09-2022اميه هميممطشر محسن جبارالديوانية

27-09-2022اردافه صالحعبدالحسين جواد حسينالديوانية

27-09-2022تسواهن عبيدعلي ملوح سرحانالديوانية

27-09-2022زهره حموداحمد حسن ركبانالديوانية

27-09-2022غنيه رسنرحمان اجبير محمدالديوانية

27-09-2022ورده حمودعبود خضير كيطانالديوانية

27-09-2022نجيته غليمبالسم عواص مجليالديوانية

27-09-2022مرزوكه جاريكاظم مكي عباسالديوانية

27-09-2022ورده ياسررياض سميسم حربيالديوانية

27-09-2022زوينه عباسحسين شنشول اكيوشالديوانية

27-09-2022نجيه كاظمعبد عبار جبارالديوانية

27-09-2022فطومه مصحبحمزه محمد عليالديوانية

27-09-2022فنه حنيتيحسين ميران هانيالديوانية

27-09-2022زهره شدهانحافظ حاجم دوهانالديوانية

27-09-2022رضيه محيلنعيم مدلول جداويالديوانية

27-09-2022كمازه عنيدعبدهللا نصار عبدالديوانية

27-09-2022حليمه وليداسعد وحيد شنانالديوانية

27-09-2022حسنه مخيفحسن خضير عبيسالديوانية

27-09-2022درهمه كاظمفاضل عبدعلي حربيالديوانية

27-09-2022عليه ناهيصباح كاظم حسينالديوانية

27-09-2022عاريه ابو عليجبار صالح منصورالديوانية

27-09-2022زهره خضيرهادي داخل لفتهالديوانية

27-09-2022حضوه محمدعليوي ابراز زغيرالديوانية

27-09-2022نعيمه غضيهعمران جرو سرحانالديوانية

27-09-2022لخم فتيخرغني هاشم علوانالديوانية

27-09-2022عليه حريزعجيل فنفون شوينيالديوانية

27-09-2022زهره صريعدوهان العيبي جابرالديوانية

28-09-2022عليه شياعشمران نزال ضريسالديوانية

28-09-2022زهيره محمدتكليف حميد خضيرالديوانية

28-09-2022فهيده طاللهادي جبر خضيرالديوانية

28-09-2022ملكه سلمانثائر نعيم كاظمالديوانية

28-09-2022غازيه شبرمعدنان نزال كدرالديوانية

28-09-2022عطيه حواسغافل كنوش كاظمالديوانية

28-09-2022عطيه سلمانعلي جبوري ابراهيمالديوانية
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28-09-2022موشه كاظمفريد ياسر عليالديوانية

28-09-2022عليه طويرحاكم طالب جاسمالديوانية

28-09-2022فخريه مطرنجاح سامي كريمالديوانية

28-09-2022كاظميه زغيرثائر موسى شعواطالديوانية

28-09-2022داحجه جاهلقائد عبدالحسين عبدالزهرهالديوانية

28-09-2022شماته حالوبجميل عبيد حسنالديوانية

28-09-2022نبهه منذرسعد عبدمسلم حسينالديوانية

28-09-2022عليه مايعوليد هاشم دخيلالديوانية

28-09-2022مجهوله شاويسوادي ابوحسين عنادالديوانية

28-09-2022دنيفه حالوبكريم حنون حمودالديوانية

28-09-2022مديره بعيويحمزه عبدعون شمرانمالديوانية

28-09-2022نجيه كاظمطالب عبار جبارالديوانية

28-09-2022شكريه جعفرصباح برهان مشهدالديوانية

28-09-2022حوري فهدخشان عمران عبدالديوانية

28-09-2022رغيده طهمازراهي حمزه كاطعالديوانية

28-09-2022زغيره رخيصذياب هادي شيخالديوانية

28-09-2022زغيره رخيصجالب هادي شليخالديوانية

28-09-2022كره محمدعزيز شبيب محمدالديوانية

28-09-2022حنيه واليجاسم محمد عبيدالديوانية

28-09-2022جنجل جودهجواد حمزه عيدانالديوانية

28-09-2022كوه حوليطالب نعمه زهيانالديوانية

28-09-2022بشه سلطانفاهم عزيز كباحهالديوانية

28-09-2022زوينه هونيباسم عكموش ساجتالديوانية

28-09-2022سكنه عبدهللاجاسم عريان باصيالديوانية

28-09-2022حكمه باعيمهدي عبدالساده راضيالديوانية

28-09-2022رغيشه كطنمحمد حمزه بشيتالديوانية

28-09-2022كظيمه شمخيمدلول جبير هميمالديوانية

28-09-2022عجيبه عبدابراهيم رشيد حمدالديوانية

28-09-2022جيده منشودعلي زغير طاشالديوانية

28-09-2022وفيه غضيبصالح خشان عجهالديوانية

28-09-2022كساره عبدمحمد جابر عمرانالديوانية

28-09-2022مناوي عردحمزه جويد كاظمالديوانية

28-09-2022ربيعه جاريجواد كاظم تويليالديوانية

28-09-2022ربيعه ساجتكاطع محسن هاشمالديوانية

28-09-2022اعتبار عبودعامر رمزي صاللالديوانية

28-09-2022فخريه حسنصباح عظيم شكاريالديوانية

28-09-2022رزيقه كاظمصالح صعصع ضيدانالديوانية

28-09-2022حسنيه باديحسن جعفر ناجيالديوانية

28-09-2022شماته عاجلحسن عليوي فريخالديوانية

28-09-2022عزه حسينعماد مانع صاللالديوانية

28-09-2022فضيله جبارجبار حسين دغيشالديوانية

28-09-2022ام ناهيه مخيفصالح دعبول مريعالديوانية

28-09-2022حسنه عبودصالح راضي جاسمالديوانية

28-09-2022مكبوله كنيهررحيم جليل عبدالديوانية

28-09-2022رويه عبدالكاظممحي مجاري عبدالديوانية

28-09-2022ثنيه حسنغانم عطيه صالحالديوانية

28-09-2022بلوه حميديرياض حسين مخيفالديوانية

28-09-2022غزاله وروشمطر بايش سربوتالديوانية

28-09-2022شوغه مسيرعلي شايع جبرالديوانية

28-09-2022جبره صياحنعيس راضي حنونالديوانية

28-09-2022شكريه حسنبدر حسين كاظمالديوانية

28-09-2022نزيله جبيرمحمد مراد طالبالديوانية
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28-09-2022رساله مجديخالد عماد كلفالديوانية

28-09-2022زهره ذقالحسن تالي حسونالديوانية

28-09-2022عليه صكرعبدالحسن كامل نعيمهالديوانية

28-09-2022عجيبه عزامخضر كاين كمنالديوانية

28-09-2022مصيبه مجليذياب جابر جاسمالديوانية

28-09-2022بهايه صبحمحمد فشالن هلولالديوانية

28-09-2022ام ناهي كاظمفاضل عبدالزهره جيادالديوانية

28-09-2022قسمه نورنعمه كحيط منذورالديوانية

28-09-2022نزيله عطيهعرفان عباس مهولالديوانية

28-09-2022خساره غويليحمود عائد مشكورالديوانية

28-09-2022دوالبه كطلكاظم حالوب سلطانالديوانية

28-09-2022صلفه كاظممحمود عبدربه عردالديوانية

28-09-2022خوانه حسينثمن غالي عياشالديوانية

28-09-2022مكينه عليويسلمان عبدالحسين هنديالديوانية

28-09-2022زنوبه كرفتعباس جود محمدالديوانية

28-09-2022نصره صبارفرحان عبدالحسن جاسمالديوانية

28-09-2022سعيده حمزهعسكر حساب كاظمالديوانية

28-09-2022حسنه جهاديعباس حذاف عبدالديوانية

28-09-2022شكريه جاسمعلي عبداالمير حمودالديوانية

28-09-2022كاظميه داودحيدر سعدون سلمانالديوانية

28-09-2022تقيه محمدسليم جواد كاظمالديوانية

28-09-2022منجه جيادفارس موحان لفتهالديوانية

28-09-2022شطره عباسناظم حميد اابو الدوشالديوانية

28-09-2022نعيمه عبدالحسنعالوي اعبيد ادخيلالديوانية

28-09-2022شكريه عبودحمزه بلكت عبدالعواديالديوانية

28-09-2022عنيزه حايفخيري ديوان زلبوعالديوانية

28-09-2022ميحانه مضيضعبدالرضا جندي حليلالديوانية

28-09-2022عركه مذبوبعباس سرحان فنخيرالديوانية

28-09-2022قبيله شنشولفرحان سلمان دايخالديوانية

28-09-2022نونه حبيبرحيم تركي شنتهالديوانية

28-09-2022ميهوله ربيعناصر حسين عبدالحمزهالديوانية

28-09-2022ماصار وهامعباس بساله عباسالديوانية

28-09-2022مليحه عبدالحسينفوزي كامل كاظمالديوانية

28-09-2022سوده حمزهكريم جاسم عباسالديوانية

28-09-2022ضيافه حسينعيسى ياسر علكالديوانية

28-09-2022فخريه حسنفالح زغير عباسالديوانية

28-09-2022نعيمه سلمانخليل زعباط عبدالديوانية

28-09-2022مرهونه عبيدهراضي عطيه عبدالديوانية

28-09-2022مديحه صالحسالم خليل جاسمالديوانية

28-09-2022حسيبه كاظمعلي حبيب موشالديوانية

28-09-2022كتبه هارونعزيز رشيد جبارالديوانية

28-09-2022فطوم موهرسمير خزعل ديوانالديوانية

28-09-2022حميده رعيدفاضل محمد بديرالديوانية

28-09-2022ربيعه جاريسعود كاظم تويليالديوانية

28-09-2022حسنيه سبوسجميل نعمه محمدالديوانية

28-09-2022خدوج عبدفرحان محمد يونسالديوانية

28-09-2022نجيه ناجيعامر عزيز كاظمالديوانية

28-09-2022غنوه جالبكاظم عبود غشامالديوانية

28-09-2022جلوه غازياياد حاتم خميسالديوانية

28-09-2022حكمه جاللحسن نعمه صالحالديوانية

28-09-2022زهره راضيحبيب عليوي كحيطالديوانية

28-09-2022بحيره عبدالحسينخضير عبدالحسين عبيدالديوانية
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28-09-2022بنيه مهديحميد عبدالرضا حسينالديوانية

28-09-2022ام عباس عبدمحمد ثامر جسابالديوانية

28-09-2022زينه ناصردفار مطر عبيدالديوانية

28-09-2022ملكه مسلمقاسم محمد جبارالديوانية

28-09-2022صبريه حسينجاسم محمد حسنالديوانية

28-09-2022شليفه الطيفمحسن خرعوب صكلوكالديوانية

28-09-2022حصه خلفعلي كركان دعيجالديوانية

28-09-2022شونه فاضلشاكر نواف تعبانالديوانية

28-09-2022شهيه سرحانسعيد صبار جاسمالديوانية

28-09-2022فضيله محمدحسن جبر كزارالديوانية

28-09-2022خيريه لفتهمازن موسى مزهرالديوانية

28-09-2022حسنيه ديوانمشير حمزه وحيدالديوانية

28-09-2022سوده عطيهتحسين جواد كاظمالديوانية

28-09-2022بهيه جماحعلي كاظم عنونالديوانية

28-09-2022شهيه طهرزاق جابر عبدالديوانية

28-09-2022هديه عباسعادل كاظم جبارالديوانية

28-09-2022بحريه شاكرفالح حسن مايحالديوانية

28-09-2022جواهر عسكرعزيز حمزه عبدالصاحبالديوانية

28-09-2022لوله عبدموسىصالح بديوي عبدالديوانية

28-09-2022موزه حسونمالك كاظم حمزهالديوانية

28-09-2022حنته عبدكريم جبر صبيحالديوانية

28-09-2022صبريه كاظممحمد فارس صياحالديوانية

28-09-2022بدريه حميدعدنان كامل عبدهللاالديوانية

28-09-2022شكريه يوسفقاسم عباس سلمانالديوانية

28-09-2022هديه طعمهموفق عبدالكريم عاجلالديوانية

28-09-2022عطيه احمدامين عبدكريم حرجانالديوانية

28-09-2022تقيه عباسحاكم سوادي لطيفالديوانية

28-09-2022خميسه نيرانعباس ابراهيم ناصرالديوانية

28-09-2022اقبال يوسفاحمد نوري كاظمالديوانية

28-09-2022كظيمه عباسمزهر محمد حمودالديوانية

28-09-2022فرحه صليبيعلي حمزه كاظمالديوانية

28-09-2022فلحه عليعادل انغيش غازيالديوانية

28-09-2022ردافه عفانغني عيفان كاظمالديوانية

28-09-2022مشناجه صالححردان مطر عبارالديوانية

28-09-2022نجيه عبدصباح حسين مهديالديوانية

28-09-2022زهره جبرجعفر عبد كواكالديوانية

28-09-2022شمسه فرحانحسين نعمه حسنالديوانية

28-09-2022جميله زغيرجابر محمد حسينالديوانية

28-09-2022صبريه جاسمعالوي حمزه جيجانالديوانية

28-09-2022سوده كاظمهادي زباله عزيزالديوانية

28-09-2022بدريه ماهودعباس جبار فالحالديوانية

28-09-2022امعدول جيادداخل مظلوم سميرالديوانية

28-09-2022حسنه كباشيفليح حسن جيادالديوانية

28-09-2022حمامه كطرانعالء خالد عبدالحسينالديوانية

28-09-2022لوعه حسنمحمد لفته حماديالديوانية

28-09-2022صبريه سالمثجيل رجاب حجايالديوانية

28-09-2022عجيله حسنفالح كاظم جعفرالديوانية

28-09-2022بدريه جاسمعدنان جواد كاظمالديوانية

28-09-2022نسيمه سعدونحسن كواك حمدالديوانية

28-09-2022شده عبيدعويد عبدهللا عبدالديوانية

28-09-2022نهيه عباسجاسم جبر فرهودالديوانية

28-09-2022خمشه لعيسكاظم دريب عباسالديوانية
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28-09-2022شكريه عودهمحسن حسين خطارالديوانية

28-09-2022فخريه ياسينحسن علي مكيالديوانية

28-09-2022فطيمه محمدعلي فرحان حسينالديوانية

28-09-2022حضيه جاسمصباح جفاطه كاظمالديوانية

28-09-2022هاشميه درويشبلقيس زكي مظلومالديوانية

28-09-2022بدريه محسنعباس محمد عبودالديوانية

28-09-2022شكريه عبودناصر شهاب جمعهالديوانية

28-09-2022صفيه يوسفعبدهللا نعمه عطيهالديوانية

28-09-2022تسواهن ليلوجعفر كظيم صكبانالديوانية

28-09-2022جبره كاظمعادل زاهي وداغهالديوانية

28-09-2022رحمه عباسعباس عبيد طاللالديوانية

28-09-2022حظيه جودهنعيم جويش عيسىالديوانية

28-09-2022هالله برهانشايع رسن عودهالديوانية

28-09-2022راجحه كريمعقيل جواد كاظمالديوانية

28-09-2022حياه عباساياد دريول هنديالديوانية

28-09-2022قبيله نجمقاسم فاضل عبدالديوانية

28-09-2022خيريه علييحيى عبد منديلالديوانية

28-09-2022فدوري شامهسالم عبد كويدهالديوانية

28-09-2022خشيفه غاليحسن حسين حامضالديوانية

28-09-2022حياه روميزغير عراك اسماعيلالديوانية

28-09-2022حيزه سميححمودي رحيم نغيشالديوانية

28-09-2022نجمه حسينلوكه نذير كاطعالديوانية

28-09-2022تركيه جبارحسين حمزه كاظمالديوانية

28-09-2022فطيمه محمدعباس جابر عكلهالديوانية

28-09-2022فضيله سربوتنهار المي عجيلالديوانية

28-09-2022حرويده مشكورجابر شنان بعيويالديوانية

28-09-2022سعديه جليلعلي شاكر ثامرالديوانية

28-09-2022وهره ناصرمحمد منديل ناطورالديوانية

28-09-2022حكمه عليمالح جاسم عبدهللاالديوانية

28-09-2022حويليه عباديحسن جنيوي عالكالديوانية

28-09-2022دوحه كاظمحسوني كاظم حسينالديوانية

28-09-2022شكرييه سلمانكاظم سلمان شاهيالديوانية

28-09-2022نمامه درويشحامد عصواد جاسمالديوانية

28-09-2022عليه خليلاحسان جبر مرزهالديوانية

28-09-2022نجيوه دخيلصباح حبيب لفتهالديوانية

28-09-2022نعيمه حسونداخل حسن ابواللوحالديوانية

28-09-2022حضيه عبودعمران عبيد يوسفالديوانية

21-09-2022نوال محمودمحمد سالم عبدالرزاقكركوك

21-09-2022نوريه عسكرباسم حيدر جاسمكركوك

21-09-2022خديجه اسماعيلرفيق محمود حمدامينكركوك

21-09-2022ليلى طارقكيالن سردار حسنكركوك

21-09-2022حليمه احمدعزت محمدامين احمدكركوك

21-09-2022ثريه عبدهللاحسين علي احمدكركوك

21-09-2022حليمه عليكاكهامين شكور كريمكركوك

21-09-2022شكريه جاللصباح محمد عمركركوك

21-09-2022منيعه دحاماحمد حسين عاصيكركوك

21-09-2022سكينه شكورنبيل ذاكر صادقكركوك

21-09-2022افروز سعيدانور شريف رشيدكركوك

21-09-2022خيريه محسناحمد عبد رميضكركوك

21-09-2022كرحه زيدنعلي عباس مظلومكركوك

21-09-2022زليخه فتحاهللنهبهز نظام نصرالدينكركوك

21-09-2022خنساء شكورزيد ابراهيم خليلكركوك
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21-09-2022زليخا محمدسيفي احمد عبدهللاكركوك

21-09-2022يسرى عبدالرزاقطه شكور عيدانكركوك

21-09-2022ماجده محسنيوسف فرهاد فارسكركوك

21-09-2022زهره مصطفىمحمد حسن قادركركوك

21-09-2022عوفه جاسمرعد حسين عليويكركوك

21-09-2022شمسه علواننجيب عبدالعزيز سليمانكركوك

21-09-2022كرجي رشيدكامل خورشيد رشيدكركوك

21-09-2022خديجه محي الدينعادل علي رضاكركوك

21-09-2022صبريه رسولعماد حمه كريم رحيمكركوك

21-09-2022نجود عداياحميد جادهللا صالحكركوك

21-09-2022صبحه محمودحسين محمد خطابكركوك

21-09-2022رحمه قادرابراهيم محيالدين مكيائيلكركوك

21-09-2022نارنج صالحعثمان عمر بهرامكركوك

21-09-2022محبوبه صالحنصرالدين محمد عليكركوك

21-09-2022خانم احمدعباس فتح هللا عبدهللاكركوك

21-09-2022هدله مهيديوتيح داود حبيبكركوك

21-09-2022نجمه عمركاكه رش عمر كريمكركوك

21-09-2022نذيره رفيقطاهر جالل توفيقكركوك

21-09-2022وزه حمادهصالح علي رجاءكركوك

21-09-2022رحمه عليجهاد جوامير فتح هللاكركوك

21-09-2022كورجيه حسنجاسم عبدهللا وليكركوك

21-09-2022فكريه محمدجبار احمد صالحكركوك

21-09-2022زينب محمدكريم حسن محمدكركوك

21-09-2022واضح حسيننجاه فتح هللا محمدكركوك

21-09-2022صافيه بكرخليل كريم محمدكركوك

21-09-2022حنيفه محمدعزالدين صالح خضركركوك

21-09-2022نبيهه كوثراشرف زين العابدين قنبركركوك

21-09-2022صبحه عليعمر جمعه خلفكركوك

21-09-2022بدريه كوثرجعفر شكر زين العابدينكركوك

21-09-2022عاصم رشيدكمال سعدون عليكركوك

21-09-2022كافيه شريفعبدهللا محمد حسينكركوك

21-09-2022حليوه عبدللقمان علي هاواركركوك

21-09-2022نعيمه داودعبداللطيف عبدالرحمن عبدالكريمكركوك

21-09-2022غربت حسينعباس رضا حسنكركوك

21-09-2022سكوت حميدحسن خفيف جاكهكركوك

21-09-2022سنيه احمدخالد صالح محيالدينكركوك

21-09-2022حمده حبيبمحمد حسين عليكركوك

21-09-2022زيتون حسنعبدالرحمن مصطفی شريفكركوك

21-09-2022غزاله صالححسين علي محمدكركوك

21-09-2022امونه يوسفحمد عبدالجادر حمدكركوك

21-09-2022وزيره سعيدمحمد نوري حميدكركوك

21-09-2022عسله وهابنصرالدين محمود وليكركوك

21-09-2022وضحه حسينفرحان محمد خلفكركوك

21-09-2022عاصمه رسولشفيق توفيق قره نيكركوك

21-09-2022مطره دحامحسن محمد احمدكركوك

21-09-2022امنه عمرفقي جميل عبدهللا عمركركوك

21-09-2022سوزه محمدعدنان واحد عبدهللاكركوك

21-09-2022كلجين رمضانجليل ابراهيم سمينكركوك

21-09-2022فطومه احمداحمد سليمان رضاكركوك

21-09-2022نائله عزيزستار رحيم محمدكركوك

21-09-2022هدله علوعبدالجبار كنهش نجمكركوك

21-09-2022نجوده مسيرعلي خلف خضركركوك
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21-09-2022رابعه مولودبكر عزالدين عبدهللاكركوك

21-09-2022خضره حميدحسين ابراهيم عبدكركوك

21-09-2022عيده شالشاحمد جاموس عليكركوك

21-09-2022جميله شهبازعباس محمد عليكركوك

21-09-2022عائشه صالحذياب عيسى دخيلكركوك

21-09-2022بدريه موسىاعتصام حسين عسكركركوك

21-09-2022شمسه عليصالح علي عبدهللاكركوك

21-09-2022امينه احمدعلي رشيد امينكركوك

21-09-2022بلقيس حسنصالح سالم رستمكركوك

21-09-2022بهيه غريبمحمد رشيد صديقكركوك

21-09-2022شمسه مجيدعبدهللا عمر نادركركوك

21-09-2022عمشه احمدحسين عبد حبيبكركوك

21-09-2022امينه محمداميننوري اسعد محمدكركوك

21-09-2022انيسه شكررائد محمود رضاكركوك

21-09-2022دورسن احمدعادل قادر حمهرشكركوك

21-09-2022زرين محمدحسين عبدالكريم سعيدكركوك

21-09-2022خضره خلفشمسي عبدالرحمن خشانكركوك

21-09-2022نعيمه شريفعبدالقادر محمد مجيدكركوك

21-09-2022التون محمدسردار عبدالقادر حمهشريفكركوك

21-09-2022بهيه محمدعباس محمدامين مصطفىكركوك

21-09-2022خديجه عبدهللاخورشيد حمه رشيد صالحكركوك

21-09-2022سفين عبدهللاريبوار جبار حمه عليكركوك

21-09-2022عائشه احمدحسين روستم رشيدكركوك

21-09-2022نظيره مصطفىعمر امين عثمانكركوك

21-09-2022صبيحه صالححسين عاصي عليكركوك

21-09-2022صائمه عبداداروان محمد عليكركوك

21-09-2022بهيه رزاقسمين حسين زينلكركوك

21-09-2022زليخه غائبعلي حميد حبيبكركوك

21-09-2022زهيه حميدمحمود حسين عبطانكركوك

21-09-2022دالرام سالمعاصي علي احمدكركوك

21-09-2022صبريه اسماعيلنبيل مصطفى قادركركوك

21-09-2022فرحه عباسعبد شاهر عبدالعزيزكركوك

21-09-2022امنه محمدعمر يحيى سالمكركوك

21-09-2022زينب خورشيداسماعيل بيوش امينكركوك

21-09-2022مينا حسينحمادي غفور احمدكركوك

21-09-2022رابعه صالحعبدالرحمن عبدهللا همزهكركوك

21-09-2022نسرين كريمعبدالسالم صباح محمدكركوك

21-09-2022خديجه معروففرج كاكه برا فتاحكركوك

21-09-2022جواهر محمدناصح ياسين محمدكركوك

21-09-2022حبيبه عمرعبدهللا كريم معينكركوك

21-09-2022مامز حسنياسين قادر حسنكركوك

21-09-2022نازك صالحخالد حبيب عليكركوك

21-09-2022خانه كول كريمعثمان محمدعارف طاهركركوك

21-09-2022حسنيه امينعاصي قادر سعيدكركوك

21-09-2022كافيه عمراحمد حسن امينكركوك

21-09-2022غزاله كاكه شينبايز حامد كارسولكركوك

21-09-2022جيران حمه رشمظهر شفيق رشيدكركوك

21-09-2022مياده ثامرعبدهللا قصي حاتمكركوك

21-09-2022حالوه محي الدينكاظم قهرمان امينكركوك

21-09-2022وضحه صالحسهيل علي جارهللاكركوك

21-09-2022ناصحه عبدالرحمنصباح يحيى عليكركوك

21-09-2022عيده حسينعواد محجوب صالحكركوك
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21-09-2022نهيه سعيداحمد عمر حسينكركوك

21-09-2022جميله عمرحمزه نورالدين رمضانكركوك

21-09-2022شكريه صابرخليل احمد ابراهيمكركوك

21-09-2022فطيم خلفبرع يوسف محمدكركوك

21-09-2022فاطمه احمدوهاب مشير محمدكركوك

21-09-2022حليمه محمودياسين خلف عبدهللاكركوك

21-09-2022شهله فاضليوسف علي محمدربيعكركوك

21-09-2022خديجه فرضعدنان محمود كريمكركوك

21-09-2022كالويز رفيقسه نكه ر عبدالقادر شريفكركوك

21-09-2022كالويز رفيقره نجده ر عبدالقادر شريفكركوك

21-09-2022قدريه جبارفيصل كامل محي الدينكركوك

21-09-2022وفيق ابراهيمعادل عدنان صالحكركوك

21-09-2022فخريه سعيدعبيد رشيد سعيدكركوك

21-09-2022عائشه محي الدينعلي نادر محمدكركوك

21-09-2022شمسه حسنعلي رحيم كاك عبدهللاكركوك

21-09-2022نخشين اسعدعزالدين مصطفى عزيزكركوك

21-09-2022صبيحه امينبايز عمر عليكركوك

21-09-2022عائشه ابراهيمسعران حسن عمركركوك

21-09-2022حمديه محمدعباس شيره مهديكركوك

21-09-2022امنه حسينعزيز رشيد حسنكركوك

21-09-2022اميره رضارزكار حسن محمدكركوك

21-09-2022مريم سعيدعاصي احمد محمدكركوك

21-09-2022افتاو حمه امينعلوان محمد كريمكركوك

21-09-2022خورشيده خوداكرمعمر حيدر محمودكركوك

21-09-2022نوال شكركرم بالل محمدكركوك

21-09-2022روشن حسنجالل احمد سعدونكركوك

21-09-2022هدى طهعمر احمد حسينكركوك

21-09-2022اسمر عليحيدر علي صالحكركوك

21-09-2022رعنه محمدحمدي جبار صالحكركوك

21-09-2022سعاد سعيدنجاه زياد عبدالرحمنكركوك

21-09-2022خديجه محمدعبدالحكيم محمد عبدهللاكركوك

22-09-2022صدريه كمالاحسان احمد حميدكركوك

22-09-2022بدريه ابراهيماياد طه حياويكركوك

22-09-2022صبحه محجوبعمر طه محمدكركوك

22-09-2022واضحه جاللفهمي عادل محمد نجمكركوك

22-09-2022اسمر احمدسيروان عثمان سليمانكركوك

22-09-2022جهان علياحمد محمدلطيف محمدكركوك

22-09-2022حمديه شاكرشاهين محمد احمدكركوك

22-09-2022ليلى نجمسنان جمال عبدهللاكركوك

22-09-2022زكيه عليمحمد محسن احمدكركوك

22-09-2022غربت عبدهللاجبار رشيد احمدكركوك

22-09-2022رحمه رمضانخالد ولي عباسكركوك

22-09-2022فخريه غضبانعمار حسن احمدكركوك

22-09-2022نعمه سعيدمحمود احمد محمدكركوك

22-09-2022هدى نصر هللاتيمور عالء الدين عبدهللاكركوك

22-09-2022مينا عبدهللاعبدالسالم مصطفى خضركركوك

22-09-2022زهره سلمانخليل سلمان فالمرزكركوك

22-09-2022فطيم حمدجدوع عناد غضبكركوك

22-09-2022مكيه شالشفراس عبد جعلوطكركوك

22-09-2022ميسون عادلعلي فيصل كاملكركوك

22-09-2022زكيه سعيدعثمان سرخوش عثمانكركوك

22-09-2022خرفي اسماعيلشكر اسماعيل محمودكركوك

Page 286



Query

22-09-2022خديجه محمدثائر صالح عبدكركوك

22-09-2022بهيه نادركمال محمد رسولكركوك

22-09-2022هدله فرجسطم حمد خلفكركوك

22-09-2022خاتون حسينحسين عبدهللا ظاهركركوك

22-09-2022كيالس محمدوليد محمد مصطفىكركوك

22-09-2022زمو محمودمحمد درويش سليمانكركوك

22-09-2022خيريه فارسنجم الدين عبدالرحمن محمدكركوك

22-09-2022تاضي حسينموسى خليل شهابكركوك

22-09-2022نعيمه امينحميد محمد صالحكركوك

22-09-2022غربت محمدلطيف وهاب انجهكركوك

22-09-2022كلثوم محمدعباس احمد سلومكركوك

22-09-2022ليمو محمدعليخضر عبدهللا امينكركوك

22-09-2022صديقه صادقاحمد شريف صالحكركوك

22-09-2022رعنا معروفاحمد محمد رؤوفكركوك

22-09-2022صبريه حمد اميننعمان كريم عبدهللاكركوك

22-09-2022خوله اسماعيلقصي شالل عالويكركوك

22-09-2022نائله محمدقادر محمد نريمانكركوك

22-09-2022هدله عبدهللاطلب محجوب خلفكركوك

22-09-2022نازدار توفيقرشيد خليفه عزيزكركوك

22-09-2022خاتون حسينعادل عبدالحميد محمدكركوك

22-09-2022بهيجه حميدنافع بهاء الدين عبدالقادركركوك

22-09-2022نبيهه عبدهللاوداد محمد خورشيدكركوك

22-09-2022صبريه قادرشكور عبدالكريم قادركركوك

22-09-2022خاور صالحفاضل محمد غفوركركوك

22-09-2022سركول صدرالدينجالل صابر محمدكركوك

22-09-2022امنه محمدسليمان جبار احمدكركوك

22-09-2022محبوبه صالحبهاء الدين مصطفى عمركركوك

22-09-2022هناء شهابادهم عباس ناجيكركوك

22-09-2022حياه نجيبسالم عبد جرجيسكركوك

22-09-2022عمشه حسينحميد مصطفى صالحكركوك

22-09-2022عائشه احمداسماعيل احمد كرديكركوك

22-09-2022خالده خيرهللاحسين عباس زين العابدينكركوك

22-09-2022هيبت عبدهللافارس محمد محمدامينكركوك

22-09-2022اسمر ياسينقادر ابوزيد توفيقكركوك

22-09-2022هنيه علينجاه جهاد صمدكركوك

22-09-2022صبحه حسنحمد محمد حمدكركوك

22-09-2022عصمت توفيقرؤوف محمد طاهركركوك

22-09-2022فاطمه نجيبصالح محمد صالحكركوك

22-09-2022زهيه ابراهيمنافع خلف مديدكركوك

22-09-2022فاطمه خورشيدحمهغريب هرزاني احمدكركوك

22-09-2022صفيه مصطفىكاكه خان محمد خضركركوك

22-09-2022غزال حسينعلي رشيد رسولكركوك

22-09-2022رسميه كاظممحمد فائق رفيقكركوك

22-09-2022كله ياسينعزالدين محمد توفيقكركوك

22-09-2022قدريه سعيدسعيد شكر قادركركوك

22-09-2022خنجه قادرابوبكر محمدعلي عبدالرحمنكركوك

22-09-2022رحيمه احمدقادر نصرالدين توفيقكركوك

22-09-2022غائله كاكه عواللطيف بكر شاه سواركركوك

22-09-2022افروزه محمدامينعباس رشيد محمدكركوك

22-09-2022نباته مسلمنجاح ستار زغيركركوك

22-09-2022يابه قره محمدسفر توفيق محمدكركوك

22-09-2022يشار صديقمؤيد نوزت خليلكركوك
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22-09-2022سعده محسنعلي حسن عليكركوك

22-09-2022ناديه حميدعمر ثاني مهديكركوك

22-09-2022نجود عزاويخلف ابراهيم صالحكركوك

22-09-2022شكريه وليحسن محمود محمدكركوك

22-09-2022عليه زوبعمحمود رزاق زكرطكركوك

22-09-2022يازي فرحانحسين علي عيسىكركوك

22-09-2022نجومه عبدالمهيمنمحمد باسم محمدكركوك

22-09-2022زماو ذيابصالح عبدهللا سلمانكركوك

22-09-2022عصمت عبدهللاحسين اسماعيل رسولكركوك

22-09-2022بهيه كريمنورالدين نجم محمدصالحكركوك

22-09-2022بيروز سعيدجمعه كاكه عبدهللاكركوك

22-09-2022نوفه محمدمطشر حمدان احمدكركوك

22-09-2022حمديه محمدامجد عبدهللا كريمكركوك

22-09-2022رفعه عباسعبيد صالح محيميدكركوك

22-09-2022رحمه معروففائق فريق زينلكركوك

22-09-2022ثلجه خلفاحمد محمد مظلومكركوك

22-09-2022كيله عبودمحمود تركي عكلهكركوك

22-09-2022نوريه ساميعباس جمعه جهادكركوك

22-09-2022شمسه خلفاسود محمد خلفكركوك

22-09-2022شاهه ياسيناحمد عمر احمدكركوك

22-09-2022عائشه حمه سعيدكاكل حمد قادركركوك

22-09-2022نجمه حمدهالل شهاب احمدكركوك

22-09-2022خضره عدواناحمد محمد عبدهللاكركوك

22-09-2022هاجر عليصالح عدوان ابراهيمكركوك

22-09-2022زكيه مولودشكر رشيد عليكركوك

22-09-2022حمامه ويسمحمد مطر خلفكركوك

22-09-2022عيده شالشمحمود جاموس عليكركوك

22-09-2022حمده علوانمحمد خلف سلمانكركوك

22-09-2022حمده محمدسليم ابراهيم محمدكركوك

22-09-2022نوره محمدجمعه حميد زكرطكركوك

22-09-2022وضحه جاسمسليمان عيسى حنطوكركوك

22-09-2022عائشه حمه شريفعلي عزيز سعيدكركوك

22-09-2022فاطمه محمدمحمد صالح عطيهكركوك

22-09-2022عزيزه سعيدطلب محمد فنتشكركوك

22-09-2022زهيه حسينمحمد حسين عبدهللاكركوك

22-09-2022فتحيه امينحسن احمد محمدعليكركوك

22-09-2022بهيه حسنعادل حسن عباسكركوك

22-09-2022بهيه نادرعبدالرحمن ياسين عمركركوك

22-09-2022نعيمه عليشكور محي الدين عبدهللاكركوك

22-09-2022معصومه اسماعيلبهاءالدين مصطفى تقيكركوك

22-09-2022عزيمه محمودمروان غاءب شريفكركوك

22-09-2022امينه احمدرشيد احمد امينكركوك

22-09-2022خديجه حمدمينعزيز محمد احمدكركوك

22-09-2022جاهده احمداميناوميد سعيد عبدهللاكركوك

22-09-2022دلبر لطيفسامان غازي محمدغريبكركوك

22-09-2022صبحه طالبياسر زيدان خلفكركوك

22-09-2022حسنه عليحسن هادي دحامكركوك

22-09-2022فاطمه احمدابراهيم سحاب مطركركوك

22-09-2022نديمه حسينعدنان رؤوف شريفكركوك

22-09-2022فريده خورشيدعدنان محيالدين قادركركوك

22-09-2022نايله محمدمحمد عبدهللا سالمكركوك

22-09-2022ليلى صابرطاهر يحيى نادركركوك
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22-09-2022خريده امينكمر معروف خليلكركوك

22-09-2022فصله حمدعزيز حمد صالحكركوك

22-09-2022ايبك ياوزمحمد فاتح احمدكركوك

22-09-2022زكيه امينعبدالرحمن مصطفى عليكركوك

22-09-2022كولسر غالباشرف كاظم بهجتكركوك

22-09-2022ساميه حسينصباح محمدشكر محمودكركوك

22-09-2022زبيده محيالدينخورشيد رشيد محمدكركوك

22-09-2022حالوه قادرابراهيم مولود محمدكركوك

22-09-2022مياه ساقيشريف عبدالزراق شريفكركوك

22-09-2022رمان يونسعمار صبحي عمايانكركوك

22-09-2022نجود معروفعزيز خاطر سميركركوك

22-09-2022امو توماناظم الياس بطرسكركوك

22-09-2022شبعاد كريممحمد سالم عبدالكريمكركوك

22-09-2022هكشه حسينجاسم محمد خلفكركوك

22-09-2022كلبهار علىمريوان جالل قادركركوك

22-09-2022طلبه خليلظاهر محمد صمعوكركوك

22-09-2022زاري زينديننبيل كامل حسينكركوك

22-09-2022اهو وليمحمد غازي عليكركوك

22-09-2022قتحيه شالشصباح محمد احمدكركوك

22-09-2022رحيمه فتحاهللعبدالمجيد علي محمدكركوك

22-09-2022زليخه فتاحصباح نوري فتاحكركوك

22-09-2022سنيه يابهشاخوان نامق توفيقكركوك

22-09-2022نوال عبدالرحمنقيس علي شكركركوك

22-09-2022اسبهان عريانمحمد خليل ابراهيمكركوك

22-09-2022نجيبه مردانابراهيم رفيق صالحكركوك

25-09-2022مهيه احمدفاتح محمدفريق احمدكركوك

25-09-2022عيثان حمدخالد محمدعلي مولودكركوك

25-09-2022نجيبه حسنهاشم جعفر خورشيدكركوك

25-09-2022شمسه امينشكور عباس محمودكركوك

25-09-2022نومه خلفحسن حزي اسمركركوك

25-09-2022عائشه خليفهفتحاهلل محمد امينكركوك

25-09-2022كورجيه زين العابدينبهاءالدين احمد محمدكركوك

25-09-2022فهيمه قادركرمصالح رشيد محمدكركوك

25-09-2022خديجه حسن عبدهللااحمد حسن عبدالغفوركركوك

25-09-2022كماله سعيدفاضل عزه شمعونكركوك

25-09-2022زهره حسينصباح احمد محمدكركوك

25-09-2022صبريه محمدرسولطه حسن احمدكركوك

25-09-2022انيسه خورشيدتورهان محمد مبارككركوك

25-09-2022نسيمه احمدايوب خلف ابراهيمكركوك

25-09-2022حسيبه فخرالديناراس كريم حسنكركوك

25-09-2022حالوه اسماعيلرحمان حسن عزيزكركوك

25-09-2022مديحه محمدجنكيز حسن عثمانكركوك

25-09-2022ملك احمدنجمالدين حسين عبدهللاكركوك

25-09-2022حنيفه عليمحمدسعيد صادق احمدكركوك

25-09-2022سكنه عبدهللاخماس عبدهللا اسماعيلكركوك

25-09-2022عائشه طهفرحان خلف موسىكركوك

25-09-2022فاطمه يونسشكر قادر نجمكركوك

25-09-2022بدريه عسكرجاسم محمد نفاتكركوك

25-09-2022بهيه امينصباح سعيد حسينكركوك

25-09-2022بدريه احمدمنيف دليان سليمانكركوك

25-09-2022هديه ابراهيمحيدر صابر رضاكركوك

25-09-2022حمديه حسينجمال عطيه محمدكركوك
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25-09-2022شمسه عبدهللاعواد حسين عليكركوك

25-09-2022نوره عليمرعي حسن فرجكركوك

25-09-2022رمزيه حسينعبدالسالم محمد عباسكركوك

25-09-2022شكريه مجيدحمدي بهاءالدين رفيقكركوك

25-09-2022نوفه سعيدخليل اسماعيل زوبعكركوك

25-09-2022ناسك مصطفىعمادالدين قادر سعيدكركوك

25-09-2022اسره قوربانيجبار عبدهللا زورابكركوك

25-09-2022امنه حسينكريم غزال ميدانكركوك

25-09-2022شقراء صالحعلي احمد محمودكركوك

25-09-2022هوما هاشمعباس عزيز عليكركوك

25-09-2022نديمه رحمه هللانهاد اكبر عليكركوك

25-09-2022كلشاه عبدلجمال كامل يادكاركركوك

25-09-2022خديجه حسينزلفقار بكر صديقكركوك

25-09-2022حنيفه داودنظام الدين عسكر ماليكركوك

25-09-2022شمسه سعدونزين العابدين اصغر اكبركركوك

25-09-2022نيم تاج جاسممحمد لطيف ابراهيمكركوك

25-09-2022قمر عليمحسن محمد عباسكركوك

25-09-2022رقيه ابراهيمهادي حسين زينلكركوك

25-09-2022شمسه عبدهللاعبدالرحمن محمد حسنكركوك

25-09-2022صالحه سكندرمحمد رشان صالحكركوك

25-09-2022طيبه محمدعطيه عبدالكافي حبيبكركوك

25-09-2022صبريه نامقشيرزاد نجمالدين عزيزكركوك

25-09-2022شكيبه عثمانرباح خورشيد حميدكركوك

25-09-2022فطيم عزيزاحمد سلمان عليكركوك

25-09-2022نائله خورشيدجوهر عثمان فقي محمدكركوك

25-09-2022حنيفه محمدصبحي احمد عليكركوك

25-09-2022امنه اسماعيلعلي كمال محمودكركوك

25-09-2022سكته كرمجمعه عبد سبتيكركوك

25-09-2022فكريه رؤوفصباح عبدالقادر اسماعيلكركوك

25-09-2022فاطمه حمهعلي قادر جادركركوك

25-09-2022نجمه احمدعبدالمناف مجيد محمدكركوك

25-09-2022نازك معروففتح هللا صالح احمدكركوك

25-09-2022رحمه معروفبابارسول فريق زينلكركوك

25-09-2022شوشه محمدجمال عبدالقادر عليكركوك

25-09-2022ملكه محمدعرفان مكرم عبدهللاكركوك

25-09-2022عيش حسينحمه رشيد كوخه حويز عصافكركوك

25-09-2022هديه صابرسربست خالد عباسكركوك

25-09-2022مهيه سلطانحردان احمد عمركركوك

25-09-2022رعنه محمودحميد مجيد كريمكركوك

25-09-2022رعنه احمدفاتح محمد شريفكركوك

25-09-2022قدريه شريفعبدالجبار صابر صالحكركوك

25-09-2022فاطمه احمداسماعيل لطيف خليفكركوك

25-09-2022صبيحه هاديساطع فاتح شيخهكركوك

25-09-2022منيجه عبدالكريمحسيب شكور عليكركوك

25-09-2022سكينه احمدعادل زين العابدين عليكركوك

25-09-2022حسيبه عثمانكاظم مصطفى محمد امينكركوك

25-09-2022جميله عزيزصباح نورالدين فتحاهللكركوك

25-09-2022امنه اسماعيلحسين كمال محمودكركوك

25-09-2022صفه احمدعبدالواحد توفيق سعيدكركوك

25-09-2022فيال محمدعبدهللا كابني قوربانيكركوك

25-09-2022امنه رشيدمنصور حسين عليكركوك

25-09-2022بدريه رشيدمطر حكيم حسنكركوك
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25-09-2022رعنه رمضانسامي محمد غريبعزيزكركوك

25-09-2022عاجله عاديحسين ابراهيم حسينكركوك

25-09-2022خاتونه متيكمال مصطفى عليكركوك

25-09-2022نجيه صديقنورالدين محمد جمعهكركوك

25-09-2022زماو عليكاكه رش محمد صادقكركوك

25-09-2022افتاب كريمفؤاد كاك مند فتاحكركوك

25-09-2022عازمه منذرسامي احمد حميدكركوك

25-09-2022حسيبه عمرايوب عبدالرحمن ابراهيمكركوك

25-09-2022رعنه طهسامي محمدامين احمدكركوك

25-09-2022خديجه يوسفمنصور محمود احمدكركوك

25-09-2022خيريه محمدصالح اسعد امينكركوك

25-09-2022زينب عباسمحمد جبار مرادكركوك

25-09-2022وزيره زينلنهاد محمد خورشيدكركوك

25-09-2022سعديه بهجتعصام مجيد قادركركوك

25-09-2022وزيره بهجتمحمد حسين عبدهللاكركوك

25-09-2022صبريه بهجتمؤيد اكرم شوكتكركوك

25-09-2022كورجيه ابراهيمعلي محمد مهديكركوك

25-09-2022مهروبه فرجبكر احمد محمدكركوك

25-09-2022سلطانه خلفمحمد حسين عبدهللاكركوك

25-09-2022حمده فاضلخليل صالح حميدكركوك

25-09-2022ليلى صالححياوي محمود فدعوسكركوك

25-09-2022زماو ذيابكريم عبدهللا سلمانكركوك

25-09-2022هديه نجرسحسين حميد محمدكركوك

25-09-2022نزيره عارفلطيف فاضل محمودكركوك

25-09-2022حالو شريفمقداد شفيق توفيقكركوك

25-09-2022نجمه اسماعيلوريا حميد رشيدكركوك

25-09-2022كرجيه احمدخليل مجيد كاظمكركوك

25-09-2022فهيمه جبارنوزاد عبدالرحمن محي الدينكركوك

25-09-2022سلمى غريببكر كريم جعفركركوك

25-09-2022فاطمه صالحصالح سلمان محمدكركوك

25-09-2022سعديه ولينجاه عبدهللا قادركركوك

25-09-2022اهو محمدسلطان حميد محمدكركوك

25-09-2022مريم عبدالمجيدجمعه اسحق سليمانكركوك

25-09-2022صبحه عباسجالل انور حسنكركوك

25-09-2022سليمه عليسامي عمر احمدكركوك

25-09-2022جوريه احمدنصيف جاسم محمدكركوك

25-09-2022سعديه احمدارجومان صديق رؤوفكركوك

25-09-2022جيران عليهللا ويردي عمر محمدكركوك

25-09-2022كرجي محمدمعتصم محمد سعيدكركوك

25-09-2022بهيه محمدعليعبدهللا محمد شريفكركوك

25-09-2022حلوه حميدعثمان نصرالدين داراكركوك

25-09-2022هدله جدوعنجم محمود جموكركوك

25-09-2022خوله عليازاد حبيب عليكركوك

25-09-2022بيروز عليمردانعمر رشيد سليمانكركوك

25-09-2022همينه حسينعبدالواحد محمد عليكركوك

25-09-2022نجمه محمودسردار محمدعلي نادركركوك

25-09-2022حمده خلفياسين علي حسينكركوك

25-09-2022سوزه عارفحميد كريم عودلكركوك

25-09-2022فهيمه محمدفاضل عبدهللا فارسكركوك

25-09-2022سعديه صابرفؤاد جمال احمدكركوك

25-09-2022حبسه نوريفؤاد قادر عباسكركوك

25-09-2022كافيه توفيقازاد غريب امينكركوك
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25-09-2022فنر احمدمنصور خضير دويجكركوك

25-09-2022عائشه علينوزاد محمد احمدكركوك

25-09-2022نعيمه امينفاضل محمد شريفكركوك

25-09-2022قدريه شريفناصح محمد جواميركركوك

25-09-2022حمده عبوشمحمد مطلك صالحكركوك

25-09-2022مسيره عدايخلف عواد خلفكركوك

25-09-2022ردسه حسينعبد عبدهللا حسينكركوك

25-09-2022نوفه شحاذهعلي خليل ياسينكركوك

25-09-2022وضحه عبداحمد عبود ياسكركوك

25-09-2022وطقه خلفطالب خلف كاطعكركوك

25-09-2022فاطمه محمد صالحعبدالرحمن احمد عبدالرحمنكركوك

25-09-2022كبيره كاكه برىازاد عزالدين مصطفىكركوك

25-09-2022امنه بهرامعبدالكريم جبار صالحكركوك

25-09-2022حليمه رضانعمان فتاح قادركركوك

25-09-2022محبوب سعدعدنان علي عبدهللاكركوك

25-09-2022رسميه نادرزهير عزالدين مصطفىكركوك

25-09-2022صبريه خضرجمعه محمد عليكركوك

25-09-2022رقيه مجيدابراهيم احمد حسينكركوك

25-09-2022زينب احمدياسين محمد احمدكركوك

26-09-2022كرجيه حسينيشار جمال كاظمكركوك

26-09-2022رعنه عمريوسف رشيد حسنكركوك

26-09-2022كافيه محمدهاشم علي فقي محمدكركوك

26-09-2022قماش حسنابوبكر صابر حسنكركوك

26-09-2022شمامه عباسفهمي محمد حسينكركوك

26-09-2022شكره قادرعماد حسن محمدكريمكركوك

26-09-2022خديجه حميدعلي مهنى هاللكركوك

26-09-2022مرجان محي الدينصالح مجيد محمدكركوك

26-09-2022فاطمه سعيدفيصل نجم حسينكركوك

26-09-2022مليحه مصطفىمفيد عثمان عبدهللاكركوك

26-09-2022عطيه عبدالرحمنفتحاهلل عبدهللا احمدكركوك

26-09-2022وهيبه قادرمحمد عزالدين شكوركركوك

26-09-2022فاطمه فتاحظاهر شاسوار احمدكركوك

26-09-2022صبريه محمدفاروق رمضان عليكركوك

26-09-2022هويه كريمبرهان سلمان احمدكركوك

26-09-2022رفعه حسنعلي محمد جاسمكركوك

26-09-2022حسيبه قادريحيى احمد مالقادركركوك

26-09-2022حياه عزيزييوسف حمه كريم احمدكركوك

26-09-2022وضحه حسينجبار عبد خضركركوك

26-09-2022زينب عليمحمد ابوبكر محمودكركوك

26-09-2022محبوبه قادرموفق طاهر خورشيدكركوك

26-09-2022عمشه خلفاحمد محمد حسنكركوك

26-09-2022صبريه محمدعدنان احمد عبدكركوك

26-09-2022فخريه ياسينفرهاد عمر قادركركوك

26-09-2022وضحه عبوشعبدالمحسن صالح حسينكركوك

26-09-2022صبحه زيدانناظم احمد درويشكركوك

26-09-2022خديجه طهنيسان شيروان حاجيكركوك

26-09-2022زينب عبدهللاعدنان حمه صالح كاكه خانكركوك

26-09-2022فهيمه محمدمحمدجميل احمد محمدكركوك

26-09-2022بدريه اميناياد عبدهللا احمدكركوك

26-09-2022فخريه محمدسعيد واحد احمدكركوك

26-09-2022غزال رضاانور عبدالرحمن محمدكركوك

26-09-2022زاره ياسينفائق علي محمدصالحكركوك
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26-09-2022مريم احمدنوري غريب صالحكركوك

26-09-2022فطومه يعقوبطالل حسين عبدالوهابكركوك

26-09-2022خيريه خورشيدهادي احمد ابراهيمكركوك

26-09-2022امينه صالحجليل امين لطف هللاكركوك

26-09-2022فاطمه حويزفاتح حمه صديق سليمانكركوك

26-09-2022سلمى احمدشفيق فريق حمه كريمكركوك

26-09-2022حبسه علياحمد محمد باهر سالمكركوك

26-09-2022فاطمه رسولنجاه عبدهللا امينكركوك

26-09-2022فهميه محمدعماد اسماعيل عبدلكركوك

26-09-2022عليه خلفعواد طه محمدكركوك

26-09-2022جهات يادكارابراهيم حسين ساقيكركوك

26-09-2022بدريه عبدهللاسربست طالب محمدكركوك

26-09-2022محبوبه طاهرفتاح رؤوف قاضيكركوك

26-09-2022نظيمه غفورعلي بكر مردانكركوك

26-09-2022جهانه عزيزدليل عبدهللا توفيقكركوك

26-09-2022جهانه عزيزجالل عبدهللا توفيقكركوك

26-09-2022زهره احمدستار نوري صادقكركوك

26-09-2022صبريه محمدبرهان قادر توفيقكركوك

26-09-2022شوشه اسماعيلعلي رشيد احمدكركوك

26-09-2022نجمه حسينشيركو كريم رحيمكركوك

26-09-2022حليمه اسماعيلفخرالدين عبيد حسنكركوك

26-09-2022فريده محمدولي مجيد عبدالقادركركوك

26-09-2022حمديه درويشمحمد عبدالحميد محمدكركوك

26-09-2022صبحه احمدعزيز صبار سليمانكركوك

26-09-2022فخريه جاللسردار جبار جاللكركوك

26-09-2022غربت محمدبرهان حمه صالح محمدكركوك

26-09-2022سليمه اسوداسود حسن سعيدكركوك

26-09-2022سكنه نجمفالح حسن سليمكركوك

26-09-2022بيروز محمدطه حيدر سيروانكركوك

26-09-2022ساره عليفرحان عواد خلفكركوك

26-09-2022سنيه سعديامين احمد عمركركوك

26-09-2022شكريه عبدهللافرهاد كريم حمهرحيمكركوك

26-09-2022خديجه حسنحميد ابراهيم عبدكركوك

26-09-2022جميله عمرمحمد نورالدين رمضانكركوك

26-09-2022خاتون عزيزنجم الدين توفيق حسنكركوك

26-09-2022ميريه جاسمموسى كاظم سعدونكركوك

26-09-2022حبيبه رحمانمجيد كريم ميرزارشيدكركوك

26-09-2022بدريه صمدصالح سعيد رمضانكركوك

26-09-2022ناجيه قادرنجدت شهاب احمدكركوك

26-09-2022ليله احمدربيع عالوي خليفهكركوك

26-09-2022بكي خان حسنجبار احمد محمدكركوك

26-09-2022نشميل امينمحمد علي قادركركوك

26-09-2022كاظميه عباسخليل طاهر قادركركوك

26-09-2022حياه عبدهللاحسن سليم امينكركوك

26-09-2022رعنه فقي عزيزحاتم كاكه امين عليكركوك

26-09-2022رعبه اسعدمحمود صديق عبدالرحمنكركوك

26-09-2022صديقه اسماعيلايوب احمد حيدركركوك

26-09-2022عمشه يوسفطه عبدهللا ابراهيمكركوك

26-09-2022صديقه عزتخطاب عمر غريبكركوك

26-09-2022حسنه فارسسليمان حماد روميكركوك

26-09-2022فاطمه حموداحمد هزاع محمدكركوك

26-09-2022زكيه خلفعليوي حسين خضركركوك
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26-09-2022مزيونه احمدحازم محمود عارفكركوك

26-09-2022رعبه اسعدجوامير صديق عبدالرحمنكركوك

26-09-2022عنبر رسولطالل صالح محيالدينكركوك

26-09-2022كلستان صابرحسن رشيد بكركركوك

26-09-2022امينه عبدهللاحسام الدين شاكر شكوركركوك

26-09-2022امينه عبدهللااديب محمد رشيدكركوك

26-09-2022فتحيه ناصراحمد مناور خليفهكركوك

26-09-2022عليويه محسنعلي شناوه عامركركوك

26-09-2022محبوبه فاضلمحمود سيفاهلل جمعهكركوك

26-09-2022صبحه محمدادهم صالح عبدهللاكركوك

26-09-2022مروه حمودمحمود حسين خضركركوك

26-09-2022عنبر عليشيرزاد سعيد رشيدكركوك

26-09-2022خديجه محمدكاكهاوال عمر رونديكركوك

26-09-2022عمشه خضرمجيد محمد حمودكركوك

26-09-2022جدعه محمدحاتم ربيع رمضانكركوك

26-09-2022وضحه حسينعبدالكريم محمد خلفكركوك

26-09-2022صبريه احمدنورالدين فخرالدين حماديكركوك

26-09-2022مطره احمدرمزي سلمان عدايكركوك

26-09-2022زليخه رشيدعماد عزت عباسكركوك

26-09-2022جميله محمداميننجاه رفيق مجيدكركوك

26-09-2022زهره مصطافخالد محمد كصبكركوك

26-09-2022بدريه عمرغانم صالح عبدهللاكركوك

26-09-2022صبحه عليمحمد حميد عبدهللاكركوك

26-09-2022زليخه حسنعطاهللا رمضان رسولكركوك

26-09-2022قفله محمدصالح خلف جوادكركوك

26-09-2022مائده حمودخالد رشيد لطيفكركوك

26-09-2022نبات محمدعباس حميد عبدهللاكركوك

26-09-2022كافيه فرجطالب صابر حمه سعيدكركوك

26-09-2022كافيه فايقدلشاد عبيد فقيمحمدكركوك

26-09-2022سعديه محمدعارف عبدالقادر محمدكركوك

26-09-2022فاطم صالحمحمد قادر احمدكركوك

26-09-2022هكشه عليرشيد عبدهللا يونسكركوك

26-09-2022بجيس احمدباقي خضر كريمكركوك

26-09-2022بدريه عزهسالم خضر عباسكركوك

26-09-2022خمشه عبيدفرحان نصيف عبدكركوك

26-09-2022وضحه محمدمحمد عزيز حمدكركوك

26-09-2022زهيه عيسىعبدهللا حمد عليكركوك

26-09-2022عليه محمودعلي عمر حسنكركوك

26-09-2022رفعه عبدهللاضاحي عباس رشيدكركوك

26-09-2022شعاوه صالحاياد عيد ضعنكركوك

26-09-2022شكحه عبدهللاعايد طعمه ابراهيمكركوك

26-09-2022حمده محمدعبد حميد سواسكركوك

26-09-2022بديعه صديقعلي محمد عليكركوك

26-09-2022سعديه زويدثاير خورشيد حميديكركوك

26-09-2022كرجيه خورشيدصمد حارس توفيقكركوك

26-09-2022حليمه كريمسعيد عبدهللا محمدكركوك

26-09-2022فاطمه ابراهيمفاروق فريق مجيدكركوك

26-09-2022خيريه منصوريونس واحد محمدكركوك

26-09-2022سفينه كريملقمان فاضل نجمكركوك

26-09-2022راكده مصطفىجاسم محمد رحيمكركوك

26-09-2022فاطمه دوريشنورالدين محمد احمدكركوك

26-09-2022منهيه عبدهللااحسان رفيق عبدهللاكركوك
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26-09-2022بيروز احمدعبدهللا عمر عليكركوك

26-09-2022رحمه وليجالل حسين عليكركوك

26-09-2022رعنه سعيدصباح مجيد احمدكركوك

26-09-2022صبحه عمرنهيل شاكر صابركركوك

26-09-2022كرجي قاسميوسف حبيب محمدكركوك

26-09-2022نوريه صالحعبدالرحمن محمد عمركركوك

26-09-2022كافيه كريمشريف عزيز حمهكركوك

26-09-2022بدريه عارفحسين اكرم سعيدكركوك

26-09-2022مهروب كريمصدرالدين صالح رمضانكركوك

26-09-2022شكريه عبدهللاكاوه طاهر حسينكركوك

26-09-2022فاطمه طاهركاوه عباس محمدامينكركوك

26-09-2022امينه عزيزاكرم قادر احمدكركوك

26-09-2022صبيحه عثمانعلي عمر خضركركوك

27-09-2022خاتون قادرعزيز حسن احمدكركوك

27-09-2022فزيه عمرغفار الياس خضركركوك

27-09-2022بدريه بكرشكران وحيد اسماعيلكركوك

27-09-2022حسنيه محمدامجد احمد درويشفرجكركوك

27-09-2022عائشه غزالفاتح مولود محمدكركوك

27-09-2022زينب عبدهللاداود حيدر خورشيدكركوك

27-09-2022زبيده عبدالرحمنشامل ضامن محمدكركوك

27-09-2022زارا سعيدلقمان احمد محمدكركوك

27-09-2022قدريه شكرينجدت محمد صالحكركوك

27-09-2022سامعه عبدالحكيمتورغاي حسامالدين مصطفیكركوك

27-09-2022وضحه محمدناظم صالح نجرسكركوك

27-09-2022جاهده نوريعماد رحمهاهلل غنيكركوك

27-09-2022فريد محمدجاسم اسعد محمدكركوك

27-09-2022صالحه خلفوطبان خليل حدوكركوك

27-09-2022فرحان ياسينعواد جاسم محمدكركوك

27-09-2022دنيا عباسيوسف طه عوادكركوك

27-09-2022شوشه ابراهيمخضر هادي حمدكركوك

27-09-2022نظيره محمدسامي فخرالدين طهكركوك

27-09-2022بدريه محمدهادي عمر محمدامينكركوك

27-09-2022زبيده خورشيدصالح محمد ابراهيمكركوك

27-09-2022لعلي محمدطاهر محمد صالحكركوك

27-09-2022صبيحه رضاعبدهللا محمد عثمانكركوك

27-09-2022نقشين محمدصباح مظهر عليكركوك

27-09-2022بسيه كريمغازي محمد عمركركوك

27-09-2022لطيفه محمدبرهان صالحالدين نصرهكركوك

27-09-2022شرافت عبدهللاكامران غريب شيخوكركوك

27-09-2022شكريه عايدخميس علوان ابراهيمكركوك

27-09-2022فاطمه حسنسعيد حامد رضاكركوك

27-09-2022سعديه محمدعبدالسالم حكيم محمدكركوك

27-09-2022ثانيه محمودعلي فاضل محي الدينكركوك

27-09-2022زكيه محمدتحسين قادر مجيدكركوك

27-09-2022خديجه ابراهيمخليل اسود زكرطكركوك

27-09-2022عليه خضيراحمد هصاوي شاطركركوك

27-09-2022نجود خلفخلف محمد حسينكركوك

27-09-2022نوفه حمدجاسم محمد عبدهللاكركوك

27-09-2022عائشه عبدالكافياحمد مجيد عبدهللاكركوك

27-09-2022منى عزهامير سالم عزيزكركوك

27-09-2022بسهي وهبعدنان شاهين حسنكركوك

27-09-2022حسنه عليمحمد خلف حسينكركوك
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27-09-2022لميعه باقرعبدهللا شكر فتحاهللكركوك

27-09-2022فرحه علياحمد عبدهللا محمدكركوك

27-09-2022عطيه جاللنوزاد شفيق صديقكركوك

27-09-2022شوشه احمداحمد سراي مطركركوك

27-09-2022حنيفه احمدبكر قادر محمدكركوك

27-09-2022سوزا حسنجمعه مشير صالحكركوك

27-09-2022كرجه حسناحمد عبدهللا ظاهركركوك

27-09-2022صبحه احمدعلي محمود عبدهللاكركوك

27-09-2022كولي مصطفىجالل قادر محمدكركوك

27-09-2022امونه محموداحسان احمد سليمانكركوك

27-09-2022امينه عزيزحويز اسعد كريمكركوك

27-09-2022زمو سعيدجاسم نجرس عليكركوك

27-09-2022ناهده ابراهيمشكر محمود جمعهكركوك

27-09-2022زهره شاللحسين خلف مطركركوك

27-09-2022صبريه سيرواناحمد خورشيد محمودكركوك

27-09-2022كرحه سليمانعبدهللا محمود عوادكركوك

27-09-2022سانيه رضانوزاد احمد محمدكركوك

27-09-2022نوره محمدصالح محمد عالويكركوك

27-09-2022صبحه حنيفعدنان احمد عبدهللاكركوك

27-09-2022صبحه عبدهللاصالح عبدالرزاق محمدكركوك

27-09-2022نجود عليفاضل علي ناصركركوك

27-09-2022نعمت حسنجمال عودل كريمكركوك

27-09-2022بللوره عليحسن اسعد محمدكركوك

27-09-2022فائقه احمدمحمد رفيق توفيقكركوك

27-09-2022صبحه محمدنعمان حسين حماشكركوك

27-09-2022طلعه عودلفاتح ناصح حسينكركوك

27-09-2022حفصه حسينجبار جميل حسينكركوك

27-09-2022نجود ميسرابراهيم خلف خضركركوك

27-09-2022فريده محمدخالد حسين محمدكركوك

27-09-2022جبير عليمحمود عبد محمدكركوك

27-09-2022افتاب حسينانور عزيز صالحكركوك

27-09-2022حياه عبدهللانجاه سليم امينكركوك

27-09-2022واضح توفيقرحيم احمد ابراهيمكركوك

27-09-2022خميسه عبدهللاعدنان عطيه حسونكركوك

27-09-2022شكريه توفيقحردان زينالعابدين عليكركوك

27-09-2022ثالثه صالحنوري ابراهيم عليكركوك

27-09-2022صحيبه حجيمحمود صالح مشوحكركوك

27-09-2022ناهده عمرتحسين صديق رؤوفكركوك

27-09-2022امينه اميننجم الدين محمد عبدالرحمانكركوك

27-09-2022نظيره احمدحسين مصطفى خلفكركوك

27-09-2022خنجه خورشيدطالب احمد رفيقكركوك

27-09-2022عائشه محمدبدوي محمد عليويكركوك

27-09-2022وجيهه شكرشاهدان محمد مصطفىكركوك

27-09-2022خديجه حسنعلي محمود محجوبكركوك

27-09-2022حمده محمددحام ابراهيم محمدكركوك

27-09-2022نجود عبدالوهابرمضان احمد عبدهللاكركوك

27-09-2022امينه احمدشيرزاد عمر امينكركوك

27-09-2022عنبر فقي محمدصباح امين مردانكركوك

27-09-2022كافيه عثمانلقمان عبدالصمد شاهماركركوك

27-09-2022نبيهه جاسمفاضل حسن احمدكركوك

27-09-2022بدريه كريمعبدهللا حسن محمدكركوك

27-09-2022فهيمه خليلياسين احمد عبدالحميدكركوك
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27-09-2022صدريه احمدنوزاد فاضل عبدهللاكركوك

27-09-2022شمسه خورشيدايوب حميد عمركركوك

27-09-2022شكيبه خلفمحمد فنش صالحكركوك

27-09-2022قدريه صالحرمضان شكور احمدكركوك

27-09-2022محبوبه رشيدعبدالعظيم كريم رضاكركوك

27-09-2022فاطمه محمدقاسم محمدامين عزيزكركوك

27-09-2022صبريه محمدمصطفىحمه زياد صالح رحمانكركوك

27-09-2022روشان ابراهيمالشورجهسيروان جالل رسولكركوك

27-09-2022حسيبه لطفيقادر رضا فرجكركوك

27-09-2022وعديه عبدهللانجدت خالد درويشكركوك

27-09-2022كميه جاسمعلي صالح ربيعكركوك

27-09-2022ناعسه ابراهيممحمود نعمان خضيركركوك

27-09-2022جميله رؤوفعرفان صديق محمدكركوك

27-09-2022غربت حمهرشيدنوزاد عبدهللا حمهشريفكركوك

27-09-2022نجمه عبدهللااحمد عبدهللا خلفكركوك

27-09-2022وضحه صالحنايف جاسم خلفكركوك

27-09-2022رعنه خليفصديق كاكهحمه احمدكركوك

27-09-2022كافيه عليخليل رفيق قادركركوك

27-09-2022هاجر اسماعيلعمر احمد سعيدكركوك

27-09-2022ساره محمدعيدان جاسم محمدكركوك

27-09-2022فوزيه حسينصباح محمد ابراهيمكركوك

27-09-2022رعنه احمدحسن علي عبدهللاكركوك

27-09-2022ميناء حسيننصرالدين بكر حسنكركوك

27-09-2022شوكت عبدلعمر احمد رشيدكركوك

27-09-2022شوكته محمدكمال شوكت محمدكركوك

27-09-2022نظيره عبدهللاخالد صابر احمدكركوك

27-09-2022صدريه احمددلشاد فاضل عبدهللاكركوك

27-09-2022حنيفه عليمصطفى محمدامين سليمانكركوك

27-09-2022نظيره شفيقنوزاد كاكل حميدكركوك

27-09-2022فاطمه عزيزكريم جمعه قادركركوك

27-09-2022امينه زينلشوقي خيرهللا صالحكركوك

27-09-2022رحمه عبدهللاحسين رضا صالحكركوك

27-09-2022وفيقه توفيقصباح نوري عليكركوك

27-09-2022حالو حسنفيض هللا عبدهللا احمدكركوك

27-09-2022رفعه علويصالح ابراهيم عبيدكركوك

27-09-2022منيره عباساحمد توفيق مولودكركوك

27-09-2022صبريه احمدسعيد حسن سعيدكركوك

27-09-2022فهيمه عبدهللارمضان احمد توفيقكركوك

27-09-2022نعيمه رسولصباح عزالدين نورالدينكركوك

27-09-2022زينب رشيدادريس حسين رشيدكركوك

27-09-2022جميله زينلغازي توفيق حمزهكركوك

27-09-2022حنيفه جبرائيلصباح محمد رضاكركوك

27-09-2022نعيمه ابراهيمهذال ابراهيم حسينكركوك

27-09-2022مسيره عالوييوسف عواد خلفكركوك

27-09-2022مريم سعيدهاشم عثمان حسينكركوك

27-09-2022خديجه محمدشيرزاد صالح محمودكركوك

27-09-2022سكينه عبدمحمد حسين عبدهللاكركوك

27-09-2022شكريه صالحمؤيد اكرم كريمكركوك

27-09-2022فرحه محيميدمرهج علي محمودكركوك

27-09-2022شكريه حميدحسين طالب صالحكركوك

27-09-2022نجيبه كاملعباس عمر محمودكركوك

27-09-2022ظريف عمرتحسين ياسين احمدكركوك
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27-09-2022فطومه بدرفاضل نهاب رحيمكركوك

27-09-2022نوريه رشيدخليل هدايت مصطفىكركوك

27-09-2022وضحه محمدمحمد حسين عليكركوك

27-09-2022هديه عبدلعلي عثمان كريمكركوك

27-09-2022سانيه معروفنورالدين محمد امين عليكركوك

27-09-2022كاله توفيقناصح محمد امينكركوك

27-09-2022بكي عليازاد عبدالرحمن فقي عزيزكركوك

28-09-2022حالوه مصطفىحميد محمود خضركركوك

28-09-2022بهيه سليمعبدهللا عبدالحميد محمودكركوك

28-09-2022سعديه سعيدظاهر رشيد محمدكركوك

28-09-2022فتحيه قادرمحمد خورشيد عزيزكركوك

28-09-2022حنيفه محمودعباس غالم حسينكركوك

28-09-2022خديجه عثمانبايز محمد سليمانكركوك

28-09-2022عائشه خلفعبدالنبي حسن معروفكركوك

28-09-2022زليخه شكراياد ناجي فيض هللاكركوك

28-09-2022ليلى احمدقيس مصطفى محمدكركوك

28-09-2022جميله عزيزسيروان كريم سعيدكركوك

28-09-2022فضيله حيدرابراهيم خليل رفيقكركوك

28-09-2022حربيه اسماعيلمؤيد رجب جاسمكركوك

28-09-2022حمديه فتح هللاعدنان اسماعيل محمدكركوك

28-09-2022حليمه زينلجنكيز علي مردان محسنكركوك

28-09-2022نظيره رمضانصباح حمه صالح عزيزكركوك

28-09-2022سكينه حسننشات نوري احمدكركوك

28-09-2022نشميه غريبجمعه طلب جميلكركوك

28-09-2022هدله خلفحمد مرعي حسينكركوك

28-09-2022فرحه محمودعبد محمد جاسمكركوك

28-09-2022مياس رشيدقحطان قادر سعيدكركوك

28-09-2022قيسيه فهدكامل عبدهللا خماسكركوك

28-09-2022نوفه خلفمحيميد سليمان رميضكركوك

28-09-2022صبيحه عبدهللانياز علي جباركركوك

28-09-2022عصمت احمدصالح فتح هللا عمركركوك

28-09-2022فاطمه محي الدينارسالن رمضان عبدهللاكركوك

28-09-2022فاطمه حسنايدن فاضل مردانكركوك

28-09-2022مهروبه خلفادريس عباس سعيدكركوك

28-09-2022زليخا سليمانعثمان عمر عليكركوك

28-09-2022خديجه اميناحمد عبدهللا قادركركوك

28-09-2022نايله حسنناظم احمد محمودكركوك

28-09-2022نايله حسنداود احمد محمودكركوك

28-09-2022شمسه يوسفخالد شيخه احمدكركوك

28-09-2022كله حمه عليعبدالكريم سعدهللا عبدهللاكركوك

28-09-2022سو سه ن شكرسامي كامل خليلكركوك

28-09-2022خرمان رحمانحميد مجيد عبدالعزيزكركوك

28-09-2022كله محمدياسين احمد محمدكركوك

28-09-2022نديمه كريمفاتح محمد رضاكركوك

28-09-2022شمسه جاسمعبدهللا مرعي حسنكركوك

28-09-2022يلدز فتح هللااحمد رفيق عليكركوك

28-09-2022امنه فتاحياسين عزالدين محمدكركوك

28-09-2022ناهده عربعباس محمد عثمانكركوك

28-09-2022نهايه وليطالب خورشيد صفركركوك

28-09-2022سنجان نريمانحسين عبدالرحمان كريمكركوك

28-09-2022كيزان احمدسالم حسن سليمانكركوك

28-09-2022عائشه رضاجمال حميد مجيدكركوك
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28-09-2022صبحه علي صالحضاري خرابه فرحانكركوك

28-09-2022كلعزار محمدفرهاد انور قادركركوك

28-09-2022امنه حمدجليل احمد قادركركوك

28-09-2022كولستان محمد عليشيرزاد نوري حسينكركوك

28-09-2022قدريه نادرصباح صالح عليكركوك

28-09-2022كلناس ابراهيمقاسم علي قادركركوك

28-09-2022صديقه رشيدنجاح فائق محمدكركوك

28-09-2022اسكه صالحصمد احمد ياسينكركوك

28-09-2022ثابته عليصباح جالل عبدالقادركركوك

28-09-2022اهو عليابراهيم محمد امينكركوك

28-09-2022شكره نورينجاه محمد كريمكركوك

28-09-2022وضحه حسينعبدالسالم محمد خلفكركوك

28-09-2022مياس غفورمحمد عبدالرحمان وهابكركوك

28-09-2022رحمه محمددلشاد نجمالدين محمدكركوك

28-09-2022غريب محمدكاظم حميد كريمكركوك

28-09-2022حسنيه غريبعادل احمد غفوركركوك

28-09-2022امينه جمعهابراهيم حمد اسماعيلكركوك

28-09-2022سليمه محمدعليفريدون محمود محمدكركوك

28-09-2022صبحه احمداحمد صبار سليمانكركوك

28-09-2022كيزه محمدحسين رشيد احمدكركوك

28-09-2022نظيره صابرشوان نجم الدين فقي صالحكركوك

28-09-2022محبوب حويزيوسف حامد صالحكركوك

28-09-2022فاطمه علياسماعيل شاكر شكركركوك

28-09-2022مريم محمدسرباز عبدهللا مجيدكركوك

28-09-2022نوره شحاذهمحمود صالح جاكلكركوك

28-09-2022مليحه كريمهوشيار علي عزيزكركوك

28-09-2022فهيمه عبدهللااحمد كريم حمه رشكركوك

28-09-2022قدريه جواميرصباح رضا محمدكركوك

28-09-2022حسيبه عبدهللايوسف رمضان حسنكركوك

28-09-2022فضيله كاظمحسين علي فرجكركوك

28-09-2022بكره مصطفىشاهين كمال احمدكركوك

28-09-2022ترفه محمودعزيز محمد نزالكركوك

28-09-2022عمشه صايلاياد عبدهللا منيفكركوك

28-09-2022كرحه محمدجمعه محمد صالحكركوك

28-09-2022عايده حلومحرف حسن عبدهللاكركوك

28-09-2022صوره حسينعلي محمد سليمكركوك

28-09-2022مريم راكانمحمود عثمان احمدكركوك

28-09-2022ريمه احمدمحمد سليمان ابراهيمكركوك

28-09-2022نوريه رشيدجليل هدايت مصطفىكركوك

28-09-2022شكريه سعيدقاسم تقي فتاحكركوك

28-09-2022بدريه رحمانشيرزاد مولود رسولكركوك

28-09-2022عمشه زيدانمحسن عبدهللا محمدكركوك

28-09-2022جميله مجيدعلي خضر محمودكركوك

28-09-2022صافيه نزالهندي جهاد نزالكركوك

28-09-2022خيريه عليعادل مجيد خليلكركوك

28-09-2022مالكه ابراهيميوسف كمال علوانكركوك

28-09-2022نايفه خضيرمحمود علي محمدكركوك

28-09-2022بهيجه عزتجودت عزالدين وهابكركوك

28-09-2022فضه عليخليل محمد عيسىكركوك

28-09-2022دوخه هارونفالح سعيد محمودكركوك

28-09-2022بهيجه حمديحسن اصغر عزيزكركوك

28-09-2022قدريه محي الدينحسين عبدهللا رؤوفكركوك
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28-09-2022خديجه احمدنجم الدين نوري خورشيدكركوك

28-09-2022رابعه عيسىفندي عبدهللا حسينكركوك

28-09-2022عائشه عمررحمان عمر محمودكركوك

28-09-2022فاطمه ابراهيمقحطان محمود جروكركوك

28-09-2022فهيمه عبدهللاصباح اسماعيل وليكركوك

28-09-2022وزيره عليقنبر اصغر نوريكركوك

28-09-2022امينه عثماننوزاد رسول مصطفىكركوك

28-09-2022عزيزه احمدفاضل محمد عبدهللاكركوك

28-09-2022صبحه خضرمحمد خلف محمدكركوك

28-09-2022هنيه احمدرقيب محمود محجوبكركوك

28-09-2022ناهده بهاءالدينحسين لطيف حسينكركوك

28-09-2022صبيحه احمدكامران امين محيالدينكركوك

28-09-2022فضيله محمدمصطفی كمال مصطفیكركوك

28-09-2022عائشه محيميدابراهيم محمد عبدهللاكركوك

28-09-2022خديجه احمدخليل رشيد عبدهللاكركوك

28-09-2022صبحه حسينمحمد حسن علوانكركوك

28-09-2022ربعه مصطفىاكرام مهدي عليكركوك

28-09-2022فرحه ظاهرعلي دلي حماشيكركوك

28-09-2022وطفه عطاءهللاابراهيم محمد سليمكركوك

28-09-2022ليلی مجيدمحمد حمدي محمدكركوك

28-09-2022نجيبه صالحابوبكر شاكر امينكركوك

28-09-2022رقيه محمدعزيزنوزاد محمد سمايلكركوك

28-09-2022امينه حسنقادر عثمان حسينكركوك

28-09-2022حسنه علوانجمعه خلف جمعهكركوك

28-09-2022حمره صالحناجي مصلح هزاعكركوك

28-09-2022رمزيه محمدنجم الدين نقي باقيكركوك

28-09-2022عمشه صالحخلف مهدي صالحكركوك

28-09-2022رسميه رشيدنوزاد كمال شكوركركوك

28-09-2022شكريه صابرباسد صديق صمدكركوك

28-09-2022سنجان سيروانرمضان رشيد عبدهللاكركوك

28-09-2022سنيه عبدهللانهاد عزالدين وهابكركوك

28-09-2022زليخه جليلصبحي شكور حسينكركوك

28-09-2022وضحه احمدصالح خضر عبدهللاكركوك

28-09-2022صافيه محمدامينسعدي علي محمدكركوك

28-09-2022عنبر رسولمحمد صالح محيالدينكركوك

28-09-2022صبحه محمودابراهيم سالم زغيركركوك

28-09-2022غنمه حسينعطيه صالح محيميدكركوك

28-09-2022نعيمه عبدهللاسردار قادر يونسكركوك

28-09-2022حالو حسنخيرهللا عبدهللا احمدكركوك

28-09-2022نايله صالحعباس صالح سعدهللاكركوك

28-09-2022عمشه احمدحميد عبدهللا خلفكركوك

28-09-2022مرجان رحمانعرفان علي يوسفكركوك

28-09-2022فريد محمدقاسم اسعد محمدكركوك

28-09-2022كايه فرججبار قادر صالحكركوك

28-09-2022سعديه حسينجهاد محمدعلي بيروكركوك

28-09-2022رابعه ضعنحاجم عجمي خليلكركوك

28-09-2022نصرت اغاباباكريم كاظم حمهخانكركوك

28-09-2022نسيمه رشيدنهاد جهاد جمعهكركوك

28-09-2022رحمه رشيدصالح محمد عليكركوك

28-09-2022وسميه حسينخميس مرعي سلطانكركوك

28-09-2022عيده كعيطهليل خلف طعيشكركوك

28-09-2022امينه خورشيدغفران احمد محمودكركوك
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28-09-2022صبريه امينساالر محمد سعيدكركوك

21-09-2022محاسن حميدبرزان صالح علينينوى

21-09-2022جماله ضاريسبهان عبود خليفنينوى

21-09-2022افراح صالحطه ياسين شبيبنينوى

21-09-2022فتحيه حمودخضر محمد حمدنينوى

21-09-2022ندى فوزياسامه علي حسيننينوى

21-09-2022ايمان محمدعبدهللا تحسين علينينوى

21-09-2022فهده جمالحمود سلطان صايلنينوى

21-09-2022حال طهيحيى المختار فراسنينوى

21-09-2022امل اسماعيلعلي داود هندينينوى

21-09-2022رفعه مشعانمطير جلوي ثروينينوى

21-09-2022وضحه عبدالمجيدمروان احمد محمدنينوى

21-09-2022وضحه عبدالمجيدابراهيم احمد محمدنينوى

21-09-2022منيره حسينصالح محمد حسننينوى

21-09-2022زينه ابراهيمجوهر فهد عبدالعزيزنينوى

21-09-2022مرهج طهصالح صالح مصطفىنينوى

21-09-2022فرجه عليعامر كمال ابراهيمنينوى

21-09-2022هاله عزيزتيجان اياد عبدالرزاقنينوى

21-09-2022ترفه ذيبانقيس احمد عطوهنينوى

21-09-2022فاطمه حسنوطبان صالح عطيهنينوى

21-09-2022فوزيه شاكرريسان رافع عبدهللانينوى

21-09-2022شيماء طهعلي بدران عباسنينوى

21-09-2022اعديله عليصالح رمضان عزالديننينوى

21-09-2022نمشه كناصصالح عبدهللا ابراهيمنينوى

21-09-2022سيناء حمدرضوان علي غانمنينوى

21-09-2022خوله حميدعبدالوهاب عبدهللا سعيدنينوى

21-09-2022سميه داودزكريا علي احمدنينوى

21-09-2022تاضي حسينعبدالرحمن احمد حسيننينوى

21-09-2022خاتون عليرمضان طالب حسننينوى

21-09-2022مطيعه شرقيمحمود ناصر ذنوننينوى

21-09-2022نوفه مغيصبصبر ناهي غلبنينوى

21-09-2022منيفه عباسجمال احمد عكابنينوى

21-09-2022غفران عبدالهاديحارث وسام علينينوى

21-09-2022هدى عادلمحمد احمد حسيننينوى

21-09-2022سباهيه جمعهخضر عادل احمدنينوى

21-09-2022صبا خالدمومن احمد محمودنينوى

21-09-2022هبه سعدعمار ياسر عدناننينوى

21-09-2022حسنه عليكرار احمد مهدينينوى

21-09-2022فاديه عمرايوب اسماعيل شبيبنينوى

21-09-2022شيالن حسيناكرم برهان عمرنينوى

21-09-2022فلاير محمديوسف سبهان مصطفىنينوى

21-09-2022امال ياسينعبدهللا فرحان حميدنينوى

21-09-2022امينه عالوياكرم علي حمودنينوى

21-09-2022امال صبريكرار حيدر فرحاننينوى

21-09-2022عنود عبدهللافارس حماد مناورنينوى

21-09-2022اميره احمدشجاع منعم محمدنينوى

21-09-2022حجمه سليمانعلي راكان غلبنينوى

21-09-2022اسيا خلفايهم ظاهر حسيننينوى

21-09-2022عطشه عفرثروي دلف رحيلنينوى

21-09-2022مريم دليخلف حمو سليماننينوى

21-09-2022وحيده طركيطارق مطر عراكنينوى

21-09-2022وضحه محمدعادل عدنان باللنينوى
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21-09-2022خالده ابراهيمعمر يحيى زين العابديننينوى

21-09-2022عزيزه شيخومصطفى اسماعيل مصطفىنينوى

21-09-2022ناهده محمدياسينمحمد باسم نجمنينوى

21-09-2022نور مطرجود عبدهللا مخيلفنينوى

21-09-2022يازي سليمانوليد حسين فارسنينوى

21-09-2022يسرى محمدكرار محمد عمادنينوى

21-09-2022مريم طهياسين الياس علينينوى

21-09-2022دله ساعدمحمد احمد صالحنينوى

21-09-2022دنيا احمدمحمود خلف محمودنينوى

21-09-2022احالم محمد سعيدمعتز حازم اسماعيلنينوى

21-09-2022زكريا ثرويفرحان حسين فهدنينوى

21-09-2022عيده عبدهللامزبان حنش علينينوى

21-09-2022صبحو خديداحسين سيدو خلفنينوى

21-09-2022كوزل نسكوخلو ابراهيم دينونينوى

21-09-2022سيسي اسماعيلخليل حسن عصماننينوى

21-09-2022ايمان يونسمحمد رياض جاسمنينوى

21-09-2022فتحيه نورياحمد جاسم احمدنينوى

21-09-2022حميده ذيابخليف رجا هندينينوى

21-09-2022نمشه شخيحخالد حواس حمادنينوى

21-09-2022لطيفه حميدانملوح عبيد مبردنينوى

21-09-2022كطمه رحيمديلم مطر مغيبنينوى

21-09-2022عائشه احمدخلف علي محمدنينوى

21-09-2022ساره اخضيريلسين الياس ياسيننينوى

21-09-2022جبله ظاهرحمبد جاسم حواننينوى

21-09-2022انتصار حسنقيصر عبدهللا ذنينوى

21-09-2022بسمه طاللطه رياض علينينوى

21-09-2022نعام قروزورو علي خلفنينوى

21-09-2022دره فرمانفيصل نواف عزونينوى

21-09-2022ساهره احمدعلي محمد مرعينينوى

21-09-2022سوريه مال هللاهيثم محمود مطرنينوى

21-09-2022سوريه مال هللااحمد محمود مطرنينوى

21-09-2022شكره عليرضوان رجب هاللنينوى

21-09-2022صباح زيداناحمد نشوان رجبنينوى

21-09-2022خالده عبدصدام محمود رجبنينوى

21-09-2022هناء يونسصهيب عبدالستار شكرنينوى

21-09-2022رحيمه حمزهسعدون مصطفى ابراهيمنينوى

21-09-2022شكريه مصطفىروعه بشير عبدهللانينوى

21-09-2022فاطمه حسيناحمد محمد محمودنينوى

21-09-2022ايمان جمعهعبدهللا محمد علينينوى

21-09-2022وفاء عبدالوهابطارق عبدالكريم مرعينينوى

21-09-2022شطه فالحمحمد كطوم صبحنينوى

21-09-2022شيرين قاسمحجي كمو عيدونينوى

21-09-2022غاده محمدعبيده مروان ذنوننينوى

21-09-2022خوله ابراهيماحمد امسير ابراهيمنينوى

21-09-2022خنسي حسنعيدو قاسم مندونينوى

21-09-2022غزالي قاسومروان خوستي عيدونينوى

21-09-2022عاصمه صالحابراهيم محمود حسيننينوى

21-09-2022كرحه خلفعبدالرزاق احمد محمودنينوى

21-09-2022سالله سليمانعلي حمو حسننينوى

21-09-2022سجى مهديحمزه محمد فارسنينوى

21-09-2022سناء عبدوصبري محمد صبرينينوى

21-09-2022خوله محمدصالح عبدهللا محمدعلينينوى
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21-09-2022وضحه سمعونامق رشيد محمدنينوى

21-09-2022نجوان هايسعبدهللا محمد احمدنينوى

21-09-2022بدريه احمدحارث صالح محمدنينوى

21-09-2022شاميه حمودبلو رومي غزالنينوى

21-09-2022سمر احمدوضاح فارس سبهاننينوى

21-09-2022شذى ذنونعبدهللا شعالن محمدطيبنينوى

21-09-2022زهره عبدهللااحمد خلف احمدنينوى

21-09-2022بشرى محموداحمد محمود حميدنينوى

21-09-2022عفان نايفاحمد فتحاهلل جاسمنينوى

21-09-2022حزني افدلحاجي محو ابراهيمنينوى

21-09-2022صفاء عبدهللاانور عمار محمدنينوى

21-09-2022نجوى ابراهيمشهاب عباس احمدنينوى

21-09-2022سهام احمدياسين محسن احمدنينوى

21-09-2022كرم سالمقيصر فتحي محمودنينوى

21-09-2022خديجه جرجيسهادي خورشيد عثماننينوى

21-09-2022شهله محموديونس محمد خلفنينوى

21-09-2022شيماء هايسعمر اسماعيل سلماننينوى

21-09-2022شيماء عبدهللامروان زياد خلفنينوى

21-09-2022خديجه خضيرليث فيصل عالوينينوى

21-09-2022نجمه مليحانحامد حسن جعبونينوى

21-09-2022يسرى هيامايمن عماد صالحنينوى

21-09-2022فاطمه محمدعبدالكريم محمد احمدنينوى

21-09-2022عمشه ابراهيمسليمان عباس محمدنينوى

21-09-2022فطيم صالحظاهر ضبعان سايرنينوى

21-09-2022عيده حديدابراهيم محمد خلونينوى

21-09-2022زهراء هاشممصطفى محمد يحيىنينوى

21-09-2022بدريه رؤوفعادل رؤوف سليماننينوى

21-09-2022يسرى تركيايمن نضال جاللنينوى

21-09-2022ترفه بوكانحسين حمزه علياننينوى

21-09-2022حصه محمدعزام عبدهللا فتحينينوى

21-09-2022فلاير محمدمصطفى ظافر يونسنينوى

21-09-2022هنوف خليفهايس عبد محمدنينوى

21-09-2022هنوف خليفمحمد عبد محمدنينوى

21-09-2022نوره محمدهشام طه حسيننينوى

21-09-2022عمشه احمدشهاب احمد ياسيننينوى

21-09-2022فطومه حمدحامد صالح محمدنينوى

21-09-2022شمسه محمديونس جاسم صالحنينوى

21-09-2022ذباحه احمدموفق شريف صالحنينوى

21-09-2022فرحه يحيىاسود حسين محمدنينوى

21-09-2022فضيله شهابوعدهللا خليل ياسيننينوى

21-09-2022سجى محمودمصطفى قيس صاحبنينوى

21-09-2022اخالص عزيزمحمد عباس علينينوى

21-09-2022ركيه جدوعمحسن مجباس خطفنينوى

21-09-2022فضه ميسعوده عبادر سويحلنينوى

21-09-2022عمشه محمدحواس حسون خضرنينوى

21-09-2022ضحيه حمدخليف عائد محمدنينوى

21-09-2022دلمه كنوانمرشد طحان سرحاننينوى

21-09-2022مريم عثمانحامد احمد فتحينينوى

21-09-2022هنوف خليفخالص عبد محمدنينوى

21-09-2022فطيم احمداياد سليمان صالحنينوى

21-09-2022فوز اصفيهفهد ضعيف بدعينينوى

21-09-2022خنسه احمدشاكر محمد احمدنينوى
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21-09-2022بيداء احمدفرهاد محمد محمودنينوى

21-09-2022كرحيه حميدنواف محمد عفناننينوى

21-09-2022مطيره عليسكور حمد القينينوى

21-09-2022مرهج عبارغازي سعدون غزاينينوى

21-09-2022اغشيه طعمهامطيران فرحان مدلولنينوى

21-09-2022شيته شيتمحمود علي محمدنينوى

21-09-2022امينه ابراهيممصطفى احمد عالوينينوى

21-09-2022امينه ابراهيمراكان احمد عالوينينوى

21-09-2022رفعه متعبحركان مهاوش جليهنينوى

21-09-2022خديجه عليمصطفى قاسم محمدنينوى

21-09-2022سوريه سعودمثنى عايد صيادنينوى

21-09-2022صبحه خليفجلود عبدهللا حسيننينوى

21-09-2022احميده محيسنحمزه علي هبولهنينوى

21-09-2022نوره طهمحمود صالح ياسيننينوى

21-09-2022ترفه عبوامجد محمود احمدنينوى

21-09-2022فاطمه حسينحازم محمدامين محمودنينوى

21-09-2022افطيم عليمعيصر محمد مفتاحنينوى

21-09-2022سكنه عليفاضل عاشور علينينوى

21-09-2022سهله يعقوبعمر سليمان عمرنينوى

21-09-2022ساريه احمدداشاد عبدالرزاق رسولنينوى

21-09-2022غاليه حمددحام سويد حولنينوى

21-09-2022عيشه حموعمر صبري حسيننينوى

21-09-2022خلفه رميضعلي محمد احمدنينوى

21-09-2022زهره رمضانغريب فيصل حسيننينوى

21-09-2022خجي محمدحازم احمد عمرنينوى

21-09-2022فاطمه احمدنوري احمد ميرزانينوى

21-09-2022حفصه عثمانازاد امين نافخوشنينوى

21-09-2022دشوار قاسمحجي خضر رشونينوى

21-09-2022شكريه محمد علىمسلم محمود داودنينوى

21-09-2022غصون حازماحمد خالد صديقنينوى

21-09-2022وحيده جاسمحسين بهجت علياصغرنينوى

21-09-2022ايمان احمدحذيفه عبدالرزاق محمودنينوى

21-09-2022مطره حسينحواس ياسين خلفنينوى

21-09-2022خانه اسماعيلجميل قاسم احمدنينوى

21-09-2022نصاف قاسمداود حسن غانمنينوى

21-09-2022ايمان عبدالرزاقعمر محمد نجمنينوى

21-09-2022نوير رضيمانمحسن نومان ذيباننينوى

21-09-2022ترفه محلسعد دهام مشكورنينوى

21-09-2022سلفانا رسليمحمد حسن احمدنينوى

21-09-2022انتصار حسينعمر عطاهللا عمرنينوى

21-09-2022لمياء محمودوعدهللا يونس مصطفىنينوى

21-09-2022شفاء خليلاحمد ماجد مصطفىنينوى

21-09-2022رائده علياحمد محمد رافعنينوى

21-09-2022يسرى باويشفاء علي خليلنينوى

21-09-2022تغريد طهمصطفى ثائر سليماننينوى

21-09-2022عزيزه جرجيسصالح محمدعلي خليلنينوى

21-09-2022معيوفه عجيلصلفيج ابنيان فهدنينوى

21-09-2022شكمه عباسعويد رشاد شاهرنينوى

21-09-2022خنسه محمدعبدهللا عبدالحميد سالمنينوى

21-09-2022حال عبدالرزاقلقمان عبدالمعين سطامنينوى

21-09-2022شمسه علياسامه فيصل عزيزنينوى

21-09-2022عيشه طهخلف احمد ابراهيمنينوى
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21-09-2022مريم عباسضحيه عساف محمدنينوى

21-09-2022حنيفه خدرحسن نايف فندينينوى

21-09-2022حسينه غزالعادل مصطفى عبدالواحدنينوى

21-09-2022عائشه احمدمحمد ابراهيم ياسيننينوى

21-09-2022زهيه محمدفتحي عبدالرزاق ضبعنينوى

21-09-2022عناده فياضمرزوك ملغي فرحاننينوى

21-09-2022مطيره مرحشابراهيم محسن فرجنينوى

21-09-2022خانه حسنوليد صبري محمدنينوى

21-09-2022معيه صباحسالم شاهر احويدرنينوى

21-09-2022احميده محيسنعباس علي هبولهنينوى

21-09-2022فطيم سفانمانع عواد جبريتنينوى

21-09-2022صبحه ذيابمحمد هندي محمدنينوى

21-09-2022نوره حسواحمد خليل ابراهيمنينوى

21-09-2022مها عبدمحمد عبدهللا حسننينوى

21-09-2022شاهه سليمانمحمد صالح عبدهللانينوى

21-09-2022نوفه عبيدحقي حسن كنوفنينوى

21-09-2022حلوه حسنمصطفى يونس علينينوى

21-09-2022ايمان جمعهماهر احمد جمعهنينوى

21-09-2022شيماء حبشحارث طه سيدنينوى

21-09-2022عيده دبيسظاهر منيف جلوينينوى

21-09-2022شيخه نايفرضوان احمد علينينوى

21-09-2022موزه خليفعمر علي عبدهللانينوى

21-09-2022حربيه صالححاتم عبدالعزيز ابراهيمنينوى

21-09-2022حاده رشادعماش حسين محمدنينوى

21-09-2022صبحه كوكبعايد خليف دهماسنينوى

21-09-2022مطيره عليعوض خليف حسيننينوى

21-09-2022حميده محمداحمد صالح علينينوى

21-09-2022نومه عويدسراي عواد هليلنينوى

21-09-2022معيوفه عائدهليل قاران مجبلنينوى

21-09-2022هنوف خلويمحمد ذيبان حمادنينوى

21-09-2022كوزل عبدالرمضان فرمان مهاجرنينوى

21-09-2022وضحه مرعيمحمد عبدالغفور عبيدنينوى

21-09-2022ثريه خابورغشام امشني ارحيلنينوى

21-09-2022نمشه الياسحمو ابراهيم حمدنينوى

21-09-2022يازي عليصالح علي حسيننينوى

21-09-2022مريم محمدعويد جاسم محمدنينوى

21-09-2022بشرى يونسعباس فالح حسننينوى

21-09-2022شكريه عليحواس محمد خضرنينوى

21-09-2022خنسه محمودجلود سليمان ملحمنينوى

21-09-2022كريمه حسيناحمد يونس محي الديننينوى

21-09-2022خناف كجوعلي قولو عربونينوى

21-09-2022مريم رشيدحمزه عجاج محمودنينوى

21-09-2022ازهار محمدمحمد احمد خليلنينوى

22-09-2022وسميه هنيميخضير زكم حرجنينوى

22-09-2022ليلى عيسىعلي فندي صالحنينوى

22-09-2022ذره منيخرمطر ساير مخلفنينوى

22-09-2022صالحه علياحمد محيسن حسننينوى

22-09-2022عدوله مرعيمحمد جاسم طهنينوى

22-09-2022غزاله ابراهيمفقه عبدهللا خلفنينوى

22-09-2022منسيه ظاهرحماد عامد سلطاننينوى

22-09-2022دره سليمانطه علي محمدنينوى

22-09-2022سيسي فتاحسعيد حديد حسيننينوى

Page 305



Query

22-09-2022عدلي حاجوعبدالعزيز ابراهيم صالحنينوى

22-09-2022سوره كعيدمحمد هايس دهامنينوى

22-09-2022ريمه شاهينفريح بلجي شبيبنينوى

22-09-2022فهيمه عبدالسالماحمد ابراهيم علينينوى

22-09-2022اسيه صالحعصمت مجيد حاجينينوى

22-09-2022جدعه محمدخلف ذياب عباسنينوى

22-09-2022عدله عليصالح عبدالعزيز صالحنينوى

22-09-2022بندا عبدهللمحسن علي احمدنينوى

22-09-2022حليمه محمودعارف عثمان حسيننينوى

22-09-2022سعره حمودسامي خضر صعونينوى

22-09-2022عونه امشيرحميد حطاب بردينينوى

22-09-2022سعره حمودعلي خضر صعونينوى

22-09-2022مطيره وحشخضر محسن فرجنينوى

22-09-2022خلفه نزالمدلول خشم مطراننينوى

22-09-2022هويه فرجكيطان مطر غريبنينوى

22-09-2022مكيه صغيرعكيل بشار معيوفنينوى

22-09-2022وضحه هجيجحسين حمد مشرفنينوى

22-09-2022خزنه افرويجاسم محمد سميرنينوى

22-09-2022هزعه معيلياحمد حسين سرحاننينوى

22-09-2022يازي مليحانحامد معيلي ذيبنينوى

22-09-2022هله رمضانسفاح حواس حالوبنينوى

22-09-2022فتحيه حسينجمعه عبدهللا علينينوى

22-09-2022ندوه محمدصالح سليم طعيننينوى

22-09-2022شرقيه زبيرمحمد يونس محمدنينوى

22-09-2022وضحه دغفكسليمان عبدهللا تركينينوى

22-09-2022عائشه نجممحمد فرحان عبدهللانينوى

22-09-2022نوفه عالويراضي حسن علينينوى

22-09-2022عيده دبيسعباس منيف جلوسينينوى

22-09-2022خنسه حسنخضر محمد ابراهيمنينوى

22-09-2022فهوده حسنجاسم عمر فارسنينوى

22-09-2022اسيه عبدهللانسمالدين حسين محمدنينوى

22-09-2022مريم خلفعبدهللا علي الناصرنينوى

22-09-2022كرحه محموداسماعيل احمد صالحنينوى

22-09-2022رفيعه مشرفحمد صالح ضحوينينوى

22-09-2022هالله برديدبكان عيد جروعنينوى

22-09-2022دره احمدعلي حسن ابراهيمنينوى

22-09-2022خنسه خليلخضر احمد عنازنينوى

22-09-2022غزاله ابراهيمذياب خلو حسننينوى

22-09-2022خنسه حسنمحمود محمد ابراهيمنينوى

22-09-2022زركه عبدالعزيزاسماعيل رومان اسماعيلنينوى

22-09-2022يازي غثيثعايد خلف زعارنينوى

22-09-2022هله دخانمحمد معيوف حسننينوى

22-09-2022امينه خلفعلي ابراهيم حسننينوى

22-09-2022نوره حسينمحمد سليمان شيخونينوى

22-09-2022صالحه ابراهيمعمر سالم محمدنينوى

22-09-2022محروسه عبدالرحمنمرعي حسن محمدنينوى

22-09-2022ساره احمدمحمديونس حسن حسيننينوى

22-09-2022خلفه احمدابراهيم شند صالحنينوى

22-09-2022فطيم مظلومحميد نهير عرنوسنينوى

22-09-2022هاجر ابراهيمعثمان احمد عثماننينوى

22-09-2022فاطمه عباسعلي صالح عثماننينوى

22-09-2022فتحيه عيسىحسن محمد ابوزيدنينوى
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22-09-2022ربيعه محمدكردي خلف ظاهرنينوى

22-09-2022عنود شهابابراهيم علي حنشنينوى

22-09-2022شيخه عسوعلي احمد خضرنينوى

22-09-2022فتحيه خليلاحمد ابراهيم محمدنينوى

22-09-2022خلفه محمدعبدهللا عبيد درويشنينوى

22-09-2022زهره جمعهحسين محمود محمدنينوى

22-09-2022حمده نزالعبدهللا حميد سعيدنينوى

22-09-2022كمره متعبدحام طلب دحامنينوى

22-09-2022فاطم عبدالكريمعبيد ناصر احمدنينوى

22-09-2022ضمه ملوهنايف مجبل فليحنينوى

22-09-2022زليخه عربصالح احمد محمداميننينوى

22-09-2022عيده عليخليف فياض هاللنينوى

22-09-2022بهارى صالحاسماعيل ياسين اسماعيلنينوى

22-09-2022كوزل هسامعبدالكريم خليل محمدنينوى

22-09-2022شهربان عاشورغاني عرب رضانينوى

22-09-2022فاطمه عليحسين اسماعيل علينينوى

22-09-2022سيطه منصوريونس فريح خلفنينوى

22-09-2022هالله محمدعويد صالح احمدنينوى

22-09-2022فاطمه حسينمحمود محمدامين محمودنينوى

22-09-2022مريم تمرسليمان خلف عبدهللانينوى

22-09-2022امينه يحيىمشعل علي مجيدنينوى

22-09-2022نازك محموداحمد حازم فاضلنينوى

22-09-2022ضحيه ذيابصالح علي احمدنينوى

22-09-2022فاطمه صالحعبدهللا محمد حسيننينوى

22-09-2022خاتون باسمعبد حبو حسننينوى

22-09-2022خديجه مصطفىعبدالستار محمد جمعهنينوى

22-09-2022نيله محمدمصطفى عباسعلي قاسمنينوى

22-09-2022ثلجه عبوشظاهر احمد يونسنينوى

22-09-2022رفعه حمودعباس حضيري مشرفنينوى

22-09-2022حمديه فتحياحمد حمود محمدنينوى

22-09-2022ساره عباسعلياالكبر حسين حسننينوى

22-09-2022ريمه عليمحمد حسن ابراهيمنينوى

22-09-2022عليا عبدالرحمنمحمد حسين خلفنينوى

22-09-2022خديجه موسىاحمد ياسين محمودنينوى

22-09-2022فطيم عليغدير محمد ابراهيمنينوى

22-09-2022عذيه بلوعويد صالح حمادينينوى

22-09-2022خزنه صالحعبدالرحمن سعود اسماعيلنينوى

22-09-2022يازي حسينظاهر عيس خابورنينوى

22-09-2022عمشه حسينفتحي خليل حسيننينوى

22-09-2022كوجري مطوحسين اسعد محمدنينوى

22-09-2022خيريه حسينمحمود يوسف سليماننينوى

22-09-2022كرمه حواسسليمان عبدهللا فريجنينوى

22-09-2022مند قاسمحجي حسن كدرنينوى

22-09-2022عليا عايدمجبل سليمان عوادنينوى

22-09-2022رزكه مدلولحميد عماش وسمينينوى

22-09-2022فتحيه اسماعيلصالح يونس سليماننينوى

22-09-2022عدله احمدعايد مخلف شليشنينوى

22-09-2022ديبه دغيمعلي حايف ميسنينوى

22-09-2022عمشه محمدمحمد عباس نعونينوى

22-09-2022سحله دبيساندلي محمد غثيثنينوى

22-09-2022نوره خليفسرحان مسعر جدعاننينوى

22-09-2022وزنه صالحهويل زهيان جمعهنينوى
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22-09-2022وزنه صالحاحمد زهان جمعهنينوى

22-09-2022جوزه غزينعواد دوش حسننينوى

22-09-2022مسيره عماشمحل فرحان عطيهنينوى

22-09-2022هنوف عليحضيري نايف االحمدنينوى

22-09-2022فصوله سيدوشزبير محمدعلي احمدنينوى

22-09-2022صبحه احمدمحمود بليخ جطلينينوى

22-09-2022صبحه عايدظاهر حمد جرجبنينوى

22-09-2022حميده عبدنزال نهير مخلفنينوى

22-09-2022شاهه محمدرمضان ابراهيم احمدنينوى

22-09-2022تركيه نجمعبدالعزيز هلوش اسماعيلنينوى

22-09-2022حوسه عدايمحمد علي ناصيفنينوى

22-09-2022حلوه احمدعبدهللا احمد حسيننينوى

22-09-2022وكيله حسنشكر محمود احمدنينوى

22-09-2022مريم عليرمضان شيخو حمدنينوى

22-09-2022عوفه حسنغربي شطي عبدنينوى

22-09-2022امينه طهفتحيه حنظل خضرنينوى

22-09-2022رفعه جبرعبدالكريم حامد جاسمنينوى

22-09-2022وضحه طلبعجمي سعدون حسيننينوى

22-09-2022ونسه عليحازم جاسم محمدنينوى

22-09-2022شمسه ساعدسيف عبدالعزيز خضرنينوى

22-09-2022اكحيفه عوضكنعان علي غالينينوى

22-09-2022نورالهدى محمدجاسم محمد جرجيسنينوى

22-09-2022ترفه محمدعويد خلف ظاهرنينوى

22-09-2022واجده يوسفثامر سالم علونينوى

22-09-2022امريكه حروشدعبول كروان شبلينينوى

22-09-2022عرنه نويراننوح جاسم محمدنينوى

22-09-2022حربيه عبدهللامحمود محمد محمودنينوى

22-09-2022حروبه خليفنوري حسون صالحنينوى

22-09-2022يازي فدعوسحسين مرفوع ايونينوى

22-09-2022مكنزي زيدانجاسم محمد داودنينوى

22-09-2022شيته محمدعبدالحميد خليل حميدنينوى

22-09-2022رفعه عكيلعاصي جميل متعبنينوى

22-09-2022عنيده اكرممدهللا شباك شبوطنينوى

22-09-2022فطيم محمدمحمود خضير علينينوى

22-09-2022كحله عبيداسماعيل احمد محمودنينوى

22-09-2022حليمه حسنعلي حسين شريفنينوى

22-09-2022خديجه محمديونس صالح خليلنينوى

22-09-2022ناجيه احمدمحفوظ اسماعيل غزالنينوى

22-09-2022حسنه محمدعبد اسماعيل احمدنينوى

22-09-2022خلفه نوماندبي عبيد شاللنينوى

22-09-2022مرضيه حمدونخالد سلطان حمودينينوى

22-09-2022عديله احمدعلي عبدهللا محمدنينوى

22-09-2022حسنه احمدخليل محمد احمدنينوى

22-09-2022هالله حسينترفه قدوري محمدنينوى

22-09-2022عمشه عزوسالم عزيز احمدنينوى

22-09-2022عائشه محمودهاشم عبدهللا عطيهنينوى

22-09-2022بيد جنعانمجول سعيد صالحنينوى

22-09-2022شاهه عليظاهر حسين احمدنينوى

22-09-2022ترفه جاسمصالح خلف زيداننينوى

22-09-2022فاطمه احمدمحمود علي سليماننينوى

22-09-2022جبله ظاهراحمد جاسم حواننينوى

22-09-2022غزال ناصرعمر نفسو ختينينوى
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22-09-2022كوري خاستيخدر خلف علينينوى

22-09-2022دورسن خضرمحمدنور عباس علينينوى

22-09-2022فاطمه حسيندخيل يونس فارسنينوى

22-09-2022دره احمدشاكر شيخو حسننينوى

22-09-2022عائشه قوفياحمد محمود اطليلنينوى

22-09-2022حمديه عبوشمنتهى حامد عبدهللانينوى

22-09-2022نجمه عبدهللاعدنان حسن ابراهيمنينوى

22-09-2022اسيا احمدعالوي سيد كمونينوى

22-09-2022شكريه محمودحسين علي عبيدنينوى

22-09-2022خلفه احمدحسين شاهر خليفنينوى

22-09-2022سالله سليمانصالح حمو حسننينوى

22-09-2022سلطانه عنيزمحمد ابراهيم حسننينوى

22-09-2022نوميه محمدتركي سالم احمدنينوى

22-09-2022خنسي حسينشعبان يوسف احمدنينوى

22-09-2022غريب حسنحسن ملحم حسيننينوى

22-09-2022بيز تركيبدل مراد علينينوى

22-09-2022غمي حسنعيدو دربو قاسمنينوى

22-09-2022اسمر خلفخالد حيدر قاسونينوى

22-09-2022ساري رشوجميل اوصمان جتونينوى

22-09-2022نازك اسماعيلزهير عبدالمجيد احمدنينوى

22-09-2022حربيه عبدجاسم محمد احمدنينوى

22-09-2022عمشه موسىخلف عواد عباسنينوى

22-09-2022بدريه حسينمقداد احمد درويشنينوى

22-09-2022بدريه حسينصباح احمد درويشنينوى

22-09-2022نذيره محمودمنذر ابراهيم حميدنينوى

22-09-2022عيشه عطومحمد حسين زيداننينوى

22-09-2022حواء رمضانعبدالفتاح محمد حسيننينوى

22-09-2022نايله صالحمحمد علي حوالهنينوى

22-09-2022حصه فتحيحازم محمدعلي احمدنينوى

22-09-2022سهله احمدحازم يونس حويرنينوى

22-09-2022برفي سليمانعيدو حسين حمدنينوى

22-09-2022فوزه محمودحسين عبوش محمودنينوى

22-09-2022سويده تركيابراهيم نزال سطامنينوى

22-09-2022سعدى احمدجمعه حسن علينينوى

22-09-2022فرحه حسنمحمود حسين علينينوى

22-09-2022مريم بدويبلموس شبوط مرعينينوى

22-09-2022خديجه طهنائف حميدي خليفنينوى

22-09-2022ريمه محمدمحمود اعويد عيسىنينوى

22-09-2022ريمه محمدمحمد اعويد عيسىنينوى

22-09-2022صالحه خليلجاسم محمود مطرنينوى

22-09-2022ريمه محمدعدس اعويد عيسىنينوى

22-09-2022عويشه حمدجاسم خلف جبرنينوى

22-09-2022نمشه محمودغثيث عبيد عماشنينوى

22-09-2022خلفه احمدعلي شاهر خليفنينوى

22-09-2022عاليه عيسىخشمان مطوري هاللنينوى

22-09-2022فاطمه علييوسف علي يوسفنينوى

22-09-2022غزالي جلعوخدر ايوب عبدينينوى

22-09-2022غزال حسينخديدا عنتر رفونينوى

22-09-2022فرسو عباسمحمود عزيز محمدنينوى

22-09-2022عدول قطويوسف جنديا حجينينوى

22-09-2022سلطانه حسينحمي خلف سليماننينوى

22-09-2022خنسه احمدخلف حسن علينينوى
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22-09-2022فاطمه سلوعدنان عبدهللا حيتونينوى

22-09-2022بيشه حميدعامر حامد صالحنينوى

22-09-2022خديجه يوسفمحمد احمد عمرنينوى

22-09-2022نزيله احمدمحسن عبدهللا علونينوى

22-09-2022هنديه مجيدناجر علي جاسمنينوى

22-09-2022وضحه سلموصالح خلف محمدنينوى

22-09-2022واجده مطرجزاع اضحوي هدماننينوى

22-09-2022سلمى محمودعبدالكريم قاسم محمدنينوى

22-09-2022مطره جاسميوسف عمر سليماننينوى

22-09-2022فاطمه درويشخليل عبدالحميد صالحنينوى

22-09-2022فاطمه صالحعطيه عكيل هبولهنينوى

22-09-2022عناده عودهماجد عنتر حبيبنينوى

22-09-2022فرحه محمدمحمد خضر احميدنينوى

22-09-2022خزنه محمدبرجس خالد برجسنينوى

22-09-2022كرحه هلوبعلي خلف عبدهللانينوى

22-09-2022عيده حميدابراهيم حسين احمدنينوى

22-09-2022خالده عبدهللاسامي عبدالوهاب محمداميننينوى

22-09-2022منيره محمدبشيرسمير زكي مصطفىنينوى

22-09-2022نوره ياسينحمود سعيد جاسمنينوى

22-09-2022خيريه يحيىزهير سعدي علينينوى

22-09-2022صاره شريفمحمد ابراهيم محمدنينوى

22-09-2022نوره حمدسالم بدران خلفنينوى

22-09-2022دره خضرمنجوله حسين حسننينوى

22-09-2022اسيا صالحعبدالكريم عبدهللا قادرنينوى

22-09-2022شيته عويدسالم محمد سلطاننينوى

22-09-2022عيده هبادمحمد عكاب عزاوينينوى

22-09-2022وضحه خلفسالم ابراهيم مباركنينوى

22-09-2022عيده صالحمحمد جاسم شاهرنينوى

22-09-2022جهاده سلطانعبالقادر محمود يحيىنينوى

22-09-2022حمديه حميدمحمد غازي ابراهيمنينوى

22-09-2022حمده دعوكسوري حمد خلفنينوى

22-09-2022غاليه شلحخلف عساف عبدهللانينوى

22-09-2022مريم محمدربيع سعدي عبدهللانينوى

25-09-2022فاطمه حسندهام سلطان منوهنينوى

25-09-2022عديله حسنسعد مهدي صالحنينوى

25-09-2022زهره اسماعيلعبدالكريم خضر سليماننينوى

25-09-2022رفعه محمودفارس عبدهللا جاسمنينوى

25-09-2022عمشه محمودمصطفى صالح مصطفىنينوى

25-09-2022هناء ابراهيمرافد احمد داؤدنينوى

25-09-2022فضه احمدعصام محمد خلفنينوى

25-09-2022اسعيده خلفعامر حمد حمادهنينوى

25-09-2022محروزه دهاماحمد سلمان عكلهنينوى

25-09-2022زهديه عبدهللابسام قاسم احمدنينوى

25-09-2022شمسه طهعمر عبدالغني شريفنينوى

25-09-2022حميده عفينمحمد كعيران مطرنينوى

25-09-2022دهمه خضرنامس صالح ابراهيمنينوى

25-09-2022منسيه سلطانحمود مشعان طلبنينوى

25-09-2022مطيره مخلفعلي عياده هدروسنينوى

25-09-2022يازي طاهرحماد حميد عائدنينوى

25-09-2022عيده هيناريخالد مال عطيهنينوى

25-09-2022حمراء محمدفرج مرفوع عنترنينوى

25-09-2022هويره عويدكيطان عباس جزاعنينوى
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25-09-2022فطومه محمدعماد علي فنشنينوى

25-09-2022غبشه خلفجواد اسعد سليماننينوى

25-09-2022ملكيه عليحكم ادريس يونسنينوى

25-09-2022حبشه ابراهيميوسف عساف علينينوى

25-09-2022شاهه عبدخليل ابراهيم محمدنينوى

25-09-2022نمشه حسينعلي عبدالوهاب احمدنينوى

25-09-2022فطومه رميضاحمد فتحي خليفنينوى

25-09-2022غزاله محمودرعد صالح محمودنينوى

25-09-2022عمشه عليطه ذنون خلفنينوى

25-09-2022امونه حسنبالل يوسف محمدنينوى

25-09-2022خديجه ابراهيممحمود ياسين محمدنينوى

25-09-2022حده عكيلمحمد خلف ديرسنينوى

25-09-2022حمده جاسمعلي حسين داؤدنينوى

25-09-2022وضحه خلفحمد حسن خلفنينوى

25-09-2022فضه فرحانمحمود عزيز علينينوى

25-09-2022رفعه نهيراحمد علوان محمدنينوى

25-09-2022فتحيه ياسينسلطان احمد رجبنينوى

25-09-2022مريم عيسىبسام يونس خليلنينوى

25-09-2022زهور علياثير ابراهيم احمدنينوى

25-09-2022امينه ابراهيمشريف عباس عبدالقادرنينوى

25-09-2022شمسه احمدحمد نزال ويسنينوى

25-09-2022امينه احمداحسان عبدهللا حسننينوى

25-09-2022صبحه صالحصدام شهاب احمدنينوى

25-09-2022ناديه عبدهللاقيصر عبدالكريم احمدنينوى

25-09-2022سعديه عليمعمر يونس فارسنينوى

25-09-2022ذكرى عبدهللايونس عدنان مصطفىنينوى

25-09-2022ابتسام شهابياسين خيرالدين احمدنينوى

25-09-2022زهديه طهممهند سعيد جاسمنينوى

25-09-2022مريم حمزهاحمد خضير عوادنينوى

25-09-2022وضحه حسنعبدهللا محمود عبدهللانينوى

25-09-2022نادره يحيىعلي عبدالقادر حسننينوى

25-09-2022ضحى فتحيبشار جاسم محمدنينوى

25-09-2022فوزيه خليلعمار ناظم سليماننينوى

25-09-2022فوزيه عليصدام جبرائيل علينينوى

25-09-2022ضحى فتحيعلي محمود عبدنينوى

25-09-2022سلمى فتحيسعد جالل ابراهيمنينوى

25-09-2022هناء ذنونفوزي قاسم عباسنينوى

25-09-2022زهور حسينمحمد خلف عاكوبنينوى

25-09-2022ورقاء زكيياسر وعد عبدهللانينوى

25-09-2022سعديه علياحمد اسعد سيف الديننينوى

25-09-2022نادره رمضانعالء الدين محمد بشير نجمنينوى

25-09-2022وهبيه اسماعيلاحمد ابراهيم خليلنينوى

25-09-2022عديله ياسينابراهيم رمضان حمادينينوى

25-09-2022فتحيه درباسطه شاكر عباسنينوى

25-09-2022رجاء سرحانعلي محمد مهدينينوى

25-09-2022خوله حسيناكرم سالم يونسنينوى

25-09-2022رفاء نايفريان علي سعيدنينوى

25-09-2022حمديه نوريعماد محمد عبونينوى

25-09-2022شمسه محمدعدنان خلف موسىنينوى

25-09-2022نجاه محسنحسين عبدالستار عبدالرحمننينوى

25-09-2022رمزيه جميلعامر محمد علي حسيننينوى

25-09-2022رفعه خلفيونس ابراهيم حيولنينوى
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25-09-2022تعبه صايلاياد عبدالعزيز ذيابنينوى

25-09-2022شتاه احمدسباهيه شاكر عبدنينوى

25-09-2022شيرين ابراهيماحمد جميل محمدنينوى

25-09-2022مريم عبدهللااحمد سالمه محمدنينوى

25-09-2022عزيزه عليابراهيم علي صالحنينوى

25-09-2022سناء محمدداود سالم حسننينوى

25-09-2022عائشه حسنشهاب احمد خليلنينوى

25-09-2022منيره حسينمحمدنجيب هادي احمدنينوى

25-09-2022ترفه عبدالجبارعالء عبدالعزيز عبدهللانينوى

25-09-2022وضحه انجيتعدي عبدالغفور اسماعيلنينوى

25-09-2022ساهره فتحياحمد مؤيد داؤدنينوى

25-09-2022حميده عليشحاذه محمد كرموشنينوى

25-09-2022ايمان عبدالرحمنحميد عماد عبدالعزيزنينوى

25-09-2022ساميه خلفايسر سليم حسيننينوى

25-09-2022زهره غانممحمود مطيع بغدادنينوى

25-09-2022امونه خضرمحمد حسن محمدنينوى

25-09-2022فتوح محمدطاهرمهند وليد غانمنينوى

25-09-2022ونسه محمودايمان محمد عزيزنينوى

25-09-2022فاطمه مصطفىخالد امين حمداننينوى

25-09-2022فخريه اسماعيلكنعان محمود علينينوى

25-09-2022نزهه حموفيصل عبدالباري مصطفىنينوى

25-09-2022مريم محمدعمشه مديد حسيننينوى

25-09-2022منتهى محمودمشتاق جاسم محمدنينوى

25-09-2022حصه حامدجميله محمد علينينوى

25-09-2022شاهه عبدهللاتركيه محمود سلماننينوى

25-09-2022كرحه محمدخضير رمضان سلماننينوى

25-09-2022يازي عبدهللامنده حميد محمدنينوى

25-09-2022بلقيس احمدخالد سالم ياسيننينوى

25-09-2022بهيه كاظمعبدهللا خضر عوادنينوى

25-09-2022ترفه فتحيجمال ابراهيم عبدنينوى

25-09-2022صبيحه ياسينعلي عيسى محمدنينوى

25-09-2022رفعه محمودخالده محمود محمدنينوى

25-09-2022وهبيه ياسينهاشم غانم علونينوى

25-09-2022مهيه عبدعامر احمد عزيزنينوى

25-09-2022ناطقه محمدصفوان زهير احمدنينوى

25-09-2022خديجه حمادياحمد سالم عزيزنينوى

25-09-2022شيته جاسمعامر سليمان داودنينوى

25-09-2022معينه نجممحمد عواد علينينوى

25-09-2022زهره علييونس احمد حسننينوى

25-09-2022نوفه جاسممحمد علي حسيننينوى

25-09-2022عليا حسيناشرف سعدي حسيننينوى

25-09-2022سعديه حسينقتيبه ناظم جاسمنينوى

25-09-2022كنعوم عبدهللافارس شحاذه داودنينوى

25-09-2022دوخه عبدهللافاطمه علي جاسمنينوى

25-09-2022عائشه محمدصالحغسان عبدالغني بشيرنينوى

25-09-2022اميه موسىاحمد علي عمرنينوى

25-09-2022اضحيه عيادمصطفى محمود محملنينوى

25-09-2022كتبيه مصطفىاياد محمد حمودينينوى

25-09-2022ترفه جبرفتحي عبدهللا حسيننينوى

25-09-2022فلاير جميلمظهر ابراهيم محمدنينوى

25-09-2022رده نجموفاء عبدهللا سلطاننينوى

25-09-2022جميله فتحيجازيه هاشم محمدنينوى
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25-09-2022هاجر حسنفارس عبدهللا مجيدنينوى

25-09-2022حسبه حسينركيه فضلي طلبنينوى

25-09-2022نمشه سليمانحازم محمدعيد اميننينوى

25-09-2022هبه سعيدانعماش عجاج عبودنينوى

25-09-2022حمده خازرمجيد عبدهللا مجيدنينوى

25-09-2022عيده ادريسريكان عفاص كصبنينوى

25-09-2022امينه امينمحمد خضر احمدنينوى

25-09-2022نركوز بكرجاسم محمدعيد مصطفىنينوى

25-09-2022ملوك عبدهللاريان غازي شيتنينوى

25-09-2022رمزيه ابراهيمنجم عبدهللا فتحينينوى

25-09-2022عمشه ابراهيمحسين خلف حسيننينوى

25-09-2022وحيده محمدحسين وليد عزيزنينوى

25-09-2022منى قاسمايمن طارق يونسنينوى

25-09-2022بشرى خالدحسان فهد عبدهللانينوى

25-09-2022سكينه قميرسالم عباس سليماننينوى

25-09-2022حربيه صالحنشوان محسن سلطاننينوى

25-09-2022ايدنه عزالدينرشا صالح حسيننينوى

25-09-2022صبيحه جميلقصيد حامد يونسنينوى

25-09-2022ترفه عبدكرجيه محمد جاسمنينوى

25-09-2022غربيه كرواعلزام احمد مسلطنينوى

25-09-2022خلفه مشرفمحمد طيش حمودنينوى

25-09-2022رقيه بشيريحيى فيصل يحيىنينوى

25-09-2022مريم حنشانتصار محمد عويدنينوى

25-09-2022سوريه عليفارس صباح رجبنينوى

25-09-2022ميثه احمدنايف هملو كنيطينينوى

25-09-2022مكريم يحيىبيشوار علي يحيىنينوى

25-09-2022سنوف حسنفتحيه احمد صالحنينوى

25-09-2022هدله كرديخميسه سالم عوادنينوى

25-09-2022شمسه احمدحسين عبدهللا عالوينينوى

25-09-2022رحيمه محمدصالحسامر محمديونس مصطفىنينوى

25-09-2022عيده حسينساميه محمود احمدنينوى

25-09-2022قدريه حسينرافع احمد عبودنينوى

25-09-2022خوله صالحوليد محمود عطيهنينوى

25-09-2022فرحه احمدحوه حسين علينينوى

25-09-2022شمسه نجمعادل زيدان عزيزنينوى

25-09-2022سهام سعدهللااحمد سالم عبدالجبارنينوى

25-09-2022يازي احمدسلوى علي محمدنينوى

25-09-2022سعاد عبدالكريممرعي حسن ظاهرنينوى

25-09-2022عسله باصراضي علي حنوشنينوى

25-09-2022ملوك عبدهللانشوان غازي شيتنينوى

25-09-2022وضحه علياحمد سرحان محمدنينوى

25-09-2022خنسه الياساياد خلف عثماننينوى

25-09-2022امينه حاجيفؤاد محمدعلي محونينوى

25-09-2022منيفه حسينزاهد ابراهيم علينينوى

25-09-2022عائشه رمومحمد كارس نعمتنينوى

25-09-2022فاطم عبدالكريماسعد ناصر احمدنينوى

25-09-2022وضحه محسنهالل حمود جلوينينوى

25-09-2022وضحه عليامين احمد علينينوى

25-09-2022وضحه عليبرجس احمد علينينوى

25-09-2022حميده ابسيسمدهللا عبدهللا ذعيذعنينوى

25-09-2022زليخه محمدابراهيم صوفي خليلنينوى

25-09-2022فيضه اخليفحماد طاهر سهونينوى
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25-09-2022حربيه شيتطالب هاشم يونسنينوى

25-09-2022عمشه حسينخضر محمد عاينينوى

25-09-2022صالحه عليسعدون عائد عبدنينوى

25-09-2022صخم ابراهيماسماعيل حسن رقونينوى

25-09-2022واجده جارهللامعن ادريس جرجيسنينوى

25-09-2022ابتسام حسينصالح صالح حسننينوى

25-09-2022حلوه سليمانفواز محمود خايرنينوى

25-09-2022حميده جاسمنوفه بالوي محمودنينوى

25-09-2022عانه خضيرمنيف عايد حجابنينوى

25-09-2022رينه عاكوبمحمد شعالن رفاعينينوى

25-09-2022عائشه ابراهيموليد خلف علينينوى

25-09-2022ليلى مهديغانم احمد حسيننينوى

25-09-2022خزنه خليفسالم حميد ادريسنينوى

25-09-2022نايله حموديمحمد حميد علينينوى

25-09-2022حده عكيلاحمد خلف ديرسنينوى

25-09-2022صبحه مشعانصالح امناور مطرنينوى

25-09-2022افهيده ذهياببنيان مانع خلفنينوى

25-09-2022نفيسه الياسفاضل قاسم حسننينوى

25-09-2022نمشه حسينخالد محمود حسيننينوى

25-09-2022يازي هاشمصباح صالح احمدنينوى

25-09-2022نوفه عوادنافع مران حسياننينوى

25-09-2022فضه احمداحمد حمد محمدنينوى

25-09-2022رفعه ليليعالم سراي رحيلنينوى

25-09-2022فضيله سليماننركز قاسم عباسنينوى

25-09-2022نزيله محسنعايد حماد عبدهللانينوى

25-09-2022بدريه حماديعبدهللا محمد خضرنينوى

25-09-2022خلفه احمودفضه خليف جاسمنينوى

25-09-2022هدله بشرسالم مسعود برجسنينوى

25-09-2022امينه عليابراهيم محمدصالح احمدنينوى

25-09-2022فيروز حسنعلي رميض حميدنينوى

25-09-2022خاني حاجيصالح حسن رمونينوى

25-09-2022اضحيه سحلحماد نهاد رحيلنينوى

25-09-2022مهديه صالحيونس صالح محمودنينوى

25-09-2022فاطمه خليلرمضان حاجي خلفنينوى

25-09-2022فضيله محمدعليجمعه ابراهيم اسماعيلنينوى

25-09-2022عائشه بادروهاب احمد ناصرنينوى

25-09-2022ليلى خضراحمد خضر محمدنينوى

25-09-2022شكمه محيسنمطلك فرشح عدونينوى

25-09-2022وضحه ثالجسعدو حسن برواننينوى

25-09-2022عدله حسنحسين علي سليماننينوى

25-09-2022نركس حاجيخليل خضر عمرنينوى

25-09-2022عيده رحيلخليل مولود سالمنينوى

25-09-2022سيفي علينوح حسن يوسفنينوى

25-09-2022عليه حسناويوعد ابراهيم عدهللانينوى

25-09-2022وضحه عبدالكريمابراهيم يوسف ابراهيمنينوى

25-09-2022عائشه عليكنعان قاسم اسماعيلنينوى

25-09-2022فاطمه حسنصباح محمود رمونينوى

25-09-2022فاطمه محمدصبحي عبدو طهنينوى

25-09-2022حميره صلوعباس طه ابراهيمنينوى

25-09-2022ريمه منوخخلوف طويح فرجنينوى

25-09-2022لهيده مرزوكعلي ضحوي شطينينوى

25-09-2022مراري عبديلقمان مراد اسماعيلنينوى
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25-09-2022قمري حسنصالح خليل محمدنينوى

25-09-2022وضحه خضراحمد عجو عويننينوى

25-09-2022نازي حسينسربست خضر درويشنينوى

25-09-2022وضحه خلفراغب ابراهيم جاسمنينوى

25-09-2022منيفه حسينمحمد ابراهيم علينينوى

25-09-2022حمري عثمانيونس يوسف علينينوى

25-09-2022شكمه محمدصالح مخلف سلطاننينوى

25-09-2022سميره ناهيهواش حميد عباسنينوى

25-09-2022منيفه هوادعايد محمود ركادنينوى

25-09-2022كامله محمودصالح محمد علينينوى

25-09-2022عائشه حسينهايس علي صوفينينوى

25-09-2022ليلي صالحاحمد ناصر عمرنينوى

25-09-2022فهيمه خليلخالد مهندس ابراهيمنينوى

25-09-2022حفصه طهفالح حسن علينينوى

25-09-2022بدريه عبدهللاكاوه عبدالرحمن قادرنينوى

25-09-2022فاطمه حسنشاكر محمود رمونينوى

25-09-2022عائشه ابراهيمرمضان محمد علينينوى

25-09-2022شكريه عبدهللاخالد حسن علينينوى

25-09-2022عائشه حسينصالح علي صوفينينوى

25-09-2022عائشه حسينصباح علي صوفينينوى

25-09-2022خوخه عثمانفتحي حسين حسننينوى

25-09-2022اديبه خضرزيدان امين محمدعلينينوى

25-09-2022منيفه شيالمحمد خليف علوشنينوى

26-09-2022ظبيه غربيكمال عايد مطيرنينوى

26-09-2022مريم خضيراركان عطاهلل رمضاننينوى

26-09-2022سكينه يونسخالد على حسيننينوى

26-09-2022عائشه حسينمحمد علي صوفينينوى

26-09-2022شيرين سليمانمحمد خليل عمرنينوى

26-09-2022نهله عليصالح حسن احمدنينوى

26-09-2022اميره سلطانفارس باسل عبدالرزاقنينوى

26-09-2022سعاد خليلرياض عبدالكريم محمدنينوى

26-09-2022سعديه حسنفرحان عدنان ادعسنينوى

26-09-2022كوري محمدعليبارزان جمعه ابراهيمنينوى

26-09-2022لطيفه نهيربدر غالي مسيرنينوى

26-09-2022فيروز رمضانعمر سالم ياسيننينوى

26-09-2022كبرى حسنعالء عادل فاضلنينوى

26-09-2022شفاء يونسعبدهللا عبيد محمدنينوى

26-09-2022خذيجه عبدهللاغالب محمدعيد عبدالرزاقنينوى

26-09-2022وضحه خضرعلي محمد حسيننينوى

26-09-2022رفعه جرجيسعبدالغفار احمد حسيننينوى

26-09-2022فاطمه الياسنجم عبدهللا احمدنينوى

26-09-2022صلوك سالميونس حسين نورينينوى

26-09-2022اسيا محموداحمد مصلح احمدنينوى

26-09-2022صبيحه عبدالجباررياض احمد نوافنينوى

26-09-2022حنان ذنونمهند سامر خضرنينوى

26-09-2022عائشه طهمحمود زيدان خلفنينوى

26-09-2022نهله ادريساحمد عبدهللا عبدالكريمنينوى

26-09-2022نجاه عبدهللاحاتم محمد عبدهللانينوى

26-09-2022نعيمه حسويونس محمد صالحنينوى

26-09-2022شهله شكرريم رعد يونسنينوى

26-09-2022خوله حسيناحمد حسين حمداتنينوى

26-09-2022اسيه حسنمحمدامين محمد اعبيدنينوى
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26-09-2022شمسه الياسحازم علي حسيننينوى

26-09-2022رقيه ايوبسيف رائد صالحنينوى

26-09-2022لطيفه مصطفىمحمد مصطفى ايوبنينوى

26-09-2022فضه جمعهحازم عزيز احمدنينوى

26-09-2022منيفه خليلعمر محمود ثرثارنينوى

26-09-2022مانيه خلفانس اكرم حمدنينوى

26-09-2022جنان ساميمصطفى هاشم حمدينينوى

26-09-2022منى محمدعبدهللا صالح مصطفىنينوى

26-09-2022ذكرى سعيدعبدالجكيم عبدالمطلب محسوبنينوى

26-09-2022سكينه عباسمقداد اسماعيل ابراهيمنينوى

26-09-2022بشرى ياسينمحمد علي محمديونسنينوى

26-09-2022صبحه مجبلطالب سالم ابراهيمنينوى

26-09-2022وفاء فاضلاحمد مجيد حميدنينوى

26-09-2022عليه حسنزينل حسن محمدنينوى

26-09-2022هناء شعبانانور فيصل احمدنينوى

26-09-2022دوخه داوودشهاب احمد خلفنينوى

26-09-2022زهره محمودمحمد سعدهللا عبدنينوى

26-09-2022مياسه خطابرامي يونس احمدنينوى

26-09-2022بشرى غائبيونس غانم محمودنينوى

26-09-2022اسهار سالممحمد احمد حامدنينوى

26-09-2022عفيفه محمدعلي غالم حسينعلينينوى

26-09-2022زليخه محمدعبدالكريم صوفي خليلنينوى

26-09-2022نهاد محمودمحمد مؤيد اسماعيلنينوى

26-09-2022زياده ابراهيمسليمان حسن محمدنينوى

26-09-2022حمديه محمدعادل محمد كارسنينوى

26-09-2022سعديه علياحمد صالح عوادنينوى

26-09-2022زينب نقيعلي هاشم تقينينوى

26-09-2022شاهه صالحيونس مالالهلل فاضلنينوى

26-09-2022صبحه مصطفىعبدهللا احمد داودنينوى

26-09-2022مكرم عبدالجليلهكار علي يحيىنينوى

26-09-2022فضيله الياسمحمد مجيد محمديونسنينوى

26-09-2022حسيبه نحندعزيز ياسين عباسنينوى

26-09-2022سعيده محمودسالم عماد عالوينينوى

26-09-2022عمشه حسينباسم اسماعيل حسننينوى

26-09-2022بتول عامرسلطان رافع حامدنينوى

26-09-2022شيماء طليعايهاب وعد هاشمنينوى

26-09-2022تاضي محمدياسر موسى محمدنينوى

26-09-2022لمياء حكمتحسن محمد عبدلجبارنينوى

26-09-2022نهله محمدجاسم مشتاق طالبنينوى

26-09-2022خيريه فتحيليث زوبع محمدنينوى

26-09-2022نهاد عيدهللااحمد موفق احمدنينوى

26-09-2022رحيمه محمدصالحبدر محمديونس مصطفىنينوى

26-09-2022غزاله ذياببسمان عناد حمادينينوى

26-09-2022عليه محمدوليد اعبيد صبحنينوى

26-09-2022فرحه حمديمشتاق حميد احمدنينوى

26-09-2022فرحه مهيديوعد محمد حسيننينوى

26-09-2022نركز عباسعبدالغني ياسين هاشمنينوى

26-09-2022ازهار خلفامير عواد اسماعيلنينوى

26-09-2022خالده محمدصابرزكريا حسن علينينوى

26-09-2022سميه فرجمحمد حازم محمدنينوى

26-09-2022طيبه حمودعادل درويش خلفنينوى

26-09-2022ثالثه عبدهللافواز فتحي احمدنينوى
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26-09-2022نهايه شعبانابراهيم طه مسعودنينوى

26-09-2022زهره طهمهند محمد حسيننينوى

26-09-2022نجمه فتاححسين عبد محمدنينوى

26-09-2022فاطمه صالحخالد علي خلفنينوى

26-09-2022رجاء هاشمحاتم تحسين يونسنينوى

26-09-2022نشميه فيلحمروان خليل ربيعنينوى

26-09-2022نسرين عبدالرحمنياسر عبدهللا اسماعيلنينوى

26-09-2022تفاحه سليمانعبدالرحمن عبدالكريم محمدنينوى

26-09-2022منيفه عكوبموس محمد علينينوى

26-09-2022فطيم جبريوسف جواد كاظمنينوى

26-09-2022خطر احمدحسين حسن حسيننينوى

26-09-2022عائشه عبدهللافالح حسن حسيننينوى

26-09-2022ثريه زتوعبدالمحسن صالح محمدنينوى

26-09-2022مسيره مناورفرحان مناور صالحنينوى

26-09-2022محمد عجيهرياض جاسم محمدنينوى

26-09-2022مكريم عبدالجليلحسين علي يحيىنينوى

26-09-2022عاتكه رشيدسيف سالم احمدنينوى

26-09-2022بسمه صالحماهر عبد شحاذهنينوى

26-09-2022لطيفه عويدغازي مكسب نهارنينوى

26-09-2022حنان ياسينرعد نافع محمودنينوى

26-09-2022مطره عطيهمحمد ناظم نوافنينوى

26-09-2022عيده احمدانمار فليح نوافنينوى

26-09-2022كتبه جمعهصكر مخلف عجاجنينوى

26-09-2022افراحه ابراهيمياسين صباح جمعهنينوى

26-09-2022رسميه عويدناصر حمدان محسننينوى

26-09-2022خوله احمدمحمود سراج محمدنينوى

26-09-2022اجوير اسماعيلاحمد محمد هزاعنينوى

26-09-2022فائزه محمديونسمحمد بالل محمدنينوى

26-09-2022حربيه محمدقاسم عمر عالوينينوى

26-09-2022فضه بلعوطعبدالمجيد احمد حسيننينوى

26-09-2022زهره رمضانبرزان حسن بردينينوى

26-09-2022سعديه احمدعبدالرحمن هالل عنزينينوى

26-09-2022شيمه عبدحميد شافي طعيسنينوى

26-09-2022زينب محمدامل صباح فاضلنينوى

26-09-2022زهره ابراهيمسعد زوبع حسيننينوى

26-09-2022صفاء نايفعلي احمد محمدنينوى

26-09-2022زكيه عباسعبدالمجيد محمد راشدنينوى

26-09-2022فائزه كريمياسر محمد حمدهللانينوى

26-09-2022حبسه نمرعلي دحام عبدنينوى

26-09-2022حسينه علياياد محسن محمودنينوى

26-09-2022زينب ابراهيمعبدهللا محمد حسيننينوى

26-09-2022مها عبدالكريمطالب عماد عبدالقادرنينوى

26-09-2022نجاه عبدالقادراحمد عبدالجبار محمدطاهرنينوى

26-09-2022خوله ياسينحيدر عامر عبدالقادرنينوى

26-09-2022سميره حسنسيف احمد محمديونسنينوى

26-09-2022امل محمدخالد علي حسيننينوى

26-09-2022بشرى احمدانور ذنون يونسنينوى

26-09-2022نفيسه محمدمحمود مصطفى حسيننينوى

26-09-2022فلاير سعيدحسن هاشم نعماننينوى

26-09-2022غنيمه علينكتل غانم محمدنينوى

26-09-2022هناء سالمهعلي محفوظ محمدنينوى

26-09-2022فاطمه محمودمحمد محمود جاسمنينوى
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26-09-2022مها زيدانبارق مروان ظاهرنينوى

26-09-2022عنود زيدانحسن احمد صالحنينوى

26-09-2022يازي محمديونس فاضل عباسنينوى

26-09-2022سعديه عبدالحميدحسين سالم حامدنينوى

26-09-2022شاهه خضرسيف الياس بدراننينوى

26-09-2022فاطمه محمدفواز خليل سعيدنينوى

26-09-2022نجاح محمدفائز محسن خضرنينوى

26-09-2022وفاء احمدمحمد اكرم محمدنينوى

26-09-2022عديه عزواحمد عادل عبدهللانينوى

26-09-2022اديبه سعدعباس عثمان شاحوذنينوى

26-09-2022مرهج عبارغازي سعدون غزاينينوى

26-09-2022مياده ياسينعبدهللا سعد خليلنينوى

26-09-2022خديجه مصطفىوعدهللا فتحي سليماننينوى

26-09-2022احالم يونسيونس وليد نوننينوى

26-09-2022رابحه محمدسالم رمزي مهيدينينوى

26-09-2022امينه سرحانسالم خلف خليلنينوى

26-09-2022وهبيه محمدطاهركرم خليل ابراهيمنينوى

26-09-2022ناديه محمودفهد خالد محمودنينوى

26-09-2022شمسه حسناحمد محمد حسيننينوى

26-09-2022حسينه عبدالقادرحسين محمد اسماعيلنينوى

26-09-2022صبيحه عبدهللاسرحان ياسين محمدنينوى

26-09-2022سميره احمدعامر خطاب عامرنينوى

26-09-2022مريم سليمانحسان ابراهيم سنجارنينوى

26-09-2022سعديه حسينليث اياد فرحاننينوى

26-09-2022جازيه طهصفاء موفق ادريسنينوى

26-09-2022انتصار محمودايمن ضياء يونسنينوى

26-09-2022خالده شاكربدر محمود فتحينينوى

26-09-2022نهله ابراهيمابراهيم مجيد محسننينوى

26-09-2022امل رفاعيحسن حسين خالدنينوى

26-09-2022نهله عبدالوهاباحمد فرحان احمدنينوى

26-09-2022فطمه محمدشكري نقي قاسمنينوى

26-09-2022هناء محموداحمد حازم محمودنينوى

26-09-2022امل عبدهللاميسر احمد فتحينينوى

26-09-2022امل عبدهللاهيثم احمد فتحينينوى

26-09-2022اخالص عبدالكريمحسن فراس ناظمنينوى

26-09-2022فصوله محمدنهاب صالح عبدالعزيزنينوى

26-09-2022خالده شاخوذاحمد محمد كردينينوى

26-09-2022عاصمه نوريداؤد عبدالسالم عزونينوى

26-09-2022سعيده عبدهللاخلف ترني شبوطنينوى

26-09-2022غزيله سلطانصدام حسين علينينوى

26-09-2022نسيبه سعيدامين شعيب اميننينوى

26-09-2022نهايه صالحمهدي محمد علينينوى

26-09-2022كرجيه نوافكرم سعود محمدعلينينوى

26-09-2022عيده عبدهللامحمد صبحي علينينوى

26-09-2022صبريه عبدالقادرمهند محسن خليلنينوى

26-09-2022حياه الياسقاسم محمدعلي يوسفنينوى

26-09-2022نجود محمودمهند رعد شيتنينوى

26-09-2022دله احمدمحمد ابراهيم محمودنينوى

26-09-2022نجاح محسناحمد غانم احمدنينوى

26-09-2022فاطمه صالحمحمود عواد حسيننينوى

26-09-2022ايمان غانماحمد لؤي عبدالرزاقنينوى

26-09-2022رواء طارقمصطفى يونس خليلنينوى
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26-09-2022رفعه عبدالمجيدحسن خلف خضرنينوى

26-09-2022فهيمه قادراوس ابراهيم خضرنينوى

26-09-2022نواصي جاسمارشد حازم ابراهيمنينوى

26-09-2022هيفاء ذنونايهاب ايهم جارهللانينوى

26-09-2022امل مالومعتز لقمان جاسمنينوى

26-09-2022نجمه علياحمد حسن مجيدنينوى

26-09-2022سعده عبدهللاضرغام هاني محمودنينوى

26-09-2022مضحيه صالحفهد عبدالهادي حمدنينوى

26-09-2022رقيه ابراهيممحمود جاسم عبدهللانينوى

26-09-2022اميره عزيزاشرف رياض فاضلنينوى

26-09-2022يسون ذنونمحمد احسان عبدالرحمننينوى

26-09-2022عطشانه ابراهيماحمد جميل مطرنينوى

26-09-2022قبمه محمدفهد صائب محمدنينوى

26-09-2022عجميه محمودتحسين جاسم محمدنينوى

26-09-2022بهيه ابراهيمماهر نافع ابراهيمنينوى

26-09-2022خالده خليلماهر عبدالحميد محيميدنينوى

26-09-2022واجده احمدمحمود سالم اسماعيلنينوى

26-09-2022سهله حسينياسر صالح مجيدنينوى

26-09-2022فطيم حسينسند عبدالحميد علينينوى

26-09-2022ابتسام عزيزانور عبداالمير يوسفنينوى

26-09-2022شمسه عليزهير خضر مصطفىنينوى

26-09-2022نعيمه مجدلجمال صالح محمدعلينينوى

26-09-2022يسرى عبدالغنيسرمد عبدالمطلب هاشمنينوى

26-09-2022فطيم بلوحسام شريف محمودنينوى

26-09-2022سنبله خليلزكريه نايف صالحنينوى

26-09-2022لمياء عبدهللااحمد حذيفه عبدالحميدنينوى

26-09-2022رفعه سعلوعلي عواد حميدنينوى

26-09-2022اسماء يونسيوسف قيس محسننينوى

26-09-2022شفيقه احمدطارق حسن عبدينينوى

26-09-2022مريم الياساياد عبدهللا احمدنينوى

26-09-2022وهبيه حسينمروان سلطان احمدنينوى

26-09-2022وضحه حبلخالص شهاب احمدنينوى

26-09-2022والء عبدالوهاباحمد عبدهللا حسيننينوى

26-09-2022عليه محمدكهالن محمد جاسمنينوى

26-09-2022هنيه يونسسبهان صبري محمدنينوى

26-09-2022رسميه محمداحمد عامر خلفنينوى

26-09-2022بشرى ابراهيمامجد عماد سالمنينوى

26-09-2022عيشانه عزيزامير الياس موسىنينوى

26-09-2022هيفاء ادريسحسان غازي سليماننينوى

26-09-2022نهله ادريسمحمود عبدهللا عبدالكريمنينوى

26-09-2022سعده خلفعبد فهد مهوشنينوى

26-09-2022ليلى احمدوسام ضويحي محمودنينوى

26-09-2022اجماله ذنونمحمد ذنون ابراهيمنينوى

26-09-2022حسنه ادهيمنايف ناهي عاكولنينوى

26-09-2022عنود عايشحازم سليمان ذيابنينوى

26-09-2022مطوره مخلفطارق ظاهر محمدنينوى

26-09-2022ميسم عادلعبدالوهاب ثائر حمدوننينوى

26-09-2022لكبيله دويحخميس حماد دلياننينوى

26-09-2022حلوه اخنسحماد غربي عكابنينوى

26-09-2022امطيره مكريعبود مريجب صالحنينوى

26-09-2022ترفه عبدهللاثامر عايد صالحنينوى

26-09-2022نوفه ناصربدران محسن دبوسنينوى
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26-09-2022حبوس عوادمنيف محسن نوماننينوى

26-09-2022شيماء فؤادوسام طالل ادريسنينوى

26-09-2022شمسه ادعمزياد سالم خلفنينوى

26-09-2022حمديه حسينعباس خالد ابراهيمنينوى

26-09-2022ترفه خالدابراهيم محمد سلطاننينوى

26-09-2022سهله محمدهاشم ابراهيم احمدنينوى

26-09-2022هالله فتحياكرم محسن احمدنينوى

26-09-2022طفله جاسمخالد سالم صلبينينوى

26-09-2022وصيف مرسانمشل ممدوح مجحمنينوى

26-09-2022نهى اسودعمر عطاهلل محمودنينوى

26-09-2022فاطمه احمداحمد جبار سلطاننينوى

26-09-2022شيماء خلففواز ياسين سميرنينوى

26-09-2022معينه عبدالجبارريان عمار حسيننينوى

27-09-2022زكيه يونسمحمد صالح عثماننينوى

27-09-2022كريمه قصيبالياس محمود ناصرنينوى

27-09-2022عفته منيسسرحان فهد زعالنينوى

27-09-2022غربيه محمدعويد قاسم عبدنينوى

27-09-2022حصه غديرسامي مضحي عبدهللانينوى

27-09-2022فطيم دعبولهاني خضر محمودنينوى

27-09-2022نوره عيادهحماد احمد راهينينوى

27-09-2022جميله حنوشجهاد سالم فالحنينوى

27-09-2022سلمى عليحسن فالح حسننينوى

27-09-2022ونسه محمدحمد احمد علينينوى

27-09-2022نعيمه محمدباقرحسين علي اصغر رضانينوى

27-09-2022حياه عبوعباس محمدسعيد علينينوى

27-09-2022اخالص موسىفالح حسن كرابنينوى

27-09-2022فتحيه خضيربرزان محمود محمدنينوى

27-09-2022شاهه خلفعبدالملك محمود حمدنينوى

27-09-2022بدريه محمدرشادعامر صالح جاسمنينوى

27-09-2022يسرى احمداسعد موفق ادريسنينوى

27-09-2022عيده حسينقصي احمد حسننينوى

27-09-2022عروبه شيخووعد احمد عبدالرحمننينوى

27-09-2022رابعه محمدعبدهللا محمد عبدهللانينوى

27-09-2022سهيله كريمسفيان جمال شاكرنينوى

27-09-2022انوار صديقعمر لطيف صفونينوى

27-09-2022عليه حسينمنتظر احمد محمديونسنينوى

27-09-2022زكيه يوسففهد صالح طهنينوى

27-09-2022ابتسام محمدامجد حميد عطيهنينوى

27-09-2022فاطمه عبدهللايوسف حميد خلفنينوى

27-09-2022صبحه عماشعمر ثائر خليلنينوى

27-09-2022اما حازممهند عبدالكريم جاسمنينوى

27-09-2022ذهيبه صالحعبدالجليل محمود احمدنينوى

27-09-2022اقبال فتحيمحمود علي علينينوى

27-09-2022غربيه محمدامينسعدهللا هادي عبدنينوى

27-09-2022ندى عبدالكريمهيثم هاني اسماعيلنينوى

27-09-2022عاصمه يحيىايمن عبدالستار عبدالسالمنينوى

27-09-2022فاطمه حسينسيف علياكبر اسماعيلنينوى

27-09-2022رغد ثامريوسف مروان لقماننينوى

27-09-2022كرجيه سالمخزيم احميد ممدوحنينوى

27-09-2022عيده اعجميعويد عايد فتحينينوى

27-09-2022عيشه محمودابراهيم حسين زتونينوى

27-09-2022نجمه سالممهدي منيف عايدنينوى
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27-09-2022سحر يونسطه خيري يحيىنينوى

27-09-2022نجاح فتاححسين علي محمدنينوى

27-09-2022صبحه جمعهاحمد مغير محمدنينوى

27-09-2022فضه خلفاحمد صالح عزيزنينوى

27-09-2022نصره احمدسيف حسين محمدنينوى

27-09-2022جنار محمدمحمد ازاد شوكتنينوى

27-09-2022كريمه حميدمحسن كمال احمدنينوى

27-09-2022سميعه اسماعيلمحمد توفيق سرحاننينوى

27-09-2022غريبه عبدالمحسنعلي رضا محسننينوى

27-09-2022عدويه محمديوسف حازم محمدنينوى

27-09-2022كطعه احمدمشعان حلند عبدهللانينوى

27-09-2022هديه سليمانظاهر صالح محمودنينوى

27-09-2022صبحه عودهمهند عبد هجيجنينوى

27-09-2022عيده مصطفىعلي سطم عباسنينوى

27-09-2022عائشه مرعيحسن احمد عيسىنينوى

27-09-2022بشرى غائبقاسم غانم محمودنينوى

27-09-2022نجاه عليباقر مصطفى محمودنينوى

27-09-2022ايمان عبدالرازقعلي محمد نجمنينوى

27-09-2022وصف خضيرمحمد زيد محمدنينوى

27-09-2022عليه محمدعلي محمد فتحينينوى

27-09-2022اكرام جاسممحمدالمهدي صالحالدين حسننينوى

27-09-2022عيده ارحيلمنذر احمد جاسمنينوى

27-09-2022بلقيس طهمنير منذر محمدنينوى

27-09-2022افراح صالحشهد بشار طهنينوى

27-09-2022زهره حسينعمر مظفر محمدنينوى

27-09-2022منيره الياسعلي كنار علينينوى

27-09-2022رفعه حمدميزر حازم محيميدنينوى

27-09-2022سحر عطاهللعبدالغني منعم االزمنينوى

27-09-2022فضه جمعهسجاد محمدامين يوسفنينوى

27-09-2022منى عبدالواحدمحمد شامل عبدالمنعمنينوى

27-09-2022هبه محمدزكيحازم محمد حازمنينوى

27-09-2022انتصار حسينمحمد حسن احمدنينوى

27-09-2022ايناس قحطانعمر محمد احمدنينوى

27-09-2022جميله حسنرياض حسن ابراهيمنينوى

27-09-2022بشرى محمدسعيدسجاد عباس محمودنينوى

27-09-2022سكينه قيسعباس علي محمدنينوى

27-09-2022غيداء احمديوسف غسان عبدالجبارنينوى

27-09-2022نهله حسنمسلم عقيل محمودنينوى

27-09-2022زهره محمدمحمد فتحي احمدنينوى

27-09-2022عيده محمدفتحي صدام فتحينينوى

27-09-2022سعديه عيدانعلي ابراهيم خلفنينوى

27-09-2022خالده خالدمحمد خليل محمدنينوى

27-09-2022كبرى جمعهعلياكبر حسين علياصغرنينوى

27-09-2022يازي خورشيدمحمد عليالصغير محمدنينوى

27-09-2022زينب قيسعلي محمد بوزينينوى

27-09-2022عيده احمدمحمد شريف عبدالقادرنينوى

27-09-2022منيفه محمدطهياسر خضر ابراهيمنينوى

27-09-2022خالده نجاحمحمد ياسين علينينوى

27-09-2022عيده عليمزهر شاهر غديرنينوى

27-09-2022صالحه مصطفىمحمد علي احمدنينوى

27-09-2022منيره عبدهللامحمد احمد خليلنينوى

27-09-2022ترفه محمدسطام حواس عوفينينوى
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27-09-2022خنسه علينوح عبدالعزيز حمادينينوى

27-09-2022حسنه فتحيعبدالحافظ عبدهللا عبدالحافظنينوى

27-09-2022ممدوحه عليمحمد علي حسيننينوى

27-09-2022شيماء رجبمحمد وليد حسيننينوى

27-09-2022خوله عبدهللاعمر سمير محمدطاهرنينوى

27-09-2022نشميه بشارشعالن عبدالرحمن تركينينوى

27-09-2022مياسه فتحيحاتم شحاذه محمدنينوى

27-09-2022مدينه مصطفىعلي خضر علينينوى

27-09-2022يازي محيسنملحم مناع عيسىنينوى

27-09-2022حسنه اعبيدعبدالعزيز عبدالغني كريمنينوى

27-09-2022نعيمه محمدعباس علي عباسنينوى

27-09-2022منيفه عزيزعدنان عامر صالحنينوى

27-09-2022مطيعه علياحمد محمود جاسمنينوى

27-09-2022حشيمه عايدعبدهللا صبار دبياننينوى

27-09-2022خوله جاسمنشمي صالح عبدنينوى

27-09-2022سكنه حميدمحمد حسام محمودنينوى

27-09-2022انهار ثامرابراهيم احمد حسننينوى

27-09-2022حصه عليعلي عادل خليفنينوى

27-09-2022فطيم محمدمنذر حسيين محمدنينوى

27-09-2022امينه عبدالرشيدعبدالجبار جمال عبدالرزاقنينوى

27-09-2022امهيه محمودخالد احمد خلفنينوى

27-09-2022مريم حسنعمر خليل ابراهيمنينوى

27-09-2022سهله وهبمصطفى محمد سليمنينوى

27-09-2022نهله فتحيمحمود صالح حسيننينوى

27-09-2022زهره رمضانسبهان حسن بردينينوى

27-09-2022كسنار هاشمعبدالقادر عبدالخالق قاسمنينوى

27-09-2022هدى جاسممحمد اسعد محمدنينوى

27-09-2022نجاه سليماناحمد فاضل سعيدنينوى

27-09-2022فوزيه محمدمحمود عبد جاسمنينوى

27-09-2022حميده اسماعيلحسن جميل حسيننينوى

27-09-2022عيده جعفرحبيب الياس محمدنينوى

27-09-2022غنيمه محمدمحمد عبدالمحسن ياسيننينوى

27-09-2022رقيه حسنبهاءالدين محسن نزالنينوى

27-09-2022عديله محمدرضوان فتحي طهنينوى

27-09-2022امينه محمودمحمد جاسم محمدنينوى

27-09-2022عديله محمدغزوان فتحي طهنينوى

27-09-2022منيره محمدمحمود محمد محمودنينوى

27-09-2022سميره حسنخالد احمد محمديونسنينوى

27-09-2022فائزه نجمايمن عبدالوهاب ياسيننينوى

27-09-2022شهله محمودمحمد حسن علينينوى

27-09-2022ملكه احمداحمد محمد احمدنينوى

27-09-2022عمشه بيوازهر علي حبشنينوى

27-09-2022سندس ابراهيماثير محمد يونسنينوى

27-09-2022زهراء عبدهللامحمد علي محمدنينوى

27-09-2022اديبه يونسحبيب محمدسعيد محمديونسنينوى

27-09-2022افراح عبدالقادرمحمود صدام حسيننينوى

27-09-2022نعيمه داودعماد محمد حسيننينوى

27-09-2022امينه ابراهيمعبدهللا حواس حسننينوى

27-09-2022ساره عليطه حواس محمدنينوى

27-09-2022انوار طارقمصطفى غالب عبدالهدينينوى

27-09-2022عويشه محمداحمد محسن علينينوى

27-09-2022غزاله حازماحمد جاسم محمدنينوى
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27-09-2022ترفه محمودعمر صباح احمدنينوى

27-09-2022خالده خليلمنير محمود محمدنينوى

27-09-2022يازي محمدعلي حسين محمودنينوى

27-09-2022سميره محمدعبيده عامر محمدنينوى

27-09-2022نوال عبدالسالممحمود عمار اسماعيلنينوى

27-09-2022رويده فتحياحمد سعيد حمادينينوى

27-09-2022بلقيس سالمقيصر عبدالعزيز فتحينينوى

27-09-2022سناء جاللسلطان احمد حامدنينوى

27-09-2022ساهره كاملبالل محمد علينينوى

27-09-2022خوله يونسمحمد صباح جاسمنينوى

27-09-2022مها مهدييونس لقمان علينينوى

27-09-2022خاتون محمودسلوان حمد سليماننينوى

27-09-2022الهام جارهللاحيدر رائد عبدالجوادنينوى

27-09-2022فداء يوسفيحيى ناصر عبدالمنعمنينوى

27-09-2022منال سليمانيوسف عصام عبدالسالمنينوى

27-09-2022بيشه عليبشار عبدهللا صالحنينوى

27-09-2022باسمه شحاذهنوري علي محمدنينوى

27-09-2022عينالماهه حسينحسن نذير اسماعيلنينوى

27-09-2022ملكه حسينعوف عبدالرحمن قاسمنينوى

27-09-2022شمسه حسنشعالن محمد حسيننينوى

27-09-2022مها محسنزكريا عبداالله موسىنينوى

27-09-2022سعديه حسينقتيبه محمد يوسفنينوى

27-09-2022باسمه ابراهيمعبدالرحمن مصطفى عبدالعزيزنينوى

27-09-2022هناء فتحيابراهيم عبدهللا ابراهيمنينوى

27-09-2022اينه حسنعمر علي محسننينوى

27-09-2022زينب يونسحسن سليمان محمدنينوى

27-09-2022اديبه ابراهيمراكان سالم حسيننينوى

27-09-2022اخالص هاشموسام محمد طهنينوى

27-09-2022نجاه برجسعباس فاضل عباسنينوى

27-09-2022وضحه احمدمصطفى رمضان حنيشنينوى

27-09-2022رفعه محمدعبدالكريم جاسم احمدنينوى

27-09-2022مريم رمضاناحمد علي حسننينوى

27-09-2022نعيمه حسينابراهيم خليل جاسمنينوى

27-09-2022ميسم حازمهارون رشيد شاكرنينوى

27-09-2022يازي عبدهللااياد عنتر هليلنينوى

27-09-2022مناهل فاضلبالل احمد حاجينينوى

27-09-2022عيده مشيوحعبدهللا حسن علينينوى

27-09-2022فضيله احمدمحمد مشرق محمدنينوى

27-09-2022رافعه ابراهيممحمد حقي اسماعيلنينوى

27-09-2022خوله عبدهللاحميد عبدهللا فرجنينوى

27-09-2022احالم ظاهربهاءالدين زيدان حبشنينوى

27-09-2022ليلى مريرجمال مجيد سايرنينوى

27-09-2022منتهى محمداحمد خلف مطرنينوى

27-09-2022اخالص موفقيوسف محمد حازمنينوى

27-09-2022شاهه محمدمحمد عبدهللا ابراهيمنينوى

27-09-2022وداد مهيديمروان محمد عباسنينوى

27-09-2022دله احمدمحمود ابراهيم محمودنينوى

27-09-2022تغريد علياحمد محمد يونسنينوى

27-09-2022ناهده احمدراكان عباس احمدنينوى

27-09-2022سميره محمدعبيده عامر محمدنينوى

27-09-2022سندس احمدمحمد فالح حسننينوى

27-09-2022فائزه حسنعباس جاسم عباسنينوى
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27-09-2022اموش فاضلفاضل جاسم محمد علينينوى

27-09-2022يازي جمعهعالء محمد عبدالعزيزنينوى

27-09-2022ناديه محمد نذيريقضان جمال ذنوننينوى

27-09-2022شيماء عبدهللاايمن احمد اسماعيلنينوى

27-09-2022صفاء حاتماحمد بشار يونسنينوى

27-09-2022ليلى اخضيرمحمد علي طعمهنينوى

27-09-2022عيده صلبيمحمود جاسم محمدعلينينوى

27-09-2022شيماء ادريسحارث محمود عبدالبارينينوى

27-09-2022بتول محمدامينبركات ذنون هادينينوى

27-09-2022مزيونه هميمترف مجيد مطلكنينوى

27-09-2022زينب محمدحمزه عباس خضرنينوى

27-09-2022امينه محمدعلي حسن محمدنينوى

27-09-2022شكريه محمدحسن حسين بشارنينوى

27-09-2022بتر محمدعليعباس برجس محمدنينوى

27-09-2022مهديه محمدارغد صديق محمدنينوى

27-09-2022انتصار محمدصالحمؤمن فراس محمدمظهرنينوى

27-09-2022شيماء ذنونسيف احمد عفرنينوى

27-09-2022بهيه ابراهيمبارق نافع ابراهيمنينوى

27-09-2022غزاله عاشورمحمود فتحي احمدنينوى

27-09-2022مريم احمدسيف علي حسيننينوى

27-09-2022مريم محمدمحمد عادل ابراهيمنينوى

27-09-2022زينه طالليوسف جسام محمدنينوى

27-09-2022ساهره احمدسعد محمد مرعينينوى

27-09-2022سعاد هاشماحمد صبحي دليمينينوى

27-09-2022ونسه خليلحمد احمد عماشنينوى

27-09-2022هنيه عليمحمد حسين يوسفنينوى

27-09-2022هناء طوفباسل علي حسيننينوى

27-09-2022مهديه محمدايهم صديق محمدنينوى

27-09-2022شفاء عبدالرحمنخليل سعد ابراهيمنينوى

27-09-2022وضحه محمدممدوح شرف احمدنينوى

27-09-2022سعاد حسنحسين علي حسيننينوى

27-09-2022هديه حسينمحمود فتحي جاسمنينوى

27-09-2022هديه حسينمحمد فتحي جاسمنينوى

27-09-2022نضال عليقيس عبدالقادر محمودنينوى

27-09-2022فرحه خميسهاشم محمود خلفنينوى

27-09-2022نجمه خلفيوسف عبدهللا سعيدنينوى

27-09-2022مرضيه سليمانصكر صدام جبرنينوى

27-09-2022حضيريه بدنفاضل الزم رميالننينوى

27-09-2022منوى نكازفالح ذياب نهيرنينوى

27-09-2022سعديه محمدعبدالرحمن مجبل حمادينينوى

27-09-2022مهديه صالحصالح سليمان احمدنينوى

27-09-2022خطر عبدهللاصالح احمد صالحنينوى

27-09-2022حياه خضيرمحمد فالح شبيبنينوى

27-09-2022زهره غزالعلي خطاب جاسمنينوى

27-09-2022ليلى سالمعالوي محمد عالوينينوى

27-09-2022فائده محمد علياحمد سالم خليلنينوى

27-09-2022ملكه جاسمضياء بشار محمودنينوى

27-09-2022لمياء عليعلي بشار سالمنينوى

27-09-2022عنود مخيطرافع طلب صبرينينوى

27-09-2022فطيم احمدعزالدين شعبان ياسيننينوى

27-09-2022ايمان خالدانمار خالد حسننينوى

27-09-2022ترفه احمدعمار محمد احمدنينوى
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27-09-2022ليلى فتحيعبدهللا خلف عثماننينوى

27-09-2022رابعه يونسياسين حسن صالحرابعهنينوى

27-09-2022فتحيه عبدهللابسمان احمد ابراهيمنينوى

28-09-2022مها عبدالكريمعمر مشعل حمادينينوى

28-09-2022عبده سلطانمحمد سالم عثماننينوى

28-09-2022نعيمه احمدغزوان احمد محمدنينوى

28-09-2022شيماء عبدالجبارعلي محمد محمودنينوى

28-09-2022بشرى عليعبدالرحمن محسن محمدنينوى

28-09-2022نهله شاهرسعد رؤوف عبدهللانينوى

28-09-2022صبيحه عبدريان علي محمودنينوى

28-09-2022وضحه صالحصدام محمود خضرنينوى

28-09-2022نسرين عليعمر علي عثماننينوى

28-09-2022نوفه محمدصالح محمد عبدونينوى

28-09-2022شاهه محمداحمد محمد احمدنينوى

28-09-2022ببيداء عبدالستارجاسم محمد سالمنينوى

28-09-2022بشرى دخيلسعد مؤيد عبدالرزاقنينوى

28-09-2022نسرين عليعثمان علي عثماننينوى

28-09-2022مريم صالحسلطان خضر سلطاننينوى

28-09-2022فوزيه مهديطارق عمر عبيدنينوى

28-09-2022نضال ابراهيممحمد زكريا محمدنينوى

28-09-2022اعتماد فتحيممدوح ياسر ثامرنينوى

28-09-2022يازي فتحيجميل محمد عبيدنينوى

28-09-2022سعديه شهابعلي ماجد اميننينوى

28-09-2022امل حسينمالك عبدالعزيز سعدوننينوى

28-09-2022خوله عليعبدهللا محمد صالحنينوى

28-09-2022شيماء عثمانعدوان حسين علينينوى

28-09-2022اسماء عبدالكريممحمود صدام علينينوى

28-09-2022حسنه احمدحسين طه صالحنينوى

28-09-2022شذى مشعلمصطفى صفوان سالمنينوى

28-09-2022حسنه عليعمر حسين علينينوى

28-09-2022امينه عليياسين ابراهيم خليفهنينوى

28-09-2022ايمان رشيدمحمد عمر خضرنينوى

28-09-2022وضحه عبدهللامصطفى محمد جرجيسنينوى

28-09-2022رفعه تايهطالع مالك رشيدنينوى

28-09-2022شيماء محمدوليد عبدهللا حسيننينوى

28-09-2022سهى نزاراحمد ياسر احمدنينوى

28-09-2022احالم عيدعلي عبدهللا محمدنينوى

28-09-2022مهيه حمودكمال فالح حلونينوى

28-09-2022زهره حمدمحمد محمود عبيدنينوى

28-09-2022يسرى الياسمحمد نوزت محمدصالحنينوى

28-09-2022ترفه احمدمحمد جاسم احمدنينوى

28-09-2022مجده عليمحمد رمضان صالحنينوى

28-09-2022اخالص خشمهيثم صالح سفيهنينوى

28-09-2022شكمه معجلابراهيم داؤد محمدنينوى

28-09-2022عمشه حسينرافع عنتر اسعودنينوى

28-09-2022سوريه حمادخالص خالد هليلنينوى

28-09-2022نوفه عويدسلطان ظاهر عيادهنينوى

28-09-2022جميله عبدالكريمسالم مثكال هواشنينوى

28-09-2022افراحه خضرفرحان احمد عويدنينوى

28-09-2022وسميه محمدمحمد خلف عويدنينوى

28-09-2022عويده خضرجمال حميد ناصرنينوى

28-09-2022عليه محموداحمد غانم عبدنينوى
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28-09-2022نوال وسميمحمد سالم موسىنينوى

28-09-2022مريم احمدعبدالرحمن احمد خليلنينوى

28-09-2022ناديه يحيىمؤمن احمد خليلنينوى

28-09-2022نهيه سالمعباس صالح عبدنينوى

28-09-2022نور طهجعفر مصطفى محمودنينوى

28-09-2022انتصار حسنمصطفى مروان نجمنينوى

28-09-2022مروه ايوبمحمد صدام احمدنينوى

28-09-2022صفاء اسماعيلفاضل رضوان فاضلنينوى

28-09-2022كسرى ابراهيممازن جمال احمدنينوى

28-09-2022منيفه ياسينعبدهللا فاضل محمدنينوى

28-09-2022سناء عبدالرحمنعالء حسن عوادنينوى

28-09-2022خشفه فتحيصباح حسين عبيدنينوى

28-09-2022سحر محمودحارث ابراهيم حسننينوى

28-09-2022اقبال سعديمصطفى طارق فتحينينوى

28-09-2022يازي حميدعطاهللا حسين حسننينوى

28-09-2022امونه حسينابنيان محمود ابراهيمنينوى

28-09-2022وضحه احمدمحمد يونس خضيرنينوى

28-09-2022مريم خليلاحمد حمود عطيهنينوى

28-09-2022احكام عزيزسعد وقاص دبونينوى

28-09-2022هدى خضراشرف محمد عبدالرحمننينوى

28-09-2022هدى عبدالرحيمسليمان سعود محمدسعيدنينوى

28-09-2022شهربان عبدهللاخليل خالد خليلنينوى

28-09-2022ساره حسينرائد عباس فاضلنينوى

28-09-2022انتصار ابراهيممحمد خزعل عبدنينوى

28-09-2022شيماء نامسمحمد حجي عبدهللانينوى

28-09-2022امينه ياسيناسعد محمدسعيد عبدهللانينوى

28-09-2022مها موفقعبدالرحمن ذنون طارقنينوى

28-09-2022عدويه فتحيبدران راكان خليلنينوى

28-09-2022غربيه يونسمحمد عطشان محمدنينوى

28-09-2022غنيه ذنونمحمد صافي محمودنينوى

28-09-2022شاهه احمدهذال عبد علينينوى

28-09-2022شيخه كرديمحمود محمد محمودنينوى

28-09-2022فاطمه عبدالرزاقعبدالناصر محمد عبدالجبارنينوى

28-09-2022عبير محموداكرم اسماعيل محمدنينوى

28-09-2022بسمه براكمحمد عبيد خليفهنينوى

28-09-2022سعديه محمدحسين عبدالرحيم محمدنينوى

28-09-2022امل يونسايسر ميسر عويدنينوى

28-09-2022بشرى عبدعبدالرحمن عبدهللا حامدنينوى

28-09-2022امينه سليمانعبدالرحمن هاشم احمدنينوى

28-09-2022صافيه يونسبسام صدام خالدنينوى

28-09-2022عروبه محمودمحمد عبدالناصر محنشنينوى

28-09-2022اميره محمدمحمود علي حاكمنينوى

28-09-2022فوزيه مزهرمحمد غازي حمدنينوى

28-09-2022سعديه صالحعلي محمد خلفنينوى

28-09-2022ندى وعدهللامهند وابل عدناننينوى

28-09-2022ليالس فتحيحازم بشار محمدنينوى

28-09-2022دالل احمدحارث فرحان صالحنينوى

28-09-2022اميره محمدفراس عمر خزعلنينوى

28-09-2022مها ابراهيمصطام فضيل خضرنينوى

28-09-2022سلوى احمدنديم جمال عويدنينوى

28-09-2022زهراء وعدهللامحمود صالح محمدنينوى

28-09-2022مهى محمدعليمصطفى يونس انسنينوى
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28-09-2022حميده زيداحمد عزيز اميننينوى

28-09-2022اسومه خليلاحمد سالم محمدنينوى

28-09-2022رينا مشعلسيف سعد سالمنينوى

28-09-2022هدى حسيناحمد ماهر هانينينوى

28-09-2022رنا محمدسليمان عماد احمدنينوى

28-09-2022شيماء ذنونهادي هيثم شهابنينوى

28-09-2022بشرى حسينيوسف عبدالقادر ذنوننينوى

28-09-2022موثر جمعهعبدهللا نجاح حسننينوى

28-09-2022تغريد موسىحسين عزت كرابنينوى

28-09-2022دعاء وعدهللايحيى عالء احمدنينوى

28-09-2022سميعه ذنوناسامه قاسم اسماعيلنينوى

28-09-2022ماسي يعقوبمصطفى ياسر حازمنينوى

28-09-2022هناء حسينعبدهللا عمار علينينوى

28-09-2022مريم يوسفمحمد احمد ادريسنينوى

28-09-2022خالده محمدحيدر خالد حسننينوى

28-09-2022زينب اسماعيلميسر عبدالباسط الياسنينوى

28-09-2022جنان محيالديناحسان مثنى محمدنينوى

28-09-2022امل مهديابراهيم خليل ابراهيمنينوى

28-09-2022هناء ثامرابراهيم محمد جاسمنينوى

28-09-2022روز محمدحارث حامد احمدنينوى

28-09-2022خوله ابراهيمبهاء محمود زيداننينوى

28-09-2022سحر عامرهيثم سعد عامرنينوى

28-09-2022ناجيه عبدحارث ابراهيم علينينوى

28-09-2022حسنه عمراحمد خليل عبدهللانينوى

28-09-2022سنا مزهرانس عذال يوسفنينوى

28-09-2022سليمه سلطاناحمد محمود حسننينوى

28-09-2022ابتسام علياشرف طه خلفنينوى

28-09-2022ابتهال صالحاوس عبدالخالق سالمنينوى

28-09-2022صبريه عليابراهيم عبدهللا ابراهيمنينوى

28-09-2022اقبال فاضلاحمد حميد حسيننينوى

28-09-2022رغد عبداسد عبدالجبار احمدنينوى

28-09-2022يسرى شاهينبراء ابراهيم مسيرنينوى

28-09-2022حمده حسنحسين محمود حسيننينوى

28-09-2022سعديه عبدهللاحامد عبد عيسىنينوى

28-09-2022اسماء نايفاحمد عبدالمنعم احمدنينوى

28-09-2022الهام عليشيخ غالب سعودنينوى

28-09-2022عيده مشيوحعلي حسن علينينوى

28-09-2022ليلى جاسمهاني نواف محمدغانمنينوى

28-09-2022اخالص سعيداحمد صائل ميزرنينوى

28-09-2022بوسي فرحانقحطان احمد خضيرنينوى

28-09-2022ندى غانمغازي عارف غازينينوى

28-09-2022نفيسه يوسفابراهيم فاضل زينلنينوى

28-09-2022انتصار ابراهيمعبدالهادي عبدالقادر خلفنينوى

28-09-2022هناء عبدالجبارعلي غالب حسننينوى

28-09-2022سعديه حبيباحمد عاد يوسفنينوى

28-09-2022صاره جاسمعماد حامد خلفنينوى

28-09-2022وفاء حسينيونس ابراهيم ياسيننينوى

28-09-2022فاطمه عبدالغنيعلي غالب احمدنينوى

28-09-2022سميره خليلاحمد خضر مولودنينوى

28-09-2022شيماء عبدالمحسنعلي بسام محمدطاهرنينوى

28-09-2022سلوى حمدوطبان حسين محمودنينوى

28-09-2022عامريه فتحياعبيد يونس ابراهيمنينوى
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28-09-2022خالده غانممحمد خلف صلبينينوى

28-09-2022زينه عنادابراهيم امجد محمدنينوى

28-09-2022فتحيه حسيناحمد محمد عبدهللانينوى

28-09-2022جازيه محموداحمد علي محمودنينوى

28-09-2022زهراء حساناحمد فارس صباحنينوى

28-09-2022هنيه عليعبدالرحمن فالح عزيزنينوى

28-09-2022عائشه عيادحسام ياسين جاسمنينوى

28-09-2022اسيل صباحعبدهللا فرقد موفقنينوى

28-09-2022امل احمدايهاب محمد احمدنينوى

28-09-2022اخالص سليمانمحمود حازم احمدنينوى

28-09-2022احالم عليعبدالرحمن محمد ناصرنينوى

28-09-2022افراح عليمحمد عبدالواحد عوادنينوى

28-09-2022نايله عوادريكان ظاهر محمدنينوى

28-09-2022خديجه محمدعبدهللا حسن سليماننينوى

28-09-2022فاطمه عليشاهر عبدالرحمن تركينينوى

28-09-2022سعديه شاهرداود شامل عزاوينينوى

28-09-2022اخالص عوادحمزه حمود عطيهنينوى

28-09-2022اخالص عوادمنصور نجم عبدهللانينوى

28-09-2022مهى محمدحسين تحسين موسىنينوى

28-09-2022وضحه خلفوسام طه محمدنينوى

28-09-2022ايمان محمدمحسن احمد خضيرنينوى

28-09-2022اينور احمدلؤي عبدالباري محمدنينوى

28-09-2022سرى محمداحمد راكان الياسنينوى

28-09-2022انتصار اسماعيلعبدهللا كنعان حسننينوى

28-09-2022عزيزه سلطانعبدالقادر فرحان ذيابنينوى

28-09-2022سميره خضرعبدالنور صباح محمودنينوى

28-09-2022صالحه عليصهيب ناهل محجوبنينوى

28-09-2022هدى مويدزكي محمود زكينينوى

28-09-2022سكينه محمدصالح قاسم خليلنينوى

28-09-2022حال محمديونسغدير مهند وهبنينوى

28-09-2022زينب محمدعلياكبر طالب حسيننينوى

28-09-2022ليلى جاللاحمد قحطان توفيقنينوى

28-09-2022نزهه محمدعليابراهيم عبدالرحمن محمدنينوى

28-09-2022الهام محمديونسجواد عبدالجبار حسيننينوى

28-09-2022فاطمه علياسامه هاشم عبدهللانينوى

28-09-2022اريمه الياسخيرالدين حبيب محرمنينوى

28-09-2022اريمه الياسحسين حبيب محرمنينوى

28-09-2022رفعه محمدمانع خميس حمودنينوى

28-09-2022امل عطيهانس حامد رجىنينوى

28-09-2022سمره اسميرعلي محسن علينينوى

28-09-2022سميره وعدعبيده بشير قاسمنينوى

28-09-2022ضحيه عليفهد اسماعيل عبدنينوى

28-09-2022اميره ابراهيممحمد جاسم محمدنينوى

28-09-2022بثينه محمدسرحان علي صالحنينوى

28-09-2022بسمه طالبطالل محمود خضيرنينوى

28-09-2022احميده ملوحجاسم محمد محيسننينوى

28-09-2022سناء سلطاناحمد عبدهللا سليماننينوى

28-09-2022سعديه محمدمحمود ذنون خلفنينوى

28-09-2022ضحيه سليماننايف خميس خلفنينوى

28-09-2022ابتسام طهعبدالرزاق فالح علينينوى

28-09-2022حمده محمودشامل محمد شاهيننينوى

28-09-2022هوشه حواسزايد راغب عبدنينوى
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28-09-2022لمياء عبدفهد صالح عبدونينوى

28-09-2022خديجه عبدالحافظعلي محمد حميدنينوى

28-09-2022فضيله محمودسيف علي بلونينوى

28-09-2022ناديه عليدحام صكر خلفنينوى

28-09-2022حليمه ابراهيمعلي صادق اسماعيلنينوى

28-09-2022صباحه مزهرجاسم محمد ظاهرنينوى

28-09-2022خوله ابراهيمركاد علي سليمنينوى

28-09-2022عليه خلفرضوان الياي خضرنينوى

28-09-2022سعديه جميلمردان عطاهلل محيميدنينوى

28-09-2022ضحى موفقغانم عادل ياسيننينوى

28-09-2022سحر حميدييوسف شهاب حسننينوى

28-09-2022نوفه حسنطالب خليل فاضلنينوى

28-09-2022نوفه حسنايوب خليل فاضلنينوى

28-09-2022خديجه محمدحسين علياصغر عباسنينوى

28-09-2022سعاد محمديونسمحمد عبدالواحد زينلنينوى

28-09-2022عمشه صبحرعد هواز حامدنينوى

28-09-2022سهله قاسمكرار حيدر محسننينوى

28-09-2022اديبه محمدسعيدحسن طالب سليماننينوى

28-09-2022رتبه عطيهمحمد علي صالحنينوى

28-09-2022كرديه محمدشاهر شهاب احمدنينوى

28-09-2022اديبه صالحقصي جاسم حمزهنينوى

28-09-2022رمزيه ابراهيمياسر عمار بشيرنينوى

28-09-2022خالده خالداحمد خليل محمدنينوى

28-09-2022سندس محمدنذيرعلي عبدالجبار حبيبنينوى

28-09-2022هناء حبشزياد سعد غضباننينوى

28-09-2022سوريه احمدعلي طه حدادنينوى

28-09-2022حال محمديونسعلمدار مهند وهبنينوى

28-09-2022سعاد احمدزمن احمد عبدهللانينوى

28-09-2022حلوه حسنصدام ياسين يونسنينوى

28-09-2022حلوه عبدالقادرعبدالسالم الياس سليماننينوى

28-09-2022لمياء عبدالوهاباحمد زياد رشيدنينوى

28-09-2022غنيه كريمعمار داود سليماننينوى

28-09-2022عيده ذنونعباس غايب رشيدنينوى

28-09-2022حال عبدهللاابراهيم حسين امهيدينينوى

28-09-2022سعاد طاهرعماد محمد ابراهيمنينوى

28-09-2022بهيه يونسمحمد حسن حسيننينوى

28-09-2022رابعه رمضانعثمان محمدامين هاللنينوى

28-09-2022ورقاء حميدحازم عمار عيسىنينوى

28-09-2022شيماء خلفسيف سعد علينينوى

28-09-2022وفاء حسينزينالعابدين عباس فاضلنينوى

28-09-2022شرقيه شيتسبهان حسين علينينوى

28-09-2022سته عطاهللعبدالرحمن محمد نجمنينوى

28-09-2022انتصار حسينمحمد عطاهللا عمرنينوى

28-09-2022شيماء محمدعبدالرحمن صالح خضرنينوى

28-09-2022جواهر عراكحواس هادي نويراننينوى

21-09-2022حمديه سرحانصالح حمد عوضالمثنى

21-09-2022مذبوبه عباسجابر مدلول خضورالمثنى

21-09-2022ازهار كريمعباس مرتضى سلطانالمثنى

21-09-2022رحيبه جبارسجاد فالل مطرالمثنى

21-09-2022حميده فاضلاحمد سعد عباديالمثنى

21-09-2022وفيه حسينمحمد حيدر حمزهالمثنى

21-09-2022اسماء توفيقمحمدصادق فؤاد حميدالمثنى
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21-09-2022باسمه صيهودصافي صبار سواديالمثنى

21-09-2022جليله جهادسماح حسن شيحانالمثنى

21-09-2022كريمه فرحانصالح حرب جبارالمثنى

21-09-2022اسماء توفيقكرار فؤاد حميدالمثنى

21-09-2022وفاء فيصلحسن علي محمدالمثنى

21-09-2022جنان حمزهرضا اياد جعيلهالمثنى

21-09-2022انعام عبدعليهالل عبود حسونيالمثنى

21-09-2022انتصار جليلباقر سالم مردانالمثنى

21-09-2022وسيله خضيرجواد حنيحن شبيبالمثنى

21-09-2022مريم سندحسين محمد وناسالمثنى

21-09-2022اوحيده حسينعلي عطيه جثيرالمثنى

21-09-2022شعه زبالهجواد محسن هلبالمثنى

21-09-2022خيريه طالبسجاد عطيه عالويالمثنى

21-09-2022شنينه عبدااللهوليد شالكه عبدالمثنى

21-09-2022قسمه عايدعلي جايد كوينيالمثنى

21-09-2022كريمه جبارمحمد علي حسينالمثنى

21-09-2022بنيه عنادرابح سالم مدللالمثنى

21-09-2022هيام مداعيمصطفى خضير حسينالمثنى

21-09-2022نشيده حريسكرار سامي خضيرالمثنى

21-09-2022مريم خضيرحيدر جاسم علوانالمثنى

21-09-2022سهام زغيرغسان حسين عبدالواحدالمثنى

21-09-2022دروه حسونحسون عطيه ليلوالمثنى

21-09-2022حسنه ساميعبدهللا ناصر نعيمهالمثنى

21-09-2022حسنه ساميعلي ناصر نعيمهالمثنى

21-09-2022بشرى محمودكاظم نزار عودهالمثنى

21-09-2022اوراس خالدشهاب احمد عادلالمثنى

21-09-2022نسمه هاللاحمد عدنان كدرالمثنى

21-09-2022سعديه غانممحمد عدنان محمدالمثنى

21-09-2022بدريه براكانور مسير فهرانالمثنى

21-09-2022وجدان حسنحسين عدنان حسينالمثنى

21-09-2022وسمه عبداالميركاظم صالح عبدالمهديالمثنى

21-09-2022منى جابرعلي وسام كريمالمثنى

21-09-2022فليحه ثجيلجعفر تكليف رحيمالمثنى

21-09-2022بركان مطرعلي سودان مشربالمثنى

21-09-2022غباشه عبدالحسنصادق كليف عباديالمثنى

21-09-2022زينب خضيرمحمد قاسم حسينالمثنى

21-09-2022حياه عبدعليسجاد محمد غازيالمثنى

21-09-2022صبيحه جاسممهند عبدالحسين صاحبالمثنى

21-09-2022افراح ماجدمحمد مهدي عطيهالمثنى

21-09-2022سكينه محسنمصطفى احمد ناهيالمثنى

21-09-2022احالم عبدلوهانمسلم ناظم دايخالمثنى

21-09-2022سهام داخلمحمد محسن حمودالمثنى

21-09-2022سندس جبارحسين عبدالكريم فاخرالمثنى

21-09-2022نجاح عباسسالم سمير حسنالمثنى

21-09-2022وفاء عليمحمد قاسم محمد جوادالمثنى

21-09-2022حربيه عزالسجاد محسن بربيرالمثنى

21-09-2022كوثر محمدنور كريم حزامالمثنى

21-09-2022مديره سعيدهاياد فرج عبدالمثنى

21-09-2022مليحه محمدايمن مسلم حناويالمثنى

21-09-2022زهره نعيمحسين علي رحيمالمثنى

21-09-2022رحيمه عسرولي ناجح غافلالمثنى

21-09-2022بدور كاظمقحطان عدنان عبدرعدالمثنى
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21-09-2022نجيه عبدمحمود عبدالجواد جالبالمثنى

21-09-2022شيماء حسنينعون صالح جباريالمثنى

21-09-2022ساره حبيبمحمدحسن عدنان مهديالمثنى

21-09-2022كريمه حسنعبدالرحمن فهد كريديالمثنى

21-09-2022فليحه كطمهحيدر شهيد زيادالمثنى

21-09-2022فليحه كطمهسجاد شهيد زيادالمثنى

21-09-2022سعديه عبدالحسنعالوي هديرس حلوالمثنى

21-09-2022حمديه حنونعلي جميل عبدالحسينالمثنى

21-09-2022امنه محمدعبدهللا اكرم رزاقالمثنى

21-09-2022ليلى مجهولباقر رياض رحيمالمثنى

21-09-2022صفيه محمدامين مجيد جابرالمثنى

21-09-2022قبيله عونيعلي حامد عبدالسادهالمثنى

21-09-2022حنان حسنعلي مفيد عبدالكاظمالمثنى

21-09-2022نضال فيصلمحمد علي كاظمالمثنى

21-09-2022ساجده رهيفضياء طالب كاطعالمثنى

21-09-2022حمديه شنانحسن علي جبارالمثنى

21-09-2022ضمياء رزااقعلي بشار حمودالمثنى

21-09-2022سكينه حسينسهر مهدي سهرالمثنى

21-09-2022نجاه فتينيعبدهللا احمد حسينالمثنى

21-09-2022ختام راضيمحمود حاتم شعيوطالمثنى

21-09-2022حمزيه مفتاححسن فاضل جابرالمثنى

21-09-2022جاسميه محمدحيدر عقيل عباديالمثنى

21-09-2022حنان خليلسجاد مثتى عليالمثنى

21-09-2022رنا جادرعلي حسين عبودالمثنى

21-09-2022فضيله زغيرضياء حسين عليالمثنى

21-09-2022ورود كاظممصطفى قاسم محمدالمثنى

21-09-2022مروه عبدالمهديحسين ثائر محمدالمثنى

21-09-2022فلحه سواديحسن جابر ابو جيجالمثنى

21-09-2022احالم رحيممرتضى عقيل شالكهالمثنى

21-09-2022سليمه حسنخليل جواد كاظمالمثنى

21-09-2022بسمه كاظمحميد داخل عبدالمثنى

21-09-2022صبيحه حسنمرتضى فالح مهديالمثنى

21-09-2022نوره جابراحمد علي يازيالمثنى

21-09-2022انعام محمدحسين علي كاظمالمثنى

21-09-2022احالم كريمكرار جاسم مدفونالمثنى

21-09-2022غزوه زيادوليد خالد زغيرالمثنى

21-09-2022هند عزيزعقيل مسلم حسينالمثنى

21-09-2022هناء جبارحسنين تيسير عليالمثنى

21-09-2022امريكا مرهجمحمد محسن حماديالمثنى

21-09-2022رجيحه عليوياحمد حسن بخيتالمثنى

21-09-2022انتصار عزاممصطفى صالح لزامالمثنى

21-09-2022صبريه والياحمد هادي موسىالمثنى

21-09-2022رواء عباديحبيب حسين غتزيالمثنى

21-09-2022انتصار غازيامير رياض عباديالمثنى

21-09-2022زهره مطلكحسين علي رحيمالمثنى

21-09-2022جالبه عبدالنبيداخل زليف حسينالمثنى

21-09-2022سعاد هاشممحمد رعد كاملالمثنى

21-09-2022ربيعه ياسيناحمد حاش حسونالمثنى

21-09-2022وسافه مسيراحمد كريم بذوتالمثنى

21-09-2022حمزيه خريجانعبدهللا جميل عبدالمثنى

21-09-2022بليخه حمدعلي عبيد خالويالمثنى

21-09-2022كميله بردانحسين علي خلفالمثنى
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21-09-2022كميله عالويموسى سعد حمزهالمثنى

21-09-2022فليحه لزامحمود علي مطنشالمثنى

21-09-2022عليه مطنشفارس منشد صخيرالمثنى

21-09-2022فاطمه مطشرسالم رحيم ساجتالمثنى

21-09-2022كتبه مشاريمحمد عبود فرجالمثنى

21-09-2022حمده عويدابراهيم داخل عليويالمثنى

21-09-2022سكينه مطرمؤمل جابر عبيدالمثنى

21-09-2022ميعاد عبدالحسينمحسن حيدر حميدالمثنى

21-09-2022رضيه جاسمحسين عادل فراكالمثنى

21-09-2022رسميه مزهرناصر عبد طاهرالمثنى

21-09-2022نعيمه خماطعباس علي كاملالمثنى

21-09-2022افطيم موسىحسين مجيد حسونالمثنى

21-09-2022شكريه عبدالحسينغسان عبداالمير عنبرالمثنى

21-09-2022كفاح كاملاحمد ساجت جبارالمثنى

21-09-2022خديجه نايفمهدي علي خضيرالمثنى

21-09-2022حال حبيبموسى كاظم طالبالمثنى

21-09-2022كظيمه شانيكرار جاسم علكالمثنى

21-09-2022ليلى كاظمكرار جمعه مكطوفالمثنى

21-09-2022شيخه فليحاحمد فائز جليلالمثنى

21-09-2022افراح عادلعباس راضي كويرالمثنى

21-09-2022نظام عبدالسادهعلي عبدالحسن مجليالمثنى

21-09-2022هيله مدلولعمار محسن عوادالمثنى

21-09-2022صبيحه سرحانيعقوب جابر لفتهالمثنى

21-09-2022سهام سامححيدر رزاق جابرالمثنى

21-09-2022امينه جبارميالد غانم سوسنالمثنى

21-09-2022زهره حسينمرتضى جاسم عبدهللاالمثنى

21-09-2022تماضر حسينحمزه فالح حسنالمثنى

21-09-2022بشرى مجيدسيف علي جاسمالمثنى

21-09-2022زهور عطشانكرار خالد هاشمالمثنى

21-09-2022خالده عودهرامي جليل شريفالمثنى

21-09-2022اسير ابراهيمامير حسام محمدالمثنى

21-09-2022سميره رحيمعلي لطيف جابرالمثنى

21-09-2022قسمه نزالعالء جابر زغيرالمثنى

21-09-2022قبيله حمزهضرغام طالب محمدالمثنى

21-09-2022سفره زعنوكمصطفى عدنان هدهودالمثنى

21-09-2022نوريه محمدجفات سوادي عيدانالمثنى

21-09-2022جنان مهديكرار محمد خضيرالمثنى

21-09-2022رسميه هاتفمؤيد هاتف عبدالحسينالمثنى

21-09-2022شيماء كريمحسين نجاح طحيورالمثنى

22-09-2022ميعاد خالدكرار حيدر حازمالمثنى

22-09-2022صابرين جميلمحمد رضا محمد زهيرالمثنى

22-09-2022عهود كريمعلي ستار جبارالمثنى

22-09-2022صباحه جبيرقاسم حسين حسونيالمثنى

22-09-2022زينب كاملمرتضى عامر محمدالمثنى

22-09-2022هدى عبدالحسينعباس بشير عبداالميرالمثنى

22-09-2022هيفاء نجمعلي فائز عبداالميرالمثنى

22-09-2022فختايه كاظمرعد نايف مطلكالمثنى

22-09-2022وفاء دهشسجاد عبدالهادي كاظمالمثنى

22-09-2022زهراء حسنمحمد باقر عبدالزهرهالمثنى

22-09-2022مروه عنونحسين علي موسىالمثنى

22-09-2022افراح محسنكرار نجاح عبدالحسينالمثنى

22-09-2022انتصار هاديسجاد احمد حسونالمثنى
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22-09-2022رغده مطرامير عادل عباسالمثنى

22-09-2022افراح مسلمذوالفقار محمد عليالمثنى

22-09-2022سهام محمدمحمد مسلم كاملالمثنى

22-09-2022تسواهن موسىفليح عبدالحسن عبودالمثنى

22-09-2022عهود كريمسيف ستار جبارالمثنى

22-09-2022حميده هاتفحسين محسن مهديالمثنى

22-09-2022ورده طينهسجاد يوسف كليفالمثنى

22-09-2022دالل عبدهللاحسين مهلهل غنيمالمثنى

22-09-2022صابرين شاميحسن احمد عبدالعاليالمثنى

22-09-2022حنان محسنحيدر هادي حسنالمثنى

22-09-2022هيام نجمعبدهللا احمد ناجيالمثنى

22-09-2022زهراء محمدرضاجعفر حيدر حبيبالمثنى

22-09-2022مروه حسينعلي اكرم كاملالمثنى

22-09-2022احالم فليححسين عادل كظيمالمثنى

22-09-2022سميره كاظممصطفى حسين عبدالرزاقالمثنى

22-09-2022ابتسام جبارحسين مهدي صالحالمثنى

22-09-2022خيريه حسنحجر جاسم محمدالمثنى

22-09-2022سحر محمدمرتضى واثق محمدالمثنى

22-09-2022انتظار عودهعباس جاسم محمدالمثنى

22-09-2022كصمه حسينضعيف شيال ناصرالمثنى

22-09-2022بيده تايههربود كاظم جاسمالمثنى

22-09-2022سفيره لهيبمرتضى نصير ظاهرالمثنى

22-09-2022ربيحه جاسممرتضى محمد عجهالمثنى

22-09-2022عبير عمادمصطفى ماجد عامرالمثنى

22-09-2022مريم حسينسجاد صالح شريفالمثنى

22-09-2022خيريه عليمجتبى مهدي محمودالمثنى

22-09-2022زياده غاليحسين جاسم عراكالمثنى

22-09-2022فاطمه حسينعلي االكبر حيدر ضيولالمثنى

22-09-2022ساره حسنعلي حيدر كاملالمثنى

22-09-2022ابرار حسنرضا جواد عبدالكاظمالمثنى

22-09-2022نوال جفاتمحمد حسين رسنالمثنى

22-09-2022اشواق محسنحسن محمد عاجلالمثنى

22-09-2022مريم مذكورفيصل حوطي غاويالمثنى

22-09-2022حنان حامدمقتدى محمد نعيمالمثنى

22-09-2022زهره مطلكجاسم علي رحيمالمثنى

22-09-2022كظيمه عنادحسن رهيف عباديالمثنى

22-09-2022كفايه قرمعلي سلمان عجزانالمثنى

22-09-2022زينب مسلمعباس ياسر صالحالمثنى

22-09-2022لينا هاشممحمد حسام رحيمالمثنى

22-09-2022بيان كماشحسين مرتضى شاكرالمثنى

22-09-2022انتصار صباححسن كريم كاظمالمثنى

22-09-2022عبير عطيهامير حيدر كاملالمثنى

22-09-2022عنبره رذيذمهنا مشاي جروالمثنى

22-09-2022غفران طاهرزيد صالح حميدالمثنى

22-09-2022ابتسام جيادعلي جمال جغيبلالمثنى

22-09-2022ضويه جبرحبيب شالل مصعبالمثنى

22-09-2022امل عبدالحسينحسن صادق سعدالمثنى

22-09-2022زهره كاملامير جابر كاظمالمثنى

22-09-2022خديجه حامدعلي شافي هاديالمثنى

22-09-2022تغريد فالحزين العابدين علي هدادالمثنى

22-09-2022سعيده محمدمحمد حسن ادهامالمثنى

22-09-2022بتول بردانمحمد حسام عبدالحسنالمثنى

Page 333



Query

22-09-2022ميعاد محسنامير عباس فليحالمثنى

22-09-2022جميله جالبجعفر باقر صاحبالمثنى

22-09-2022عطيه عليويرفعت حسين عليالمثنى

22-09-2022احسان محمداحمد حميد بهلولالمثنى

22-09-2022نديمه حسنمرتضى باسم عليالمثنى

22-09-2022فخريه هاديحسنين ناظم هاديالمثنى

22-09-2022سحر حميدمصطفى خالد جليلالمثنى

22-09-2022سناء جاملحسنين علي حسنالمثنى

22-09-2022حميده داودمحمد حسين عليالمثنى

22-09-2022احالم جبرحسين كتاب لكطانالمثنى

22-09-2022اخالص جبارعبدهللا غصاب ناهيالمثنى

22-09-2022ايمان شاكرمختار احمد كريمالمثنى

22-09-2022ناديه عبدالرزاقمهدي فائز حسنالمثنى

22-09-2022نضال فيصلحسن جليل كاظمالمثنى

22-09-2022دفاع داخلفضل فالح عبدالحسنالمثنى

22-09-2022دفاع داخلعباس فالح عبدالحسنالمثنى

22-09-2022رجاء فرحانكرار عزيز مادحالمثنى

22-09-2022رائده مشكورضرغام علي عبدالسادهالمثنى

22-09-2022هبه جبارعباس عبدهللا عبدالسادهالمثنى

22-09-2022انتصار جنديجعفر حازم حسينالمثنى

22-09-2022رضيه محمدتركي حطحوط حمودالمثنى

22-09-2022فليحه كطمهعلي شهيد زيادالمثنى

22-09-2022نورس كريمحمادي طالب موازيالمثنى

22-09-2022امل متانيعباس صادق مجيدالمثنى

22-09-2022صابرين ساميحسين كرار حمزهالمثنى

22-09-2022زهره نعيمعباس علي رحيمالمثنى

22-09-2022شيرين رحيممحمود عواد رزاقالمثنى

22-09-2022افراح مسافرعلي احمد هاديالمثنى

22-09-2022فاطمه كاظمحسن باسم عوادالمثنى

22-09-2022بنين محمدعباس امير سلمانالمثنى

22-09-2022مريم عزوزمحمد متعب كاظمالمثنى

22-09-2022زهراء محمدخليل صفاء ابراهيمالمثنى

22-09-2022نسرين عبدالكاظمذوالفقار حيدر جابرالمثنى

22-09-2022زهره كاظمحميد عويد شانيالمثنى

22-09-2022داريه غازيحسن سعدون ريكانالمثنى

22-09-2022هيفاء عبدالحسينمصطفى سعد غصابالمثنى

22-09-2022نغم فيصلعبدالرحمن علي ناصرالمثنى

22-09-2022ابتسام جبارعباس تحسين صبحيالمثنى

22-09-2022شرده مطروداسماعيل كريم دوينيالمثنى

22-09-2022مريم جابرعلي حسن كاملالمثنى

22-09-2022هديه سلمانصفاء عبدزيد عبدالمثنى

22-09-2022حميده راضيسجاد احمد خسرانالمثنى

22-09-2022التفات كاملحسين حيدر عباسالمثنى

22-09-2022لمياء كريمحسنين ماجد كاظمالمثنى

22-09-2022اقبال سعدمنتظر حمدان مزعلالمثنى

22-09-2022حوراء حاكمعلي امير فليحالمثنى

22-09-2022شكريه عبدحبيب عيدان ظاهرالمثنى

22-09-2022بدور مهديمحمد عبدهللا هاديالمثنى

22-09-2022بشرى شعالنعباس لزام زيرجالمثنى

22-09-2022سناء عالويرضا نصيف جاسمالمثنى

22-09-2022هدله خشانمرتضى ماجد عطيويالمثنى

22-09-2022مريم شاكرسجاد حسن عليالمثنى
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22-09-2022بشرى محمدحسين احمد محسنالمثنى

22-09-2022ابتهال عالويمحمد احمد ابراهيمالمثنى

22-09-2022قسمه حليونافع تعيب عبدهللاالمثنى

22-09-2022فضيله كنانعلي جواد عباسالمثنى

22-09-2022عليه عذابباسم حسين نجديالمثنى

22-09-2022جسمه دخيلمهنا بشير زغيرالمثنى

22-09-2022رشده جرادخضير عباس الفيالمثنى

22-09-2022هضيمه عباسحسين علي نهابالمثنى

22-09-2022شريفه عباسحبيب كافي ثامرالمثنى

22-09-2022خيريه مهديقاسم سالم محسنالمثنى

22-09-2022خلخوشه جليلعلي ظاهر ضاحيالمثنى

22-09-2022فرجه شاهرمرتضى علي جاللالمثنى

22-09-2022زينب ستارحسين حيدر محمدالمثنى

22-09-2022خيريه نصيرصادق عبدالنبي عبدعليالمثنى

22-09-2022فاطمه عبداحمد يونس فرحانالمثنى

22-09-2022ناهده حنتوتحسين عبداله حسينالمثنى

22-09-2022لوله رويضيكاظم نعيمه عيدانالمثنى

22-09-2022جهاديه عاجلعاجل شاطي كزارالمثنى

22-09-2022افراح موزانازل حسين ثجيلالمثنى

22-09-2022وسيله جاسممحسن حمودي حمدالمثنى

22-09-2022جهاده عبدزمان عبدالخضر جبرالمثنى

22-09-2022زينب هاللسجاد حسن شاكرالمثنى

22-09-2022نشيده جوادعكله سعود مسيرالمثنى

22-09-2022شهيه حسنعليوي كاظم مطحوطالمثنى

22-09-2022شيه دوحيجابر ساجت حسنالمثنى

22-09-2022فضيله كريمحيدر كاظم جوادالمثنى

22-09-2022اهديه اجيادعلي عبدهللا ارباطالمثنى

22-09-2022انعام عبدعليصالح عبود حسونيالمثنى

22-09-2022عاشوره حسناليذ عبد حسونالمثنى

22-09-2022اجحيله جهاديعبد حمزه حسينالمثنى

22-09-2022ساره عليسجاد عالء عبدالوهابالمثنى

22-09-2022نضال محيسنحسين عالوي عبيدالمثنى

22-09-2022كريمه كمالشاكر كاظم مردانالمثنى

25-09-2022حظهن لهموصباخت جويجي باختالمثنى

25-09-2022حبشه عباسبردان سعد كاظمالمثنى

25-09-2022شكريه محمدنعمه طالل كاظمالمثنى

25-09-2022اميره خرجحسن خيري محمدالمثنى

25-09-2022حياه عودهمحسن عباس خزيويالمثنى

25-09-2022شكربه حسنحسين رحيم عبدالمثنى

25-09-2022زينب عليجميل عبدالحي كاظمالمثنى

25-09-2022طريبه رويضيعباس ساجت مشرفالمثنى

25-09-2022زينب جميدعلي جاسم محمدالمثنى

25-09-2022زبيله عجهعبدالرضا سلطان حنويتالمثنى

25-09-2022عليه مدلولحازم محمد كاظمالمثنى

25-09-2022سناء فرجحيدر قصير فليحالمثنى

25-09-2022منى خليفعباس عبدهللا مسعودالمثنى

25-09-2022جوزه جويرحسين عسر كحطالمثنى

25-09-2022بهيه حسونيونس ربيع بداويالمثنى

25-09-2022كتيبه مباركعلي حسين عبدالمثنى

25-09-2022سناء فليحجعفر احمد خيرهللاالمثنى

25-09-2022سهام عزيزعبدهللا هادي صكبانالمثنى

25-09-2022اقبال كاضمعلي اسماعيل مجهولالمثنى
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25-09-2022رهيفه كاظممحمود بردان عباسالمثنى

25-09-2022حدود مكرودرزاق رحيم عبدالمثنى

25-09-2022خريه نورمنى عبدالرضا كاظمالمثنى

25-09-2022سفيره حريجهاسراء رحيم مهيديالمثنى

25-09-2022مصريه طالبكرار حسين مسيرالمثنى

25-09-2022صوغه سعدهجان مسير محمدالمثنى

25-09-2022صبريه كاظمهادي فندي هدايالمثنى

25-09-2022شماله مهوسعوده ميزان عطشانالمثنى

25-09-2022هاجر شانيحسين ياسر ثوينيالمثنى

25-09-2022التفات شهيدياسين محمد جبارالمثنى

25-09-2022دوخه صكرعمشه جواد دريبالمثنى

25-09-2022موزه عريبيشاكر جبار شعيبالمثنى

25-09-2022حمديه حسانمروى كتظم كعيمالمثنى

25-09-2022امل خويطفارس كامل رهيفالمثنى

25-09-2022زهره مطنشحربيه والي زغيرالمثنى

25-09-2022عدويه محمدمحمد غني ياسرالمثنى

25-09-2022جايه شبديعبد عباس شياعالمثنى

25-09-2022دوله شميرحيم عبد صفوكالمثنى

25-09-2022تجره رهيفسعيد جابر واجدالمثنى

25-09-2022شفيقه كاظمصالح علي ابودكهالمثنى

25-09-2022تقيه عبدالخضرحبيب طاهر عكابالمثنى

25-09-2022ايمان لطيفسعد ماجد جبيرالمثنى

25-09-2022شنشه نورثجيل سوادي مريالمثنى

25-09-2022هيله عبدحسين خماط تاليالمثنى

25-09-2022لطيفه حسينيونس تركي كاظمالمثنى

25-09-2022فخريه عنادادريس ياسر نغماشالمثنى

25-09-2022حلبوصه مطيرحميد عبدالحسين محسنالمثنى

25-09-2022كتبه محلجوده شويع جارهللاالمثنى

25-09-2022نجيحه حسنشاكر بايد عبدالسادهالمثنى

25-09-2022كاظميه حسينحمزه كاظم راشدالمثنى

25-09-2022عجيله جابرعبود جحش باشيالمثنى

25-09-2022نديمه رجيححسين عبدالواحد عبدهللاالمثنى

25-09-2022انينيه باليفليح دفار غياضالمثنى

25-09-2022درهم بدرشعيفان نبهار جلعودالمثنى

25-09-2022نضال مياحمرتضى هادي خليفالمثنى

25-09-2022غريبه مدلولضياء راجح هاللالمثنى

25-09-2022جبريه شناوهعلي شاكر سالمالمثنى

25-09-2022حسنه صالحعبدالساده فرحان سماريالمثنى

25-09-2022جحيله حسينكاظم ثجيل عباسالمثنى

25-09-2022بريش عباسحمزه حسين عليالمثنى

25-09-2022رتبه ناهيثائر سالب فواريالمثنى

25-09-2022كلفه كاملعلي حسن جاسمالمثنى

25-09-2022حميده غبنحسين عبدالكاظم مجهولالمثنى

25-09-2022رسميه عبداحمد عويز حسينالمثنى

25-09-2022جدريه عبدعليحمزه حذاف نسافالمثنى

25-09-2022رضيه جبرعزيز تاني بديريالمثنى

25-09-2022حليمه موتانسجاد لطيف مطرالمثنى

25-09-2022شونه دبوسعادل حميد عبدالمثنى

25-09-2022انعيمه عبدنور مجيد عكابالمثنى

25-09-2022رحيمه ردادجاسم حمد علوانالمثنى

25-09-2022صبريه جبربشير سعدون طالبالمثنى

25-09-2022هاشميه عزوزمحسن عجمي كليلالمثنى
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25-09-2022صبريه خضرعلي كاظم كطانالمثنى

25-09-2022قسمه عباسكامل كوين جابرالمثنى

25-09-2022نهيه حسينصالح فرحان لوكيالمثنى

25-09-2022شنجاره فنظلحاتم كريم حسنينالمثنى

25-09-2022وحيده مرويفهد عذال جابرالمثنى

25-09-2022جميله عكظطالب عبدالرضا حمودالمثنى

25-09-2022نعيمه جهيدخير هللا فرحان حمدالمثنى

25-09-2022جايه سالمفارس فالح عبدالرضاالمثنى

25-09-2022كميله بدرمحمد حمود سويرحالمثنى

25-09-2022شكريه كاظمفهد عبدالحسين سندالمثنى

25-09-2022امريكه عزاويحسين عبداالمير كريمالمثنى

25-09-2022قضيه ركبانجاسم جليل جبارالمثنى

25-09-2022هالله ظاهررحيم مذبوب نسافالمثنى

25-09-2022طرمه عبدالنبينزار ابراهيم داخلالمثنى

25-09-2022اكرام صالحعلي نبيل يوسفالمثنى

25-09-2022زينب جديححسين حسن عبدالحرالمثنى

25-09-2022رسميه كريشستار جبار عبدالحسينالمثنى

25-09-2022حكيمه هاديحسين عبدهللا هميشالمثنى

25-09-2022بنايه صالحمحمد شرشاب عبدالمثنى

25-09-2022صبحه دخيلعوض بشير زغيرالمثنى

25-09-2022نشيده ساجتمياح حسوني لهمودالمثنى

25-09-2022كاظميه ياسراحمد دخيل عبدالمثنى

25-09-2022منفيه عبيدموسى هالل رهيفالمثنى

25-09-2022حويجه وناسكاطع شعيوط حسنالمثنى

25-09-2022جماله زغيرصالح جالل برشاويالمثنى

25-09-2022زكيه كريمكرار حسن ناجيالمثنى

25-09-2022وحيده عبدحسن هادي حمزهالمثنى

25-09-2022حمديه خلفكريم جمعه عطيهالمثنى

25-09-2022هيله اجكينعبدالهادي جاسم حسنالمثنى

25-09-2022هديه سواديقاسم محمد مضحيالمثنى

25-09-2022حنونه هليلمسير حاشي مرهجالمثنى

25-09-2022فاطمه عاصينافع عبد محمدالمثنى

25-09-2022طالبه كاليناصر عبد ساجتالمثنى

25-09-2022فرتاجه كيفانمحمد سرحان خلفالمثنى

25-09-2022صيته نشتيكاطع حسوني ابوشخيرهالمثنى

25-09-2022نعيمه عنادزيد طالب كريمالمثنى

25-09-2022حيتيه غاليهالل طعيمه رخيصالمثنى

25-09-2022ندوه كتابعامر غازي عامرالمثنى

25-09-2022شيماء حسينمرتضى صالح جباريالمثنى

25-09-2022فنخه خشخوشداخل سلطان راضيالمثنى

25-09-2022بشائر حسنعلي كاظم عويزالمثنى

25-09-2022غيمه مطلكعبد عكله دويغرالمثنى

25-09-2022هالل حسنحاجم سلمان واويالمثنى

25-09-2022نزيله منهيسجاد مسلم ناهيالمثنى

25-09-2022توزيع نعمهستار كاظم لفتهالمثنى

25-09-2022ياسمين كلفمصطفى سامي حمزهالمثنى

25-09-2022يسرى يوسفاحمد صاحب حسنالمثنى

25-09-2022فطيم ذبيحشالل حسين جودهالمثنى

25-09-2022ونه جابروحيد خافوره داخرالمثنى

25-09-2022كاظميه ارحيمجبر عباس غضبانالمثنى

25-09-2022سجوده حميدمحمد علي عبدالحسينالمثنى

25-09-2022كميله حسنموسى سوادي كاظمالمثنى
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25-09-2022خديجه جابرعمار علي كاظمالمثنى

25-09-2022جماله رويعيجابر مهدي داميالمثنى

25-09-2022حضيه صافييوسف عبدالحسين محمدالمثنى

25-09-2022بجايه ناصرناصر حسين راشدالمثنى

25-09-2022ابتهال صالحمقتدى حازم عبدالمثنى

25-09-2022ورده ناشورحيدر عبدهللا سندالمثنى

25-09-2022فخريه جاليوسام هادي نجمالمثنى

25-09-2022سكينه عبدصبيح زغير عليويالمثنى

25-09-2022سليمه عبددالحسينحسين علي يحيىالمثنى

25-09-2022ايمان حسنكاظم عباس جهادالمثنى

25-09-2022هدى كاظمعلي حسن عبدالحسينالمثنى

25-09-2022وداد عبدالكاظمرضا كريم شريجيالمثنى

25-09-2022رضيه حسيناحسان فتين موسىالمثنى

25-09-2022رويده كريممرتضى حسين صبحيالمثنى

25-09-2022نوف نزالابوالحسن فراس عبدالكاظمالمثنى

25-09-2022خمائل حسنرضا بشار كريمالمثنى

25-09-2022كميله رحيمهبهلول كاظم حسنالمثنى

25-09-2022بشرى كريممياتم عبدالكريم مجيدالمثنى

25-09-2022سلوى حيدرعلي عباس كصادالمثنى

25-09-2022زينب محمدمحمد معتز عبدالمهديالمثنى

25-09-2022ابتسام جبارحسين تحسين صبحيالمثنى

25-09-2022غنيه حسيناحمد جبار عجميالمثنى

25-09-2022جمهوريه نغيمشعلي حمزه عطيهالمثنى

25-09-2022جميله كاطعسعود عبد عطيويالمثنى

25-09-2022هيفاء علياحمد هذال جبيرالمثنى

25-09-2022عدويه حمزهحسين تكليف فالحالمثنى

25-09-2022وحيده عليلحسين نعمه عيدانالمثنى

26-09-2022لهيده مطلقعلي حمود خماطالمثنى

26-09-2022هله عيالهاتف زغير لكطانالمثنى

26-09-2022حسنه جابرصالح عبدهللا مجهولالمثنى

26-09-2022شويله بجايحسين اسويد عباسالمثنى

26-09-2022فطوم فزاعحسين عبيد حرجانالمثنى

26-09-2022الله حسنهادي جاسم عبدالمثنى

26-09-2022جوزه عطيهفاضل عبيد خالدالمثنى

26-09-2022حطه موسىصالح مزهر راهيالمثنى

26-09-2022حليمه صياحاحمد سلطان نغماشالمثنى

26-09-2022موحه رهيفعلي عابر ناصرالمثنى

26-09-2022هنديه هاديحمزه عبد رعيدالمثنى

26-09-2022كميله بحيبحشهد عبدالحسين حسنالمثنى

26-09-2022مذبوبه مهيديجبار عبد محمدالمثنى

26-09-2022عربيه عبدسالم عبادي محمدالمثنى

26-09-2022زينب بصبوصحبيب كريم علوانالمثنى

26-09-2022دبه حسينمحمد صالح عبدالحسنالمثنى

26-09-2022غازيه طاهررزاق صالح حسينالمثنى

26-09-2022فاطمه واجدنعيم ساجت حسينالمثنى

26-09-2022دكوكه جبرشاكر عبدالحسين حناجالمثنى

26-09-2022هديه احمدسالم عبداالمير حيدرالمثنى

26-09-2022هاشميه خشانغازي سعدون جاسمالمثنى

26-09-2022بحيته نجمعبدالرضا ليلو حسنالمثنى

26-09-2022عنونه هاشمعبدالحسين حميد سواديالمثنى

26-09-2022بنيه فداويمحمد مهاوش نايفالمثنى

26-09-2022دانه مسلمجبار ملوص صالحالمثنى
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26-09-2022عبهوله عاصيزناد مذبوب يونسالمثنى

26-09-2022جماله عبودنايف عبدالعالي سلطانالمثنى

26-09-2022غاليه خشانغريب عبدالحمزه همامالمثنى

26-09-2022جيهن فزاعفرحان سوادي محمدالمثنى

26-09-2022وسيله عبيدمحمد كامل محمدالمثنى

26-09-2022هديه جودهجمعه غازي ليلوالمثنى

26-09-2022ردافه مشعلمالح جرو ضاحيالمثنى

26-09-2022خاتون كشيشعناوي منصور عليالمثنى

26-09-2022زينه مذبوبكاظم رحيم جويدالمثنى

26-09-2022هالله جاسمياسر خاجي سلطانالمثنى

26-09-2022فليحه ناصرعدولي سالم حماديالمثنى

26-09-2022نكوه جابرفائق جبار كاشيالمثنى

26-09-2022غاليه عطيهعباس خضير ملوكيالمثنى

26-09-2022مسيره عباسحميد خزيان مطيرالمثنى

26-09-2022بكه حمودسعيد عبد شهدالمثنى

26-09-2022جحيله جاسمساهي غافل عايفالمثنى

26-09-2022حنونه منشدمشكور دلي ورهالمثنى

26-09-2022كوله جارمدخيل وناس عطيهالمثنى

26-09-2022خلود عليراضي منشد جبارالمثنى

26-09-2022دوخه هاللعبدالساده فليح ساجتالمثنى

26-09-2022جلثوم حسينسعد مهدي حسونالمثنى

26-09-2022ربيعه حالوبجابر كاوي طالبالمثنى

26-09-2022ظفيره نفسمحمد منصور جاسمالمثنى

26-09-2022كظيمه كروفجفات ظليع عولالمثنى

26-09-2022رهيه حمودمحمد فزع غزيالمثنى

26-09-2022نجمه عبدهللاقند محيسن شسيحانالمثنى

26-09-2022سكينه خالويخيران ريكان هالويالمثنى

26-09-2022نجيه جبارريسان هادي سعيدالمثنى

26-09-2022هالله علوانماضي نغماش عوادالمثنى

26-09-2022فنخه زغيررضا نومان عوادالمثنى

26-09-2022دنكيه يبارجياد عباس عبطانالمثنى

26-09-2022الطيفه غازيثامر وبدان وناسالمثنى

26-09-2022غزاله عطيهكاظم عبدهللا مديدالمثنى

26-09-2022ربيعه حالوبجابر كاوي طالبالمثنى

26-09-2022صبحه جودهصباح عبيد جارمالمثنى

26-09-2022خفيه محمدحسين نعيمه جالبالمثنى

26-09-2022امينه احسانعناد عبد محمدالمثنى

26-09-2022ثنيه سواديكاطع كريم ديوانالمثنى

26-09-2022حجايه عيدانحسن طه حزامالمثنى

26-09-2022بلشه نوررعيد نويم حسينالمثنى

26-09-2022رضيه هوينيجوده حمدان ثوينيالمثنى

26-09-2022شرهه حسينحمزه مطرود جبيرالمثنى

26-09-2022حوله دبورلفته عامر مباركالمثنى

26-09-2022نيره ابراهيمعبيد مانع حسنالمثنى

26-09-2022شاهيه مطلقرحمن داخل عبودالمثنى

26-09-2022حسنه عزوزعايد كاظم مناعالمثنى

26-09-2022جميله حسينعليوي حسوني كاظمالمثنى

26-09-2022فطيمه جابرمحسن عبدالكاظم وصيالمثنى

26-09-2022شكريه عباسجاسم عزيز محمدالمثنى

26-09-2022محينه سعدونجواد كاظم جبرالمثنى

26-09-2022خيريه غاليخليل ابراهيم حمزهالمثنى

26-09-2022حبيه بخيتحمادي مهدي صياحالمثنى
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26-09-2022حبيه صياحجحيل هداد سلمانالمثنى

26-09-2022تبينه جبرستار هتيول موسىالمثنى

26-09-2022غازيه مدحيخيري عواد زليفالمثنى

26-09-2022غليه ناصرعواد مهدي كاطعالمثنى

26-09-2022كفيله بدرترف حيوان عذافهالمثنى

26-09-2022عجيمه وناسجابر قنيفذ جليبالمثنى

26-09-2022سته عبدحاجم عطيه غياضالمثنى

26-09-2022جبيره حنينعبدالحسن عجه طحيورالمثنى

26-09-2022خيريه سعيدصبحي هويدي فرجالمثنى

26-09-2022كاظميه سواديفاضل حسين خنفوسالمثنى

26-09-2022نعيمه شريولفهد جابر محمدالمثنى

26-09-2022رضيه عطيهكريم حازم غازيالمثنى

26-09-2022شراره هدادعوده سفر ردادالمثنى

26-09-2022سعيده عوضمنعم طشاش دوهانالمثنى

26-09-2022ورده نايفكيوش سالم حسينالمثنى

26-09-2022زهره جاسممحل وافي فراجالمثنى

26-09-2022بلوه خلفحسين علي شجيريالمثنى

26-09-2022ضويه حمودصالح وعيد كمينالمثنى

26-09-2022حسنه خفيفشعيوط مخيوط محمدالمثنى

26-09-2022ودعه ابوالروضجاسم حايط جوادالمثنى

26-09-2022عيده ديوانحسين عطيه خضيرالمثنى

26-09-2022فطيم واليرحال ناهي زويرالمثنى

26-09-2022طويره طشهراضي تعبان علوانالمثنى

26-09-2022دوخه ذيابمحمد قايش سليمانالمثنى

26-09-2022فتينه ثانيكاظم ناطور بديريالمثنى

26-09-2022جلوه سلطانعبدالزهره كاظم زغيريالمثنى

26-09-2022زهره منفيحميد كريم عزيزالمثنى

26-09-2022امالزين كاظمجودي كاظم حمزهالمثنى

26-09-2022بطوشه فرهودطعمه فهد لطيفالمثنى

26-09-2022ملوكي جباررحيم موحان راشدالمثنى

26-09-2022امحسن باطيعبادي جبار كعارالمثنى

26-09-2022شنينه مهديحسن دوش جاسمالمثنى

26-09-2022شنونه محمدجميل عبداالمير عليالمثنى

26-09-2022هيله عبدعزال جابر براكالمثنى

26-09-2022سيجره سواديرحيم قند كنوشالمثنى

26-09-2022خزنه ظاهربدر خيري واليالمثنى

26-09-2022كاظميه دحامتكليف يونس عبدالحسينالمثنى

26-09-2022تسواهن نفاخكاظم علي محمدالمثنى

26-09-2022رضيه فياضجليل عبدعلي حسنالمثنى

26-09-2022بسعاد كاظمعبدمسلم كريم بديويالمثنى

26-09-2022عذيبه عباسفرج حمزه جابرالمثنى

26-09-2022شهيه جبارعبدالحسن ناصر دهينالمثنى

26-09-2022طاسه جماحعيفان كاظم صباحالمثنى

26-09-2022لفلوف مذبوبخضير عبادي جيادالمثنى

26-09-2022نهيه مشعلعبدالحسين فزاع سلطانالمثنى

26-09-2022رضيه مناعغدير عبد فرهودالمثنى

26-09-2022فطيمه عالججبار عبدالخضر جلوبالمثنى

26-09-2022نوعه سلمانمحمد شالكه عبدالرضاالمثنى

26-09-2022صبيحه عبدكريم ناصر حسونيالمثنى

26-09-2022ورده خضيرسعدون عباس عليويالمثنى

26-09-2022كاظميه عبدرياض محمد شوكتالمثنى

26-09-2022مكيه عبدهللاحامد ابراهيم محمدالمثنى
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26-09-2022خديجه حسانهيثم علي حسنالمثنى

26-09-2022نعيمه لعيبيمحمد ثامر جندوبالمثنى

26-09-2022سميه صلبوخمحمود جبار دكاكالمثنى

26-09-2022مالله علوانماضي نغماش عوادالمثنى

26-09-2022طويره زيدانفليح رواك سلمانالمثنى

26-09-2022ساجده جاسممحمد حساني مهديالمثنى

26-09-2022امالحنه ساجتحعفر كريم بانيالمثنى

26-09-2022خضيره كريمحمد شالكه حماديالمثنى

26-09-2022عاديه بجايصباح خلبوص معاشيالمثنى

26-09-2022دسكره كاظمماجد ياسين عبدالخضرالمثنى

26-09-2022مالحه عفاتعنتيل داخل طاللالمثنى

26-09-2022رويحه جبريفالح عبدهللا عبودالمثنى

26-09-2022مطره ذكيرجليل جهاد طارشالمثنى

26-09-2022سوده باجينايل عاجل رباطالمثنى

26-09-2022مجهوله خزيويراهي حمزه علوانالمثنى

26-09-2022حمايه عيدانحسين طه حزامالمثنى

26-09-2022نثور غطشحدران صاحب نجمالمثنى

26-09-2022مشابه فليحعبدهللا غريب عراكالمثنى

26-09-2022كميله علوانرزاق عبدالعباس عبدالحسينالمثنى

26-09-2022اجغيبه صويحمزعل هليل غاليالمثنى

26-09-2022صبريه عليايدين حسين ايدينالمثنى

27-09-2022زهره مايعطاهر كريم هبرالمثنى

27-09-2022نجمه شوالعامر عباس حميدالمثنى

27-09-2022تينه عبدعناد جعيل جوحانالمثنى

27-09-2022غازيه مطشركريم مزهر خويطالمثنى

27-09-2022صبريه هدامكريم محمد ردامالمثنى

27-09-2022شنينه خريجانعبد محيسن حزامالمثنى

27-09-2022جبريه كاظمقاسم خاجي صكبانالمثنى

27-09-2022ريشه جبارعاجل فضل سلمانالمثنى

27-09-2022تمامه جبركريم دحل سلطانالمثنى

27-09-2022بخيته عاصيسوادي سعيد لهيدالمثنى

27-09-2022قسمه مزعلعزيز غازي شبوطالمثنى

27-09-2022عطيه مناعخلف جابر عزوزالمثنى

27-09-2022تينه شهيبرياض جالب عيفانالمثنى

27-09-2022ورده عزيزجواد عبدالعالي عبدالحسنالمثنى

27-09-2022حكمه كعيمخالد صالح جليبالمثنى

27-09-2022دجنه عليويرحيم صويح جبيرالمثنى

27-09-2022كاظميه فالححسن هادي عليالمثنى

27-09-2022حسنه حسينساجد عبدالحسين دخيلالمثنى

27-09-2022خيريه مهديباسم حسين مهديالمثنى

27-09-2022حسنه شاكرنزال شهيد كريمالمثنى

27-09-2022طوخه محمدفالح عريان بطيالمثنى

27-09-2022جلثوم كريمناصر مزهر مطلبالمثنى

27-09-2022نجمه عبدسعد سنيح زبالهالمثنى

27-09-2022رضيه عطيهداخل مطشر فزاعالمثنى

27-09-2022نجمه جبارمسلم عباس حاجمالمثنى

27-09-2022جاره درابوهاب سحيله عبدالمثنى

27-09-2022كميله عبدهللاصباح جالب رهيفالمثنى

27-09-2022موشه ثابتحميد كاظم مهديالمثنى

27-09-2022هويه فارعسعود بريد فهدالمثنى

27-09-2022ملكه عطشانحسين شاتي دخيلالمثنى

27-09-2022خديجه هناويبشير مهدي حمزهالمثنى
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27-09-2022جاسميه فهيدسعد عوض محيسنالمثنى

27-09-2022هاشميه ناجيهادي كامل هاديالمثنى

27-09-2022مريم رضاحسن اسماعيل عبدالرضاالمثنى

27-09-2022عذابه محمدكريم سالم جبارالمثنى

27-09-2022غلوه لفتهفرحان حسن بشيرالمثنى

27-09-2022شاهه درعانخلف عبدهللا عاصيالمثنى

27-09-2022سعده صبيححسن كاظم مطرالمثنى

27-09-2022هوسه عباسرحيم كاظم رفشالمثنى

27-09-2022صتيه خضيرسفيح رحيم طوفانالمثنى

27-09-2022مجيده مطرحسن مذكور ناهيالمثنى

27-09-2022نعيمه كطانعالء نجم عبدالمثنى

27-09-2022محيله حزومغازي شفي صافيالمثنى

27-09-2022دله مشعلهادي كاظم راضيالمثنى

27-09-2022غاليه حسنماجد مله هويديالمثنى

27-09-2022عجيله عبدجليل جاسم محمدالمثنى

27-09-2022فكره عودهفالح حسن موسىالمثنى

27-09-2022فريجه ناجيحسين رخيص كاطعالمثنى

27-09-2022جبريه صالحبشير والي عبدالرضاالمثنى

27-09-2022نشيده عبيدشاكر عبود غازيالمثنى

27-09-2022جنديه حريجقاسم عبد ناجيالمثنى

27-09-2022رتب عفيفعبدالحسين كاظم مطرودالمثنى

27-09-2022عيده عجهثجيل نعيم زويرالمثنى

27-09-2022زغنيه محليعقوب ظاهر هاللالمثنى

27-09-2022وعيده زكمعداي بشير عليالمثنى

27-09-2022شهيه دهيملفته حسين فرحانالمثنى

27-09-2022نزيله ساجتداخل حسين حبيبالمثنى

27-09-2022سنيه كاظمسعيد جهيد عباسالمثنى

27-09-2022مصييه كريمتركي لوفي كروشالمثنى

27-09-2022بدريه حسنسعد حميد مكطوفالمثنى

27-09-2022نهايه جالبمحسن عجه طحيورالمثنى

27-09-2022بدريه ناجيحمدان زغير عباسالمثنى

27-09-2022زهره بثينعقيل مطر تويهالمثنى

27-09-2022ثوينه كليبطاهر ناهي مغطيالمثنى

27-09-2022مسيره صويلحشاكر حكم غاليالمثنى

27-09-2022شكريه عبدالرحمنفهد جبار عليويالمثنى

27-09-2022فاطمه عسكرعبود عباس حسينالمثنى

27-09-2022نهيه صويحفهد فرحان خنوشالمثنى

27-09-2022هضيمه ناصرعلي جوده طاهرالمثنى

27-09-2022ربيه عباسمالك باصي علوانالمثنى

27-09-2022تركيه ساجتكريم عبدالحسين كمرالمثنى

27-09-2022عكشه جبارحاكم عبدالحسين عباسالمثنى

27-09-2022بخيته عباسجاسم محمد دعبولالمثنى

27-09-2022دوخه عزوزمدلول جياد صالحالمثنى

27-09-2022فهيه بدرمسلم رسن نونيالمثنى

27-09-2022ليلى كنيلقاسم حلو حسنالمثنى

27-09-2022فاطمه واجدحامد ساجت حسينالمثنى

27-09-2022شاهه دحامقاسم صالح يوسفالمثنى

27-09-2022نوره حمدهللعبدالحسين موسى حسينالمثنى

27-09-2022دوخه بخيتموحان جبر طشهالمثنى

27-09-2022نعيمه لفتهلطيف كريم راضيالمثنى

27-09-2022طباره فرحانعبدالكاظم نهير حاميالمثنى

27-09-2022ريبه شطنانحامد حبي دهشالمثنى

Page 342



Query

27-09-2022نجله دليلطيف عمران جادرالمثنى

27-09-2022عيده حمزهكاظم جواد ارحيلالمثنى

27-09-2022نعيمه عوادسماري كركان خضيرالمثنى

27-09-2022مدلوله مفتنمحسن نافع عجيلالمثنى

27-09-2022ونسه جبرناجح نغيمش ناجيالمثنى

27-09-2022كاظميه جسابقاسم ثجيل جبرالمثنى

27-09-2022جالبه عبدنعيم رجيوي خضورالمثنى

27-09-2022قسمه عباسجبار عبدالكاظم زغيرونالمثنى

27-09-2022عنزه سايرحسين عطيه عبدالمثنى

27-09-2022عنوه جاسمكامل ناهي جودهالمثنى

27-09-2022نشيده وناسجليل كريم منشدالمثنى

27-09-2022رسميه ناهيماجد جواد علوانالمثنى

27-09-2022زغيره عبدكريم ناطور بديريالمثنى

27-09-2022نهيته جبيركريم نوير عجيلالمثنى

27-09-2022جواهر طريركاطع مطير سلمانالمثنى

27-09-2022جواهر مطيرماجد دريول بزونالمثنى

27-09-2022ثجيله حبيرمصلح جديع عبدالمثنى

27-09-2022الله كعارحامد جابر حسينالمثنى

27-09-2022شريفه رحيمناظم عبيد نهايالمثنى

27-09-2022فانوس سعدونعلي سماري حسانالمثنى

27-09-2022كتابه حسيننعمه كاظم محمدالمثنى

27-09-2022قسمه مظلومحميد عبدالكاظم محمدالمثنى

27-09-2022رابعه خضيرحامد مديح حسنالمثنى

27-09-2022جلثوم فياضحسين برحاوي سدخانالمثنى

27-09-2022عنيده نعيمسعد نافع خريجانالمثنى

27-09-2022دوحه لزاممحمد حسون جبيرالمثنى

27-09-2022رضيه محمدكاظم زوير حسنالمثنى

27-09-2022فرهود فنجانقاسم حامد سلمانالمثنى

27-09-2022رزيقه حسينحازم حياوي جليلالمثنى

27-09-2022دافره مطيرساجت دخيل طنيطشالمثنى

27-09-2022هاشميه عويدعلي حسين حسونالمثنى

27-09-2022شهيده صبحعلي حسون فنوخالمثنى

27-09-2022فطيمه مازيفاخر نعمه عبودالمثنى

27-09-2022سعيده محسنعبداالئمه فرحان سلمانالمثنى

27-09-2022كلثوم صافيجميل هويجل جويرالمثنى

27-09-2022كميله ثجيلناصر عواد عبيدالمثنى

27-09-2022حبيبه ثكابفرج جابر مغيدرالمثنى

27-09-2022حميده ضاحيعبدالعظيم محسن جيادالمثنى

27-09-2022زهره محمدعبار كرز خلفالمثنى

27-09-2022فهيمه حمودحميد جاسم عراكالمثنى

27-09-2022نشميه جابروحيد خلبوص دخانالمثنى

27-09-2022هيبه مهديمحمد نجم عبدالمثنى

27-09-2022هاشميه محمدمطشر عبدهللا محمودالمثنى

27-09-2022حنينه منشدفاهم جبار غاليالمثنى

27-09-2022قنابل جاعدحكيم عياش مظلومالمثنى

27-09-2022شكريه عليباسم احمد محمدالمثنى

27-09-2022ميمر عبودعبود ياسر حنونالمثنى

27-09-2022سوريه نوريمحمود لطيف محمودالمثنى

27-09-2022نعيمه عبدحسن جبار طاهرالمثنى

27-09-2022هله حمدانكريم مجبل امطيرالمثنى

27-09-2022شلته عباسعادل داخل ابوزهرهالمثنى

27-09-2022نشوه عودههادي صاحب فرجالمثنى
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27-09-2022صبريه عبدموسى مسير عبدالمثنى

27-09-2022فضيله مشكورحسن اجبير محسنالمثنى

27-09-2022تنزيل سواديعبدهللا شعيل عوفيالمثنى

27-09-2022كميله كريمشعالن هاتف عبدالمثنى

27-09-2022فهيمه جبربشيش عيدان عبدهللاالمثنى

27-09-2022نزيله عبدهللااسماعيل جبار عزيزالمثنى

27-09-2022هالله ارباطعبدالحسن مهدي مطرودالمثنى

27-09-2022ذبه حسينجواد صالح عبدالحسنالمثنى

27-09-2022مدفونه جابرمحمد لفته ناشيالمثنى

27-09-2022ثجيله فرحانجبير محتول ازيرجالمثنى

27-09-2022خيطه عجيلمكطوف عبيد ثجيلالمثنى

27-09-2022شنه هويديحسين صبار حمزهالمثنى

27-09-2022بهيه ثابتممتاز سيد صالح هويديالمثنى

27-09-2022بتينه فتنانجواد كريم سدخانالمثنى

27-09-2022محيله دماكهحدران زنيف غضبالمثنى

28-09-2022جبيره حنينفهد عجه طحيورالمثنى

28-09-2022لوكه ردادعزيز منهل سعيدالمثنى

28-09-2022فليحه حسينكاظم عبدالوهاب حسينالمثنى

28-09-2022نصره حسانحسين خلف راضيالمثنى

28-09-2022جميله عبدسباهي مانع جاسمالمثنى

28-09-2022نشده اوشيلكامل بيوض جيادالمثنى

28-09-2022مله كاظمكتاب مطلك جسابالمثنى

28-09-2022امل هاشمعادل عبدالرضا خضيرالمثنى

28-09-2022قسمه راضيسليمان خضير جبرالمثنى

28-09-2022هديه واجدعلي مزهر بجايالمثنى

28-09-2022شاهه ذرعانحسين عبدهللا عاصيالمثنى

28-09-2022بخيته بركاترضا كريم طابورالمثنى

28-09-2022باشيه فهدوهام عبد خطارالمثنى

28-09-2022حلوان واليجواد داخل عبدالمثنى

28-09-2022شنه حمدانفاضل دغيم عبدالمثنى

28-09-2022زهره محمدارحيم مرعي عبدالمثنى

28-09-2022لومه حمادينشمي قاطع عباسالمثنى

28-09-2022مدينه نعيمهعامر جواد كاظمالمثنى

28-09-2022حكمه عليرزاق شريف وزيرالمثنى

28-09-2022بنيه رويضمهدي جابر نتوشالمثنى

28-09-2022ربيعه جابرحسين عباس حتلوتالمثنى

28-09-2022كاظميه محمدوالي كمر عبيدالمثنى

28-09-2022ورده محمدعوده فليفل هسهاسالمثنى

28-09-2022نوره سعدحيدر حسوني طاللالمثنى

28-09-2022كاظميه منسيجواد جبار حسنالمثنى

28-09-2022فطيمه كاطعقاسم زباله طويرالمثنى

28-09-2022قسمه صاحبنجم عبدهللا كاظمالمثنى

28-09-2022محينه شناننعيم حسين لفتهالمثنى

28-09-2022فلحه جخيمشاكر فرحان كريبالمثنى

28-09-2022صبريه لوتيقاسم هنداز عبدعليالمثنى

28-09-2022شنه صياحجواد مفتن عبودالمثنى

28-09-2022كلفه صويحمعاهلل كاظم حسينالمثنى

28-09-2022طويره زيدانموسى رواك سلمانالمثنى

28-09-2022نشيده ناصرتركي عكيلي عبرهالمثنى

28-09-2022نتيبه جبارراضي جوده عبدالحسينالمثنى

28-09-2022موحه نجمفضل رشاش نفسالمثنى

28-09-2022جلثومه رمزيزامل جيجان حسينالمثنى
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28-09-2022رضيه ناهيرحيم مري موسىالمثنى

28-09-2022ليلو يوسفثامر هادي جبارالمثنى

28-09-2022كطوه صقرجميل صكر عوادالمثنى

28-09-2022زكيه كيطانكفاح عبيد عليالمثنى

28-09-2022دعبوله صراوهجابر سعد لطيفالمثنى

28-09-2022سعيده ثريسعراك عطيه حسينهالمثنى

28-09-2022بتول خضيرعبدالكريم حميد عبداالميرالمثنى

28-09-2022شنونه كوينرحيم ثجيل عبدالمثنى

28-09-2022حمزيه عبدعباس جواد حمزهالمثنى

28-09-2022زهيه حسنمديح رحيم ناصرالمثنى

28-09-2022ونسه طرفهسالم حبتر اكريعيالمثنى

28-09-2022حسنه فرحانطالب عبد مالجيالمثنى

28-09-2022قسمه جبارقاسم مزهر عبدالنبيالمثنى

28-09-2022شكريه ثجيلراهي حاجم نعمهالمثنى

28-09-2022نهيته منشدحسين شنيور حسينالمثنى

28-09-2022ارحيله اطحيورنايف خضير عكابالمثنى

28-09-2022فريده عبدهللاحاتم كريم محمدالمثنى

28-09-2022نسمه سعدرحيم جواد كاظمالمثنى

28-09-2022جبريه عبدعلييعقوب منصور غانمالمثنى

28-09-2022نجمه كاطعجاسم وثيج عليالمثنى

28-09-2022هيكه سعرانمحمد رجاعي فزاعالمثنى

28-09-2022رحيمه عبدالسادهعبداالمير حسن رحيمالمثنى

28-09-2022مهيده عبدفرحان شنان غازيالمثنى

28-09-2022زكيه جحاويمسلم بطوش راضيالمثنى

28-09-2022كاظميه عبدحاتم كرمش خضيرالمثنى

28-09-2022كاظميه خضرداخل عباس كاظمالمثنى

28-09-2022دنسه عبديشجابر هالل حميديالمثنى

28-09-2022منتهايه موسىعبدالزهره محسن سلمانالمثنى

28-09-2022رداحه عبدناصر نعمه سهرالمثنى

28-09-2022الله كصارحمد جابر حسينالمثنى

28-09-2022عطشه نويمرزاق مجبيل جبيرالمثنى

28-09-2022حنفه دويشعلي عبد هلومالمثنى

28-09-2022فطيمه ناصرعماد كاظم حمودالمثنى

28-09-2022زهيبه عيدانجبار لوفي خضرالمثنى

28-09-2022وسيله ثامرسلمان عمران محسنالمثنى

28-09-2022شهيه عبدالحسينمحمد فرج جودهالمثنى

28-09-2022عكيليه فجولسعود رحيم جوادالمثنى

28-09-2022نجديه جوادكريم عبيد كطميرالمثنى

28-09-2022بخيته عبدالحسينفليح جبر هولالمثنى

28-09-2022ترفه لوثهدعداع عواد سعودالمثنى

28-09-2022باجينه نايفغضب حسين جبارالمثنى

28-09-2022نعيمه جبارعواد عطيه بديويالمثنى

28-09-2022حوله ديورجاسم عامر مباركالمثنى

28-09-2022نجيه جناحمحمد نعمه ناصرالمثنى

28-09-2022لطيفه حسينهادي حمادي صالحالمثنى

28-09-2022عبوه عبدياسر عطشان وازيالمثنى

28-09-2022زغيره خضيرفالح ناصر حسينالمثنى

28-09-2022فهيده خضيرجاسم راشد فزاعالمثنى

28-09-2022كظيمه شايعحسن محسن ابولويطهالمثنى

28-09-2022تميه محمدبازيد كاولي نعيمهالمثنى

28-09-2022حمزيه نجمسعد داخل عزوزالمثنى

28-09-2022سعيده محسندخيل فرحان سلمانالمثنى
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28-09-2022ورده عبيسرحيم صويلح صبرالمثنى

28-09-2022شكريه رحيمحميد عبد حمدانالمثنى

28-09-2022فوزيه مويشيمحمد عطيه عليويالمثنى

28-09-2022حزنه منصورقاسم جبر جويتالمثنى

28-09-2022كميله سدرانهاتف خاشي ساجتالمثنى

28-09-2022جبريه سعدرحيم جساب نويدرالمثنى

28-09-2022فاطمه رمحمحمد حسين منيجلالمثنى

28-09-2022خوفه رحيمريسان مطر داوودالمثنى

28-09-2022تكيه واليرحيم عطيه مطرودالمثنى

28-09-2022زهره تومانغالب جواد كاظمالمثنى

28-09-2022عليويه فليفلحسين مليح بنديالمثنى

28-09-2022رداحه عبدجواد نعمه سهرالمثنى

28-09-2022امريكه عزاويمحمد عبداالمير كريمالمثنى

28-09-2022شنونه دخيلجابر عطشان بطاحالمثنى

28-09-2022حره زكمطالب عذوب مظلومالمثنى

28-09-2022عجيله سلمانعلوان حسين محمدالمثنى

28-09-2022بيجيه فزاععلي حسين معيشالمثنى

28-09-2022دله جودهماجد ثامر سلطانالمثنى

28-09-2022زهره عوضجميل دريول خالويالمثنى

28-09-2022هديه محمدابراهيم عبدالرضا جاسمالمثنى

28-09-2022نهيته متعبناظم سوادي عاجلالمثنى

28-09-2022منجيه ردامكريم ناصر حسينالمثنى

28-09-2022نعيمه عبدهللاحامد كاظم مدلولالمثنى

28-09-2022وحيده مدلولحميد كاظم كاطعالمثنى

28-09-2022زكيه جباررحيم جبار مايسالمثنى

28-09-2022شهيه عذابهادي خضير سلمانالمثنى

28-09-2022شميته براكحسين علي جابرالمثنى

28-09-2022عليه عبيدجاسم عواد متعبالمثنى

28-09-2022بدريه هويديفاضل حسن طهالمثنى

28-09-2022وسيله فزاعجبر عبداالمير عبدالرضاالمثنى

28-09-2022خيريه مفرحصجم روطه شاهرالمثنى

28-09-2022صفيه مكطوفتكليف جالب خنجرالمثنى

28-09-2022منوه عبدالعاليهادي عبد حمزهالمثنى

28-09-2022جميله كاظمرحيم غازي خشانالمثنى

28-09-2022حمزيه كاظممحمد عبدالحسين محيويالمثنى

28-09-2022فله راشدصالح عبادي ضيدانالمثنى

28-09-2022كميله محمدعبدهللا سعدون عبدالزهرهالمثنى

28-09-2022نشيده لوازجاسم ركيلي عزامالمثنى

28-09-2022تركيه كصادمجيد داخل دويحالمثنى

28-09-2022رضيه ظاهرقاسم محمد هاديالمثنى

28-09-2022حجيله جبيردخان فنيخ فارسالمثنى

28-09-2022جريوه عبودجواد كاظم علوانالمثنى

28-09-2022حبيبه عبدعايد نذير خالويالمثنى

28-09-2022فهيمه عالويرياض عجيل دالغالمثنى

28-09-2022هديه عباسفالح عبدالحسن عبدهللاالمثنى

28-09-2022رسميه عبدعلي منشد جبارالمثنى

28-09-2022بنيه عبدكريم بدر حطحوطالمثنى

28-09-2022كافي عليحيدر خالوي عبدالمثنى

28-09-2022موشه دوحيفليح حسن شوجهالمثنى

28-09-2022تاضي جبارسلمان حسين ذيابالمثنى

28-09-2022شمسه جابركريم شنان عبدالمثنى

28-09-2022فوازه راضيكريم سعد غاليالمثنى

Page 346



Query

28-09-2022نسمه سعدانعيم جواد كاظمالمثنى

28-09-2022صفيه فجرعلي كاظم مصبحالمثنى

28-09-2022كميله مطشرحسين مجدي منشدالمثنى

28-09-2022فله راشدعبدالنبي عبادي ضيدانالمثنى

28-09-2022حميمه ملوحرجيوي جوده محمدالمثنى

28-09-2022ورده عليويمطشر ابوحونه سلمانالمثنى

28-09-2022رسميه حسنمحمد ولي حسنالمثنى

28-09-2022سكينه فرحانقاسم شعيلي بجايالمثنى

28-09-2022درزيه منوخمحسن علي عيالالمثنى

21-09-2022زاهيه عواديحيى شذر خنجرالنجف

21-09-2022ريمه عباسعبدالكريم كاظم متعبالنجف

21-09-2022بشرى موسىمحمد حيدر حمزهالنجف

21-09-2022ايناس علياحمد اديب زهيرالنجف

21-09-2022وجيده عبدالكاظممحمد عقيل مزهرالنجف

21-09-2022كتبه خماشفيصل كريم سريعالنجف

21-09-2022بشرى عبدالزهرهعباس علي عباسالنجف

21-09-2022قدوه عيسىياسر مالك عردالنجف

21-09-2022فخريه جابرعامر لفته جويدالنجف

21-09-2022فليحه حسنحيدر فاضل هاديالنجف

21-09-2022فرح عليحسين عالء رزاقالنجف

21-09-2022مسالك عليتقي كاظم صادقالنجف

21-09-2022التفات محمدمقتدى ابراهيم فيصلالنجف

21-09-2022هيفاء عبدالرضاحسين سليم اميرالنجف

21-09-2022مها خالدرضا وسام محمدحسنالنجف

21-09-2022اقبال شاكرمحمد علي حماديالنجف

21-09-2022زينب كاظمعلي عماد جميلالنجف

21-09-2022نهايه شهيدكرار حسين عبدالزهرهالنجف

21-09-2022حياه عودهحسن ثابت عنادالنجف

21-09-2022بدريه راضيحسين شعالن هزاعالنجف

21-09-2022زهره مسلمسيف الدين فاضل كاظمالنجف

21-09-2022هدى جوادرضا حيدر مالكالنجف

21-09-2022منى عدنانعلي فالح حسنالنجف

21-09-2022سميره عامرحسن سلمان حسينالنجف

21-09-2022زهره حمزهنعمه عبدالحسين لوبيالنجف

21-09-2022دنيا جبارعلي احمد عبودالنجف

21-09-2022قسمه عطيهفاهم عبد جبارالنجف

21-09-2022ساره حيدرمرتضى سالم منصورالنجف

21-09-2022هدى حسنطه علي حسينالنجف

21-09-2022نجيده صكبانعبدالرزاق مشكور حمودالنجف

21-09-2022فرقد عبدالكاظمعلي عقيل منعمالنجف

21-09-2022بنين احسانحسين احمد مكيالنجف

21-09-2022ضويه هويديحسن فواز حسينالنجف

21-09-2022اشهيده عباساسعد كريم خماطالنجف

21-09-2022زهره جبارمحمدحسين شهد عليالنجف

21-09-2022صفيه حمودكريم مهدي حسينالنجف

21-09-2022فخريه عاجلجواد عبدهللا حسونالنجف

21-09-2022نداء كريممحمود سعد كاظمالنجف

21-09-2022منجه ياسرسلمان نعمه جوادالنجف

21-09-2022شيماء عطيويمحمد المصطفى صالح راجحالنجف

21-09-2022دله مهديعبودي عبدالمحمد حسونالنجف

21-09-2022عشوه سرحانفاضل مسلم مشعانالنجف

21-09-2022دوري فليفللفات بداي دعيمالنجف
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21-09-2022عنيده عطيهعبداالمير صكبان سلبوحالنجف

21-09-2022صبريه كاظممحمد عبيد حماديالنجف

21-09-2022كرواطه حسينحميد ساجت نعمهالنجف

21-09-2022بدريه عبدالحسنمحمد مهدي عبدالنجف

21-09-2022ضويه عزيزحمد خضر محمدالنجف

21-09-2022رميثه عجيلظاهر عبدهللا خضرالنجف

21-09-2022شهيه عطيهكرب نواف كاظمالنجف

21-09-2022نبيه عبيدادريس دردوش هدهودالنجف

21-09-2022عنوه سرحانعباس مسلم مشعانالنجف

21-09-2022رباب عبدالحسينمجتبى حسين عبداالميرالنجف

21-09-2022زهره سدخانجثير جاسم عانيالنجف

21-09-2022بهره جاسمكريم حسين جبرالنجف

21-09-2022كوثر فاضلمحمدحسن علي محمدحسينالنجف

21-09-2022ملكه جابرعمار ياسر نورالنجف

21-09-2022ايمان جابررضا علي حسينالنجف

21-09-2022خالده فالحعلي جبار عليالنجف

21-09-2022حميده عبدالحسينمحمد علي عباسالنجف

21-09-2022جدامه ظاهرعبدالحمزه انعيمه كريالنجف

21-09-2022ركيه زغلناظم معيوف جبارالنجف

21-09-2022شريفه جاسمعادل عباس حمزهالنجف

21-09-2022فطيمه محمدسعدي حميد كريمالنجف

21-09-2022نبهاره عبودرحيم عليوي جاسمالنجف

21-09-2022ذهيبه عجميابراهيم كاظم عباسالنجف

21-09-2022منجه حميديجالوي عاشور حسنالنجف

21-09-2022عيازه رضاعلي كاظم محمدالنجف

21-09-2022عذراء عوادسيف امير احمدالنجف

21-09-2022بدريه عبدالكريمفايز فالح جهاديالنجف

21-09-2022ريمه ابراهيمموسى ياسين طهالنجف

21-09-2022شنينه حسونطوشه عبود عباسالنجف

21-09-2022فرجه ضاريكامل سلمان يونسالنجف

21-09-2022غازيه غضيبعبعوب عيدان خليفالنجف

21-09-2022وحيده حمودتركي كاظم واليالنجف

21-09-2022جميله عبودعلي حمزه سلمانالنجف

21-09-2022مليحه عبودحميد عبيد مهديالنجف

21-09-2022تقيه عيدانسعيد كشوش جارهللاالنجف

21-09-2022حضيه صكبانعلي كزار عبودالنجف

21-09-2022نازي عطشعلي عبدالحسين حسنالنجف

21-09-2022حكمه محيسنعبدالكاظم محمد حافظالنجف

21-09-2022حضيه حميدكامل كاظم عبودالنجف

21-09-2022رضيه سهوكامل لباد باجرالنجف

21-09-2022عجيله ناهييحيى خضير طينانالنجف

21-09-2022صبريه حسينفالح حسن محمدعليالنجف

21-09-2022جعويله عبيدمجبل كاطع بتورالنجف

21-09-2022زينب شاكرعبدهللا شهيد ابوجوادالنجف

21-09-2022بدريه حسونيمحمد حسوني كاظمالنجف

21-09-2022شكريه عبدالكريمشاكر عويز عبدالحسينالنجف

21-09-2022كوطه فرهودعيال جبار حلوالنجف

21-09-2022فند كشاشنعمه فرهود عبودالنجف

21-09-2022لميعه كاظممهدي عبداالمير مسلمالنجف

21-09-2022نوريه كصادمهند عبدالرزاق هاديالنجف

21-09-2022خياره جيادرحيم سعدون حسنالنجف

21-09-2022وهنه عبيدعبدهللا داخل عطيهالنجف
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21-09-2022شكريه غاليخضير عباس شلتاغالنجف

21-09-2022صفيه ويفجبير نعمه سعيدالنجف

21-09-2022نهيته فرجنعمه كاظم شنشولالنجف

21-09-2022هديه صنوفعماد عطيه نعمهالنجف

21-09-2022عنيره راضيعبد عبدالعباس سلمانالنجف

21-09-2022زينب شاكرحمزه شهيد ابوجوادالنجف

21-09-2022ردافه حسنفاهم حسون سلمانالنجف

21-09-2022نهيه حمزهمحسن عبد عيسىالنجف

21-09-2022شريفه لفتهحميد عباس احمدالنجف

21-09-2022تقيه نايفرزاق عبد داودالنجف

21-09-2022فهيمه عبداشجبار محمد ناشيالنجف

21-09-2022ورده عجرمراتب شنيفل سانهالنجف

21-09-2022جالديه مزعلمسلم حبيب حاويالنجف

21-09-2022حسنه كاظمفاضل سعيد جوادالنجف

21-09-2022نعيمه صكبانعدنان عبداالمير عاشورالنجف

21-09-2022نداء عبدالرضاكرار حيدر محمدالنجف

21-09-2022شمره جرادكلب مخور سلمانالنجف

21-09-2022خاتون صاحباحمد هادي كاظمالنجف

21-09-2022سكينه حسنمرداس هاشم عبودالنجف

21-09-2022حسنه محمدجابر نذير عباسالنجف

21-09-2022فخريه كاظمرسول رحيم عبدالحسينالنجف

21-09-2022بهيه عبدالحسناسماعيل علوان موسىالنجف

21-09-2022موشه سويفكريم عبدالحسن جبرالنجف

21-09-2022صنعه شمرانكريم عبدالكاظم معارزالنجف

21-09-2022شهيه تايهكاظم عبادي هليلالنجف

21-09-2022شفيقه حسنابراهيم محسن جريوالنجف

21-09-2022مرهونه عليعبدالحسن كاظم حيوانالنجف

21-09-2022ورده سلمانفرحان هندي محمدالنجف

21-09-2022حكمه سلبوحعلي ثجيل عبدالنجف

21-09-2022سميه عبودمطرود محمد جابرالنجف

21-09-2022بدريه عليجابر هليل قاسمالنجف

21-09-2022صفيه هادينوفل ابراهيم شياعالنجف

21-09-2022شكريه عاكولمحمد جواش جابرالنجف

21-09-2022سكنه عيسىحسين ناصر حسينالنجف

21-09-2022هالله حبيبفنطيل جاسم حسنالنجف

21-09-2022عطشه حسنمحسن صالل عبودالنجف

21-09-2022بدريه ناجيفرحان حسين كاظمالنجف

21-09-2022شكريه نهابمخلص عبيد عباسالنجف

21-09-2022عله شنينيوسف عبيد حمزهالنجف

21-09-2022غنمه عبدطالب علي راهيالنجف

21-09-2022غنيه مسلمفالح حسن عطيهالنجف

21-09-2022تقيه كاظمعبدالمحسن عبد حتيتالنجف

21-09-2022حكه عباسحسين عبدالعظيم حسينالنجف

21-09-2022سكونه حسنراضي عليوي عشبونالنجف

21-09-2022عطيه معارجعليوي محمد عبدالرضاالنجف

21-09-2022زكيه محمدحسنعبدالحسين تركي باقرالنجف

21-09-2022جميله عبدالحسينعلي كسار كاظمالنجف

21-09-2022نعيمه عكموشعبداالمير عبدهللا محمدالنجف

21-09-2022وزيره جبرحسون كشيش محمدالنجف

21-09-2022كميله شعولنجاح علي شناوهالنجف

21-09-2022فخريه حسنحاكم محسن ياسرالنجف

21-09-2022زكيه علياحمد تايه عبدالواحدالنجف
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21-09-2022تركيه خضيرغني عبدالحسن محمدالنجف

21-09-2022مديحه خضيرعبدالرزاق عباس ابراهيمالنجف

21-09-2022عطيه سلطانحمزه قزمور حمزهالنجف

21-09-2022حسنه حسنحياوي كحين عبدالرضاالنجف

21-09-2022خيريه هاديعباس سوادي عبدالنجف

21-09-2022رحمه حمزهحميد عبد عودهالنجف

21-09-2022حجومه خشانمانع علي جبارالنجف

21-09-2022بيبيه جوادصالح مهدي كاظمالنجف

21-09-2022خيريه عطيهرزاق ابوالشون عبودالنجف

21-09-2022كامله جنانيباسم محمد رضاالنجف

21-09-2022عشوه سرحانجهاد مسلم مشعانالنجف

21-09-2022وفيه عليكريم حسن عليويالنجف

21-09-2022عصريه حسيناحمد ايوز جوهرالنجف

21-09-2022سليمه حسينابراهيم احمد ابراهيمالنجف

21-09-2022شونه عذبيعبدالكريم جواد راضيالنجف

21-09-2022عيده جباريعرعر رباط عبدالنجف

21-09-2022نجيبه جاسمهاتف كاظم حسونالنجف

21-09-2022صبريه حسنفاضل مجهول عليويالنجف

21-09-2022حفيظه حبيبعبدالرضا محمد حمودالنجف

21-09-2022وصيفه عبودمجيد حسين عليويالنجف

21-09-2022كاضميه راجيجاسم سلمان ناصرالنجف

21-09-2022قسمه حفيظحسين سعيد محمودالنجف

21-09-2022نوريه كريمنعمان محمد هاشمالنجف

21-09-2022فضه جاسمعباس حسن سعدونالنجف

21-09-2022صديقه عاخليلعبدالحسين رجب مهديالنجف

21-09-2022جايه بنيانحسن علوان حمزهالنجف

21-09-2022نعيمه عليطالب هالل حمودالنجف

21-09-2022جميله جبارناصر خشان ضاحيالنجف

21-09-2022غنيه برهانكريم رحيم جهادالنجف

21-09-2022لوزه جاسمحسين كاظم جوادالنجف

21-09-2022شريفه جاسمفاهم صعب مهولالنجف

21-09-2022قنده عاجلمهدي كاظم صبرالنجف

21-09-2022نجيه جاسمجعفر موسى عيسىالنجف

21-09-2022صابره علينادر علي احمدالنجف

21-09-2022كدوه عالويصالح عبد صكرالنجف

21-09-2022فخريه هاديمحارب مسيلم حسنالنجف

21-09-2022تعيبه هريبدحسن خضير عبيدالنجف

21-09-2022شهيه عبدعليمنيل رشاد فاضلالنجف

21-09-2022حياه شهيدعزيز فاهم جبارالنجف

21-09-2022صبريه كاظمحاكم نعوم صالحالنجف

21-09-2022زكيه حسنعلي مسلم محمدالنجف

21-09-2022ثجيله رويليضحوي محل درموكالنجف

21-09-2022طلبه عليفيصل شاكر جبوريالنجف

21-09-2022فوزيه وداعهسالم وفي محمدعليالنجف

21-09-2022رزيقه محمدمحمدحسين عباس هاديالنجف

21-09-2022كميله عمارحسن عمران موسىالنجف

21-09-2022منجه جبررسول جاسم داودالنجف

21-09-2022زهره بوهانمحسن علي عاجلالنجف

21-09-2022جوري صاحبمحسن عبدزيد ثابتالنجف

21-09-2022جاسميه عبادهطارق نجم عبدالنجف

21-09-2022خيريه جبارفائق عبدهللا عبدنورالنجف

21-09-2022فهيمه ناجيكريم سعيد عزيزالنجف
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21-09-2022فطيمه شنويررحيم حمزه صياحالنجف

22-09-2022حميده مطشرحسين هادي صالحالنجف

22-09-2022قنده واليعبدالحمزه كاظم مشكورالنجف

22-09-2022فرحه حسينكرار محمد كوادالنجف

22-09-2022سليمه محمدحسن مهدي كاظمالنجف

22-09-2022ناهده توفيقكريم عبدهللا عاشورالنجف

22-09-2022حميده حسنمضر عبدالعباس توفيقالنجف

22-09-2022رجيحه حميدعلي كريم جاريالنجف

22-09-2022قبيله حسنحيدر سوري صاحبالنجف

22-09-2022امل حبيباحمد عباس عبدالحسنالنجف

22-09-2022زهره حساناحمد فاهم حماديالنجف

22-09-2022حضيه خضيرمسلم وحيد طالبالنجف

22-09-2022رزيقه حسينضياء جاسم محيلالنجف

22-09-2022مطره عالويفرحان حسن كزارالنجف

22-09-2022رهيمه عجميرعد كاظم حنونالنجف

22-09-2022فطيم ماذيعالء كاظم سلطانالنجف

22-09-2022شمسه حيدرمحمد اموري عباسالنجف

22-09-2022اقبال عبدهللارضا صالح عبدعليالنجف

22-09-2022كفايه خشمسجاد حمود سالمالنجف

22-09-2022نجاه عليصبحي اسماعيل عباسالنجف

22-09-2022قسمه فضالهميثم حسن طليبالنجف

22-09-2022ملكه حمدعباس محمد سلمانالنجف

22-09-2022خديجه عباسباقر خالد غالبالنجف

22-09-2022عليه عيسىهادي جحالي فنوخالنجف

22-09-2022نعيمه عليسجاد عبدزيد حمدالنجف

22-09-2022ماجده حميدمحمد صاحب شهيدالنجف

22-09-2022عطيه مطشرهيثم مراد جوادالنجف

22-09-2022عليه عبدمصطفى محمد نعمهالنجف

22-09-2022سعاد حنونضيغم حسين محمدالنجف

22-09-2022اعتبار عطيهحسين هاتف كاظمالنجف

22-09-2022سليمه عبداالميرضرغام ستار عبدالعاليالنجف

22-09-2022هيفاء حسنحسين مهدي حمودالنجف

22-09-2022عذراء عبدالجبارعلي محمد مهديالنجف

22-09-2022قدوه نصيفماجد محمدعلي سبتيالنجف

22-09-2022خالده نورليث حازم عبدالحسينالنجف

22-09-2022نظيمه جبارمحمدجواد محمدكاظم عبدعليالنجف

22-09-2022هديه حنونمحمد كريم كتابالنجف

22-09-2022حسنيه عليويمهند عزيز ثعبانالنجف

22-09-2022رحيمه مرزوكايمن حياوي عاشورالنجف

22-09-2022حميده عبدهللاتكليف عطوان سلطانالنجف

22-09-2022نوات محسنخضير موسى سالمالنجف

22-09-2022باسمه داخلشهاب وناس موسىالنجف

22-09-2022شكريه محمدرشاد ابراهيم كاظمالنجف

22-09-2022سكينه محسنموسى جبار كاظمالنجف

22-09-2022سعديه كاظمعالء حسون جبارالنجف

22-09-2022حياه جابرعلي فالح عبادالنجف

22-09-2022عليه عبدسجاد محمد نعمهالنجف

22-09-2022نضال رزاقعباس حيدر عبداالميرالنجف

22-09-2022سلمى عبداللطيفمحمدصالح محمدحسن محمدصالحالنجف

22-09-2022سليمه جيثومعمار عواد عمادالنجف

22-09-2022جميله يوسفحسين صبحي محمودالنجف

22-09-2022سليمه مبدررضا قابل محمدالنجف
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22-09-2022سميره حبيبعبدالجبار علي جبارالنجف

22-09-2022زهره نعمهحسام صالح عبدالنجف

22-09-2022فضيله عطيهعماد عبداالمير جديالنجف

22-09-2022عليه عبدفالح حسن حسينالنجف

22-09-2022حبيبه مهديثامر عبدالرضا حسنالنجف

22-09-2022فطيمه جاسمرزاق شنيور مدلولالنجف

22-09-2022ماليه عبيدعلي عباس جبارالنجف

22-09-2022مها جعفرحبيب حيدر محمدالنجف

22-09-2022افطيمه عبدالحسينمحمد ابراهيم جاسمالنجف

22-09-2022اميره عبدالصاحبفراس سعيد حسنالنجف

22-09-2022زهره حسنمصطفى هاتف محمدالنجف

22-09-2022شعاع كشموشعالوي لفته حمزهالنجف

22-09-2022انتصار حنتشيبالسم غالب عزوزالنجف

22-09-2022وجيهه عبداالميرحيدر جاسم محمدالنجف

22-09-2022سميره صاحبجواد علي محمد الجوادالنجف

22-09-2022سويه دحيربزين العابدين عبدالحسن ضهدالنجف

22-09-2022زهره حسينعدنان عبد عليالنجف

22-09-2022فوزيه ناصرعماد حاكم نورالنجف

22-09-2022زكيه حسينماجد جابر عبدالنجف

22-09-2022فطومه جابركريم كشاش عبدالكاظمالنجف

22-09-2022عيافه عبيداسماعيل دالل خفيفالنجف

22-09-2022نبيه عبدالحسينازهر فليح حسنالنجف

22-09-2022رحيمه عبدالسادهمالك هالل كروعالنجف

22-09-2022زنجاره عبدالكاظملطيف عبدالرضا جدايالنجف

22-09-2022اقبال حميدمنتظر عبدالرزاق سلطانالنجف

22-09-2022زهوري عليصباح مهدي عبدالرزاقالنجف

22-09-2022كظيمه صباحعلي شريده عبودالنجف

22-09-2022تركيه موسىعبداالمير جابر كاظمالنجف

22-09-2022ناهده كاملفضل عباس مجيدالنجف

22-09-2022سليمه مالكصالح عبداالمير حسونالنجف

22-09-2022فطيمه جاسمحسن صبر كابيالنجف

22-09-2022خديجه دهرحمزه هاشم جابرالنجف

22-09-2022قدوه حمدعلي حسين حبيبالنجف

22-09-2022سليمه جبارياسر عبدالرضا محمدالنجف

22-09-2022مثله سباحناجي جابر تركيالنجف

22-09-2022فاطمه غازيمنير قحطان عبدالكاظمالنجف

22-09-2022ماجده مسلمليث ناظم سرحانالنجف

22-09-2022قسمه جهادعزيز لفته محمدالنجف

22-09-2022نصره هويديخالد بالسم عبودالنجف

22-09-2022سعاد صاحبفالح عبدالحسن عبداالميرالنجف

22-09-2022احالم محمدرضاوفي سالم وفيالنجف

22-09-2022حظيه محمدسجاد عباس داودالنجف

22-09-2022جنان ارحيمبسام قاسم كاظمالنجف

22-09-2022صبيحه هاديمحمد جفات وحيدالنجف

22-09-2022سكنه عبدمحمد ظاهر حبيبالنجف

22-09-2022جاسميه محمدعلي موسى جاسمالنجف

22-09-2022كاظميه عبدالكريمحامد نواف ياسينالنجف

22-09-2022نزيله عبدالحسينحياوي ظاهر حبيبالنجف

22-09-2022نهيه سراجستار محمد مسلمالنجف

22-09-2022رحميه جاهلخيري عوده عليالنجف

22-09-2022فخريه حموداصيل رهيف سريحالنجف

22-09-2022عليه محمدهاتف عوده كاظمالنجف
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22-09-2022نجاه عليويامير هاتف جبارالنجف

22-09-2022معصومه بعيوياسعد حسن حاويالنجف

22-09-2022صبيحه جوادمحمد عباس ابراهيمالنجف

22-09-2022شذى عبودضياء محمد كاظمالنجف

22-09-2022شهيه طريجيكاظم زغير عبدهللاالنجف

22-09-2022عفاف هاديسلطان صالح مهديالنجف

22-09-2022فائزه حسنزيد وليد محمدحسنالنجف

22-09-2022شكوريه عبدنورعلي حميد عباسالنجف

22-09-2022كميله سلمانجودي كاظم عبدالحسنالنجف

22-09-2022رزيقه طالبمحمد زاير عطيهالنجف

22-09-2022صالحه رحمهناصر خطاب عبيدالنجف

22-09-2022علياء كريمسجاد علي جوريالنجف

22-09-2022قاهره تكليفسجاد كاظم جازيالنجف

22-09-2022شكريه محمدمحيط ابراهيم كاظمالنجف

22-09-2022فاطمه عبدالحسينكرار صالح مهديالنجف

22-09-2022بدور جبلحيدر محمد رزاقالنجف

22-09-2022بشرى علكمامجد حميد عليالنجف

22-09-2022سعديه شهيدنصير حياوي هليلالنجف

22-09-2022شمسيه عريبيمجيد هاشم محمدصالحالنجف

22-09-2022فطيمه حسنرحيم داخل عطيهالنجف

22-09-2022صباح بديويمحمد حيدر عبدالحميدالنجف

22-09-2022زهر عباسعباس جاسم محمدالنجف

22-09-2022رتبه حسنعمار فصال معارجالنجف

22-09-2022انتصار بالشنصير كاظم شهيدالنجف

22-09-2022حدهن جاسمبشير ريس عباسالنجف

22-09-2022نجيه مهديمحمد عبيد خضيرالنجف

22-09-2022سليمه محمدعلياحمد عبدعلي محمدالنجف

22-09-2022زكيه عباديصابر بخيت عبودالنجف

22-09-2022نضال احمدكرار عدنان عبدالنجف

22-09-2022ساجده حسنسامر فاضل عويزالنجف

22-09-2022فليحه حسنعبدهللا عبداليمه مريحالنجف

22-09-2022مريم عمرانكرار مهدي كشيشالنجف

22-09-2022غفران فاهمحسن فالح عبدالرضاالنجف

22-09-2022لطيفه ناجيمحمد شاكر اسماعيلالنجف

22-09-2022جميله عمرانثامر جعفر جاسمالنجف

22-09-2022رزيقه صالحمحمد حسين عمرانالنجف

22-09-2022سعاد محمدعادل جاسم حسنالنجف

22-09-2022وبريه عبدالهاديحبيب عطشان عليلالنجف

22-09-2022وسيله كاظمسعد جواد كاظمالنجف

22-09-2022انتصار فالححسنين هادي طعمهالنجف

22-09-2022عطيه زغيرمساعد اسيود عبدهللاالنجف

22-09-2022نوال شمخيكرار كريم جاسمالنجف

22-09-2022ارتفاع مسيلمثابت كزار علوانالنجف

22-09-2022حذافه شانيديوان شاري محمدالنجف

22-09-2022جميله حسنفليح كاظم خضيرالنجف

22-09-2022ساميه محمدحيدر جفات خضيرالنجف

22-09-2022هديه محمدداخل مهدي عزيزالنجف

22-09-2022بدريه مسلمجمال شناوه زيادالنجف

22-09-2022حضيه ظاهرجاسم غني شاللالنجف

22-09-2022فريده عبدالرزاقصاحب رضا صاحبالنجف

22-09-2022نجيه راهيسلمان عواد عباسالنجف

22-09-2022ركيه ناصرنجم عبدالزهره عبدالواحدالنجف

Page 353



Query

22-09-2022سناء صالحايهاب ظافر ناصرالنجف

22-09-2022هالله راضيحازم رزاق عبدالسادهالنجف

22-09-2022حكمه سلبوحعبود ثجيل عبدالنجف

22-09-2022سعديه ناصرمرتضى جاسم عبدالنجف

22-09-2022جميله صالحسجاد تقي جاسمالنجف

22-09-2022نظيمه صحنخضير عباس مظلومالنجف

22-09-2022بيضه ياسررزاق كزو عكنالنجف

22-09-2022صفيه شنتهحاكم مهدي نجمالنجف

22-09-2022نعيمه كاظمحيدر عبداالمير يوسفالنجف

22-09-2022كتبه حمزهاحسان صباح راضيالنجف

22-09-2022زهره عبداالميريوسف حسن عليالنجف

22-09-2022تقيه موسىحسين طاهر مهديالنجف

22-09-2022حياه عبدعليعقيل مجوت عبدالمهديالنجف

22-09-2022نزيهه تركيستار غانم جعفرالنجف

22-09-2022بدريه عبدالحسيننصير احمد طاهرالنجف

22-09-2022كاظميه عبداالميرصالح حسن حمزهالنجف

22-09-2022هيام عبدالعاليعباس وهاب عبداالميرالنجف

22-09-2022نظيمه عبدالحسينسالم مهدي محمدالنجف

22-09-2022حدهن نعمهعالء جواد كاظمالنجف

22-09-2022سليمه جبيرقاسم عباس كاظمالنجف

22-09-2022جاسميه شلشاحمد سوادي شناوهالنجف

22-09-2022نجيه بدويكاظم حبيب عطيهالنجف

22-09-2022فوزيه عبدالزهرهحسن محمد عبدالنجف

22-09-2022شكريه داخلمؤمل جاسم محمدالنجف

22-09-2022زهوري حسنمهند جعفر باقرالنجف

22-09-2022فطيمه محسنعالء نعمه عبدالحسنالنجف

22-09-2022نداء كريمسجاد سعد كاظمالنجف

22-09-2022رجاء كريممحمد حميد عبدالحسنالنجف

22-09-2022تركيه فليحعباس كاظم صباحالنجف

22-09-2022خيريه عبدهللاحسن مهدي كاظمالنجف

22-09-2022سعديه عبدالسادهصالح ميري محسنالنجف

22-09-2022رسميه بدرمحمد كاظم مجنونالنجف

22-09-2022فطومه كاظمعلي دايم عنادالنجف

22-09-2022فاطمه كاظمعلي سعودي عباسالنجف

22-09-2022وفيه عليويفاضل عبيس طاهرالنجف

22-09-2022مليحه صادقاحمد ناجح كاملالنجف

22-09-2022خيريه عبدهللاحسين كريم محسنالنجف

22-09-2022انذار هاللامير نجاح حسينالنجف

22-09-2022جميله حسونيحيدر عطيه كاظمالنجف

22-09-2022جواده كاظمسبطين حسن كعيدالنجف

22-09-2022نجاه مسلمسيف عبدالحسين عبيدالنجف

22-09-2022ماجده حسنمصطفى سعد عبارالنجف

22-09-2022منه كاظمامير فاضل عليالنجف

22-09-2022دخيله هاشمعباس عادل توفيقالنجف

22-09-2022امينه محسونعادل جبار محمدالنجف

25-09-2022فشله حامضحسين كاظم حسنالنجف

25-09-2022بيداء سلمانباسم محمد حياويالنجف

25-09-2022زينب هاديمصطفى سعد محمدالنجف

25-09-2022زكيه شنانعدنان عبدالعظيم باقرالنجف

25-09-2022اشواق سليممقتدى جواد كاظمالنجف

25-09-2022زينب عبدالرزاقمحمد حيدر شاكرالنجف

25-09-2022نصره كاظمجليل حسن راشدالنجف
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25-09-2022بدور ناصرمجتبى احمد سالمالنجف

25-09-2022سماح عباسعباس وليد لطيفالنجف

25-09-2022جاسميه عذاريعلي كاظم عبدزيدالنجف

25-09-2022ايمان عباسحسن مهدي مسلمالنجف

25-09-2022هاجر رزاقجعفر محمد احمدالنجف

25-09-2022سعاد ناظممصطفى محمد ناجيالنجف

25-09-2022هند محمدسجاد حيدر عبداالميرالنجف

25-09-2022فاطمه جاسممحمد رضا فواد كاظمالنجف

25-09-2022زينب سالمحسين رزاق رحيمالنجف

25-09-2022زينب محمدعليصادق جمال عبدالرضاالنجف

25-09-2022االء حسينكميل عدنان عبداالميرالنجف

25-09-2022دنيا جبوريحسين ضرغام جبارالنجف

25-09-2022زينب عبدالهاديعلي محمد محسنالنجف

25-09-2022هالله مطرعباس سعد حسنالنجف

25-09-2022حكمه جبارعلي حبيب ظاهرالنجف

25-09-2022تركيه فارسمسلم ثعبان مجهولالنجف

25-09-2022كريمه بانيمقتدى عبدالعباس سايرالنجف

25-09-2022كريمه بانيمحمد عبدالعباس سايرالنجف

25-09-2022سعاد جاسمحسين جعفر كاظمالنجف

25-09-2022طيبه صباححيد محمد جوادالنجف

25-09-2022تركيه فارسحسين ثعبان مجهولالنجف

25-09-2022اقبال محمدمرتضى سعد فرجالنجف

25-09-2022خيريه عبدهللاامير كريم محسنالنجف

25-09-2022هيفاء فاهمكاظم بالسم حسينالنجف

25-09-2022حميده صالحجاسم محمد حسانالنجف

25-09-2022ملحه عليغدير بلوج وناسالنجف

25-09-2022فاطمه ابراهيممحسن باسم محسنالنجف

25-09-2022هناء محسنرضا عقيل حسينالنجف

25-09-2022فاطمه كاظمحسين سعودي عباسالنجف

25-09-2022شيماء جليلرضا فارس عدنانالنجف

25-09-2022حمديه محمدحسن جبار راضيالنجف

25-09-2022ليلى عبدالحسينحسن كحبيط متعبالنجف

25-09-2022صابرين جليلمؤمل احمد عبداالميرالنجف

25-09-2022نسمه جبرشاني عيسى حماديالنجف

25-09-2022شاهيه فهدبدر ناشي عضبالنجف

25-09-2022هضيمه رخيصعبيد حمزه عباديالنجف

25-09-2022فاطمه محسنحسنين محمد جاسمالنجف

25-09-2022سمر عباسمحمد قاسم عالويالنجف

25-09-2022ازهار ابراهيمحيدر محمد عليالنجف

25-09-2022عهود عيدانمقتدى عايد عبوديالنجف

25-09-2022امل خليلقاسم ستار عبدالرسولالنجف

25-09-2022وجدان كاظمرسول علي ميريالنجف

25-09-2022حكمه عبدالكاظماحمد عبدالحسين ناشيالنجف

25-09-2022رجاء منصورمصطفى عالء جبارالنجف

25-09-2022امالزين مسلممحمد حسين ياسرالنجف

25-09-2022ايناس بويهاحمد علي حسونيالنجف

25-09-2022انتصار حسنعلي طالب ميريالنجف

25-09-2022نور عباسجود رسول احمدالنجف

25-09-2022ايات وهبفارس احمد فارسالنجف

25-09-2022موزه عبيدفالح حسن مهديالنجف

25-09-2022رباب رحمنحيدر عمار مشكورالنجف

25-09-2022رباب رحمنعباس عمار مشكورالنجف
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25-09-2022انعام عبداليمهايوب كريم رحيمالنجف

25-09-2022انعام مهديحسين محمد عبدالحسنالنجف

25-09-2022عليه حويجيعالء حياوي حسنالنجف

25-09-2022عهود شاكرموسى قيس صاحبالنجف

25-09-2022كرامه هاشمحسين عباس جبارالنجف

25-09-2022سكون حسنمحمد يحيى طاهرالنجف

25-09-2022هناء غثيثحسين منعم جبرالنجف

25-09-2022اسراء جاسمحسين حيدر حلواصالنجف

25-09-2022رواء محمدحسين حمزه ناجيالنجف

25-09-2022سعاد ناظمعلي ناظم موسىالنجف

25-09-2022رباب كاظمجعفر محمد جبارالنجف

25-09-2022شيماء حسنمنتظر فاضل هاديالنجف

25-09-2022غصون منصوراسحاق عالء رضاالنجف

25-09-2022نجيه عبدهللاعبداالمير مظلوم جبرالنجف

25-09-2022نظيمه هاديجبار عبدالجليل مهديالنجف

25-09-2022عائشه محمداحمد محمد حاجيالنجف

25-09-2022زهره مهديعلي نوري جبرالنجف

25-09-2022هاجر حميدوليد هادي حالوبالنجف

25-09-2022بدريه عبودحامد حزام عبدالرزاقالنجف

25-09-2022اسيل غانممحمد ذوالفقار عليالنجف

25-09-2022اسيل كاظمحسين علي شاكرالنجف

25-09-2022حميده حسينحسين كاظم دهشالنجف

25-09-2022فاطمه هويديعلي رياض كاظمالنجف

25-09-2022قبيله عبدالخالقهادي سمير عيدانالنجف

25-09-2022طيبه فالحمصطفى ياسر كاملالنجف

25-09-2022زهراء رياحمحمدرضا جواد كاظمالنجف

25-09-2022فتحيه حاتمانور اصغر حيدرالنجف

25-09-2022بيده كاظمسامي ناجي محمدالنجف

25-09-2022زهراء زهيرمصطفى حيدر جابرالنجف

25-09-2022زهراء زهيرحسين حيدر جابرالنجف

25-09-2022اوهام جهفراحمد حسام يوسفالنجف

25-09-2022غفران فاهمحسين فالح عبدالرضاالنجف

25-09-2022هناء حسينعلي عواد كاظمالنجف

25-09-2022ساجده حمزهمجتبى محمد شاكرالنجف

25-09-2022شكريه عبدالرضاهادي عبدالواحد مغيرالنجف

25-09-2022حسنيه كاظمجاسم محمد هاديالنجف

25-09-2022رساله راضيحسين جواد جبرالنجف

25-09-2022زهره حمزهابوجرد محمد حمزهالنجف

25-09-2022شفاء عبدعليجعفر صادق عبداالميرالنجف

25-09-2022شكريه ناصرجاسم حسن محمدالنجف

25-09-2022حظيه مشعانسعيد علي عباسالنجف

25-09-2022شهيه زايرنجم عبد حلوالنجف

25-09-2022زينب شويناحمد مشتاق طالبالنجف

25-09-2022نجيته شنونخيالن ضيدان شطنانالنجف

25-09-2022نبهاره جيادسعيد راهي راضيالنجف

25-09-2022مشتهايه عبدالرشيدعلي سالم غازيالنجف

25-09-2022حليمه عبيدعلي حسين سعودالنجف

25-09-2022حظيه عبدسالم كتاب ناصرالنجف

25-09-2022عذراء فاضلرسول بشير عليالنجف

25-09-2022لبيه حسنجبار عبدالرضا كاظمالنجف

25-09-2022زهره عبدعبدالنبي عبدالسيد شناوهالنجف

25-09-2022رويده انورمسلم نجم عبوديالنجف
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25-09-2022سكينه حسينحسين عبدالحسن عراكالنجف

25-09-2022صفيه حسناحمد لفته باقرالنجف

25-09-2022تركيه عليعقيل حامد محمدالنجف

25-09-2022مايهن واديجفات كزار عبدالنجف

25-09-2022ايمان غازيرضا لطيف عليالنجف

25-09-2022حميده ياسينعلي محمد عبدالزهرهالنجف

25-09-2022ازهار اموريمحمد ناصر هاشمالنجف

25-09-2022زينب عجميعلي نعيم مسلمالنجف

25-09-2022ارتفاع كاظممؤمل صباح جوادالنجف

25-09-2022بوسي حسنمحمد كرار محمدالنجف

25-09-2022رياح حاتممصطفى حميد حسينالنجف

25-09-2022ابتسام حسيننجم عبداالمير جوادالنجف

25-09-2022وثيقه كاملمحمد هادي عضبالنجف

25-09-2022انعام جليلباقر باسم زغيرالنجف

25-09-2022سحر حسينسجاد سالم داخلالنجف

25-09-2022ضي حيدرمحمد منتظر طاهرالنجف

25-09-2022لقاء ناجحجعفر محمد عزيزالنجف

25-09-2022صفاء سالمعلي شهاب حمدالنجف

25-09-2022سعيده حاتمعباس تمكين جوادالنجف

25-09-2022زهور تمكينعباس طاهر تركيالنجف

25-09-2022ابتسام هاديصادق عامر خضيرالنجف

25-09-2022كظيمه مزعلساجد فتالوي مردانالنجف

25-09-2022اميره عبداالميراحمد هيثم رسنالنجف

25-09-2022سماح عمادمجتبى عباس هاشمالنجف

25-09-2022صابرين سعدعلي ناصر حميدالنجف

25-09-2022ابتسام عبدالكاظمفضل علي كاظمالنجف

25-09-2022فنون لويحانصفاء راسم سلمانالنجف

25-09-2022امل كاملمقتدى سعد سعيدالنجف

25-09-2022نبهاره معيوفعبدالعالي فهد موسىالنجف

25-09-2022حسنه حذافحربي شياع موسىالنجف

25-09-2022خمائل رحيمعلي ميثم عبدهللاالنجف

25-09-2022والء مهديابوالحسن قصي نعمهالنجف

25-09-2022بثينه منديلميثم حمزه نجمالنجف

25-09-2022بثينه منديلزيد حمزه نجمالنجف

25-09-2022سجى عامرمصطفى كرار ياسرالنجف

25-09-2022زهراء عبدالحسنعباس جواد كاظمالنجف

25-09-2022رشا كدرياسر عمار رحيمالنجف

25-09-2022يسرى رحيممرتضى رعد عباسالنجف

25-09-2022رجاء طعمهمقتدى احمد عطيهالنجف

25-09-2022عذراء كاظمعلي حسن جاسمالنجف

25-09-2022سميره جاسمسجاد شاكر سوعانالنجف

25-09-2022بتول حميدصادق ليث جبارالنجف

25-09-2022زينب عامرجاسم محمد عبداالميرالنجف

25-09-2022فخريه سلمانفاضل عبداالمير محسنالنجف

25-09-2022سومه حمزهجباره حسن علوانالنجف

25-09-2022ابتسام شدهانمحمد قاسم ناهيالنجف

25-09-2022سوزان هاديعبدهللا مثنى حبيبالنجف

25-09-2022بيداء عبداالميرامير مهند جابرالنجف

25-09-2022رقيه هانيمحمد كرار شامخالنجف

25-09-2022زينه حسينمنتظر عبدالكريم ناصرالنجف

25-09-2022زينه حسينرضا عبدالكريم ناصرالنجف

25-09-2022زينه حسينعلي عبدالكريم ناصرالنجف
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25-09-2022اسماء جبلكرار حيدر محروتالنجف

25-09-2022اسراء كاظممحمد نجاح عبدالكاظمالنجف

25-09-2022نضال عبدمسلم حسين عالويالنجف

25-09-2022افراح طعمهفالح حسن كريمالنجف

25-09-2022شيماء محمدعبدهللا حسين هاديالنجف

25-09-2022نغم فاضلسجاد جواد كاظمالنجف

25-09-2022نغم فاضلعلي جواد كاظمالنجف

25-09-2022شيماء جبارحسن كاظم منصورالنجف

25-09-2022انوار حسينعماد حسن حميدالنجف

25-09-2022حنان جبارحميد حيدر حميدالنجف

25-09-2022وفاء صاحبمجتبى عباس قحطانالنجف

25-09-2022انوار ماضيمحمد قاسم سواديالنجف

25-09-2022فاطمه مرتضىحسين علي شاكرالنجف

25-09-2022شفاء عبدعليشبر صادق عبداالميرالنجف

25-09-2022فخريه جبارمحمد ناصر حسينالنجف

25-09-2022حميده منافعبدهللا مهدي عباسالنجف

25-09-2022شعوب خضيرعلي حسين عبدهللاالنجف

25-09-2022سلوى يحيىزيد صباح احمدالنجف

25-09-2022خلود داخلحسن علي جسابالنجف

25-09-2022فاطمه كاظمحسن سعودي عباسالنجف

25-09-2022انتصار حسنسجاد طالب ميريالنجف

25-09-2022انتصار عبوداحمد باسم كاظمالنجف

25-09-2022ساهره طالبمحسن كاظم حريجهالنجف

25-09-2022رقيه رجبرضا عالوي كريمالنجف

25-09-2022ابتسام حسنعلي خضير عبدالعباسالنجف

25-09-2022صالحه عبدعليفاضل عباس ابراهيمالنجف

25-09-2022صبريه عزيزعالء هيثم ثامرالنجف

25-09-2022امال عبدالحسينقاسم عبدهللا غالبالنجف

25-09-2022كريمه محسنمحمد عدنان مهديالنجف

25-09-2022اسيل طهانمار ليث منيرالنجف

25-09-2022انتظار عليولي حسن محمدعليالنجف

25-09-2022سعاد حنوفيحسين رسول شريفالنجف

25-09-2022اشراق عزيزحسين هاتف حسينالنجف

25-09-2022هناء محمدعبدالقدوس عبداالمير سلطانالنجف

25-09-2022خديجه شاكرسيف علي مالكالنجف

25-09-2022هناء حسنعلي رزاق جابرالنجف

25-09-2022كوثر عبيسحسن فاضل حسينالنجف

26-09-2022فطيمه جرميطعبدالهادي ياسين نصارالنجف

26-09-2022قنديله كاظمشريف فيصل كاشيالنجف

26-09-2022زينه عبدالخضرمالك عبدالحسين رمضانالنجف

26-09-2022شميسه عبودهادي صاحب فاضلالنجف

26-09-2022عطيه دحاممحمد مذري منشدالنجف

26-09-2022ام داشي كاظممحسن عطيه خشانالنجف

26-09-2022هالله محمدرشيد مجهول دويليالنجف

26-09-2022كظيمه عبدحمادي حمزه جاسمالنجف

26-09-2022باشه صداممكي حسن دحامالنجف

26-09-2022شكحه دغيمعلي ابيض يزيالنجف

26-09-2022فطم جوادصباح عبدالواحد ابراهيمالنجف

26-09-2022ملكه مجهولطارش شباط شنيورالنجف

26-09-2022فطيمه بعيويهادي عبدهللا غويزيالنجف

26-09-2022حضيه علوانمهدي كاظم هاديالنجف

26-09-2022سجوده عبيدرشاد عطيه عزيزالنجف
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26-09-2022بخيته عبدالعباسوليد مصحب عبدالحسنالنجف

26-09-2022فدعه عليوزير جباره صكبانالنجف

26-09-2022حدهن صويحرحيم نعمه ناجيالنجف

26-09-2022عليه محمدغازي عبد علوانالنجف

26-09-2022كظميه كاظمحسين جبر طعمهالنجف

26-09-2022لميعه محمدرياض عبدالمهدي عبداالميرالنجف

26-09-2022عجيله مرزوكحبيب كشمر حسنالنجف

26-09-2022نوفه محسنمحمد عبدان حسنالنجف

26-09-2022عنيه شاكرمسلم عبدهللا ضايفالنجف

26-09-2022قسمه حسنعلي محمد مهديالنجف

26-09-2022كعيه مهاويعبدهللا وادي بجايالنجف

26-09-2022هالله رسنعبدالكاظم محمد خشانالنجف

26-09-2022عليه جسوبمهدي جليل هاديالنجف

26-09-2022زهره حمزههادي شهيد حسينالنجف

26-09-2022سوده نعمهحسين علي جاسمالنجف

26-09-2022تركيه محيعواد احمد عبدالنجف

26-09-2022هديه جبارمناضل عبداالمير جابرالنجف

26-09-2022فطيمه حسينفرحان عيدان ابوجونالنجف

26-09-2022غصه فزاعشهد حمد شهدالنجف

26-09-2022منجه سربوتجليل سويد عباسالنجف

26-09-2022حياه عبدرياض محمد مهديالنجف

26-09-2022حسنه عليعبدالكاظم عبيد عطيهالنجف

26-09-2022تاضي زوبعتوفيق مشكوف عبودالنجف

26-09-2022صديقه صادقهاني حسين محمدالنجف

26-09-2022نبيهه عبدعقيل صابر حميدالنجف

26-09-2022نجاه خادمشاكر عبداالمير ناجيالنجف

26-09-2022حسنه عبودعلي كاظم عيدانالنجف

26-09-2022زهيه شياععبدالحسن مجهول رضيويالنجف

26-09-2022مشتهايه هاديعلي حسن عبدالنجف

26-09-2022شكريه خضيريوسف كريم خنفورالنجف

26-09-2022زهره كاطعغانم محسن عباسالنجف

26-09-2022ورده عليعبدالحمزه كطل بزونالنجف

26-09-2022ترفه كاظمهاتف حسن حسونالنجف

26-09-2022سعوده فيروزعبداللطيف حسن عبدالنجف

26-09-2022ندوه مرضيشعالن حمود خليلالنجف

26-09-2022تاجيه روميشاكر مشجل جاسمالنجف

26-09-2022تسيار هاديفنطيل شبيب جبرالنجف

26-09-2022نعيمه غازيعزيز عبدالزهره محمدالنجف

26-09-2022حياه جودهعبدهللا ضعيف مكاويالنجف

26-09-2022اركان شهدمتعب شهيد حمودالنجف

26-09-2022ثريا رباطعامر حامد علوانالنجف

26-09-2022دخيله سالممحسن هادي حسينالنجف

26-09-2022عيده عباسسلمان جبار بخيتالنجف

26-09-2022سكينه حبيبفالح عبدهللا حمودالنجف

26-09-2022حسنه عنونفالح حسن هاشمالنجف

26-09-2022زينب حسينرمضان عباس حيدرالنجف

26-09-2022نصره محمدحميد عبدالسيد واليالنجف

26-09-2022لعيبه عبدمرزوك تاجر فريخالنجف

26-09-2022حسنه عبدتيمول دردوش موسىالنجف

26-09-2022فوكهن جويجحمود عبادي فزاعالنجف

26-09-2022صفيه محسنحمزه كزار بشانالنجف

26-09-2022نهايه ساجتكاظم عبيد مصارعالنجف
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26-09-2022سكنه عبدهللاناجح هادي رياعالنجف

26-09-2022زهره حسانمهدي عبد جوادالنجف

26-09-2022خوتيه محمدمهدي منسي سهيلالنجف

26-09-2022فضيله عبدمحمد رشيد حسنالنجف

26-09-2022حسن علوانكريم فالح جيادالنجف

26-09-2022لعيبه عباسابراهيم سوادي عبدزيدالنجف

26-09-2022جاسميه عودهمحمد هادي كاظمالنجف

26-09-2022مهيه عليويرحيم عبد مهديالنجف

26-09-2022حده جبارستار جدعان داودالنجف

26-09-2022ورده عطبمحسن فليح ظاهرالنجف

26-09-2022عليه عبودعبدالحسين عبيد مدلولالنجف

26-09-2022عنينه هاديهالل جيجان عبادهالنجف

26-09-2022شهيه عطيهذعار نواف كاظمالنجف

26-09-2022صبريه هاديصاحب مهدي محسنالنجف

26-09-2022صفيه عبدالسادهفاهم جواد كاظمالنجف

26-09-2022عنديله بشويشخليفه كمش شيحانالنجف

26-09-2022خرمه سلمانعذاب حسوني عيسىالنجف

26-09-2022قسمه عبدحمزه عاشور راضيالنجف

26-09-2022رزيقه علينجاح ابراهيم كاظمالنجف

26-09-2022حفيظه موسىحوير عبادي حمزهالنجف

26-09-2022غبنه محسننجم عبدالحسن عبودالنجف

26-09-2022جهاده خضيرسلمان عزوز جزارالنجف

26-09-2022قدوه كاظمعزيز كامل عبدالحسينالنجف

26-09-2022سته جودهنعيم يوسف كاظمالنجف

26-09-2022فطيمه عبدمحمد حمزه عليالنجف

26-09-2022هدبه عبدهللامهدي صاحب عالجالنجف

26-09-2022فخريه جاسماحمد خضير حميديالنجف

26-09-2022شنجاره زغيرلفته عباس ناصرالنجف

26-09-2022سميه رسنعبودي طاهر عيدانالنجف

26-09-2022زهره حسنعبدعلي خلف عبدعونالنجف

26-09-2022نجيحه حسنحسوني رسن شاويالنجف

26-09-2022حمزيه حسنحسين عبدالزهره حسينالنجف

26-09-2022جاسميه عودهحسن هادي كاظمالنجف

26-09-2022وزاكه ياسرناصر حسين عجميالنجف

26-09-2022فضيله عبدهللافالح عبدعون سلمانالنجف

26-09-2022وجيهه جبرخضير عبدالعباس عبداالميرالنجف

26-09-2022فهيده ياسرخيرهللا دهش علوانالنجف

26-09-2022زهره محمدجبار عبيد نجمالنجف

26-09-2022محنيه زويرعجمي زياره عودهالنجف

26-09-2022كظيمه حمودشيحان زوير صباحالنجف

26-09-2022طاكه فضالهاحمد محيسن عامرالنجف

26-09-2022امانه محمدكاظم عبدمسلم كانيالنجف

26-09-2022قسمه حسونعبدالرضا علوان محمدالنجف

26-09-2022صبريه شريفعبدالرضا صاحب محسنالنجف

26-09-2022فخريه هاديكاظم عبد غيالنالنجف

26-09-2022سكنه عبدهويدي عليوي بجايالنجف

26-09-2022قدوه عبدالرضاعبدالعزيز عبيد نومانالنجف

26-09-2022منجه حميديحمودي عاشور حسنالنجف

26-09-2022كظيمه علوانجميل ابراهيم شوبانالنجف

26-09-2022نسمه مدلولصاحب رحمان صدامالنجف

26-09-2022هديه ياسرهادي عبدالحسين حمودالنجف

26-09-2022عليه ابراهيمعباس عمران موسىالنجف
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26-09-2022رهيه جبارعطيوي اسود شنانالنجف

26-09-2022نوفه عبدعلوان مليس حاذورالنجف

26-09-2022مهنايه عبودحميد جياد مهديالنجف

26-09-2022منجه دويجهادي طرول عبودالنجف

26-09-2022حميده غريبعبدالرضا وحيد عبودالنجف

26-09-2022نجيه كاظمتركي عبدالرسول ناصرالنجف

26-09-2022شهيه عبدعزيز مسلم محمدالنجف

26-09-2022دوخه عبدعليعبدالحسين جواد كاظمالنجف

26-09-2022حضيه عيسىرياض حمد صادقالنجف

26-09-2022عليه عبدالرضاشناوي خليل برهانالنجف

26-09-2022قسمه محمدعبدنور ساجت حسنالنجف

26-09-2022مله حويجمشهيد ابوتايه حويجمالنجف

26-09-2022شهيه عبدعبدالهادي مسلم محمدالنجف

26-09-2022قرزونه عبدهادي اسماعيل عبدالحسينالنجف

26-09-2022زهيه حسنخيري كاظم عبودالنجف

26-09-2022وضحه خضيرجواد كاظم دايخالنجف

26-09-2022حربيه عباسفالح وزير خشانالنجف

26-09-2022شريفه محمدموسى عبدالمحسن راضيالنجف

26-09-2022وزيره سعيدمحمد جواد شكرالنجف

26-09-2022هيبه حنوفخطار دهيم ابوزغينهالنجف

26-09-2022شميته شلتاغعبدالحسين عبدالعباس مغيضالنجف

26-09-2022نجيه محمدعليسهام غاوي غلومالنجف

26-09-2022هيله حسينحسين دخيل عطشانالنجف

26-09-2022شعيله حسنغالب سرحان ظاهرالنجف

26-09-2022رهيه عجميحسين عبدزيد درويشالنجف

26-09-2022رهيه عجميعبطان عبدزيد درويشالنجف

26-09-2022فطيمه عليويعبدالحسين كشيش رضاالنجف

26-09-2022قنيه مجبلحيال سلطان مجمنالنجف

26-09-2022بخيته ابراهيمعبداالمير عبدالكاظم بانيالنجف

26-09-2022نمره جالبعايد راضي حمودالنجف

26-09-2022كتبه هاديحسين جبير بريسالنجف

26-09-2022بخيته براكحبيب حسن حسينالنجف

26-09-2022عالهن عبدالحسنمحسن هاشم كاظمالنجف

26-09-2022فخريه صاحبرزاق عبداالمير محمدالنجف

26-09-2022بهره جعازذناجي علي عباسالنجف

26-09-2022نجيه مجهولكريم هاشم كاظمالنجف

26-09-2022زهره عبدمحمد درويش صالحالنجف

26-09-2022بنيه كزارمحمد عبدهللا حسناويالنجف

26-09-2022عدليه حسينطارق علوان محمودالنجف

26-09-2022فطيمه رسنجدوع موسى حسنالنجف

26-09-2022بهيه مهديمحسن عبدالرضا حمودالنجف

26-09-2022بدويه زيارهحاتم طالب منديلالنجف

26-09-2022نوريه عبدالحسينداخل حمزه محمدالنجف

26-09-2022نوره حذافصالح هويدي ابوسودهالنجف

26-09-2022زهره كريممهدي جفات فرهودالنجف

26-09-2022بدريه شلتاغعبدالكاظم جواد كاظمالنجف

26-09-2022جميله حوينيونس مكطوف خلفالنجف

26-09-2022فضيله جالبطالب عبيس حسنالنجف

26-09-2022هاشميه عزوزحسن جابر بايشالنجف

26-09-2022كتبه هاديبردان جبير بريسالنجف

26-09-2022نجيه عيسىعلي عباس درويشالنجف

26-09-2022اكرم حسينتركي كاظم محمدالنجف
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26-09-2022نجيه عباسقاسم عباس حولهالنجف

26-09-2022كميله مهديتركي محمد عبودالنجف

26-09-2022عطيه جاسماحمد يحيى حسينالنجف

26-09-2022زنوبه بشينسعد جوده عبودالنجف

26-09-2022نجاه عبدالزهرهتركي عطيه غازيالنجف

26-09-2022كميله عبدالحسينجويد رحيم عبدهللاالنجف

26-09-2022كاظميه جبرعبدالكاظم عبادي عبدهللاالنجف

26-09-2022سكينه كمازرزاق جاسم عودهالنجف

26-09-2022سليمه برهانرزاق صويح حلويتالنجف

26-09-2022عجيله عبدحسين عكوش كاطعالنجف

26-09-2022خديجه دبسزهير جابر عباسالنجف

26-09-2022صفيه كاظمفالح نعمه جبرالنجف

26-09-2022فضيله حسونمهدي جاسم محمدالنجف

26-09-2022نجمه عبدهادي كاظم جوادالنجف

26-09-2022جليله كريمفالح عمران موسىالنجف

26-09-2022نشده زكاطمحسن ناصر عويزالنجف

26-09-2022حظيه عوادحسن رهيف بايدالنجف

26-09-2022زهره رسولشاكر حسن محمدالنجف

26-09-2022بعيويه لفتهعبدالكاظم محسن فضلالنجف

26-09-2022نجيه مطلكصالح مهدي حسينالنجف

26-09-2022عطيه حمدعباس عبدالمحمد حسونالنجف

26-09-2022شكريه شريدهصاحب جبار حسنالنجف

26-09-2022بدريه حمزهناظم مدلول عبيدالنجف

26-09-2022زكيه محمدرضاوي حسن سليمالنجف

26-09-2022حنوته فزاعخليل عبد جودهالنجف

26-09-2022قسمه حسونعبدالهادي علوان محمدالنجف

26-09-2022نجيبه عزوزهالل كريم عكموشالنجف

26-09-2022تينه ضاحيمحسن جهيد شالشالنجف

26-09-2022زهره علكصاحب صبر جودهالنجف

27-09-2022شاهيه منسيجواد رزاق مرزهالنجف

27-09-2022فليحه محمدحليم ناصر حسينالنجف

27-09-2022ضويه سلمانصالح عبدزيد كزارالنجف

27-09-2022جوري سلمانمحمود جاسم شبيبالنجف

27-09-2022قسمه شدهانكريم محمود عليالنجف

27-09-2022هاشميه عبدفالح حسن جبارالنجف

27-09-2022حليمه ناصرعزيز ونان عطشانالنجف

27-09-2022سويه رحيلعالوي حسين محمدالنجف

27-09-2022رسمه كتابمهدي حسون حمزهالنجف

27-09-2022مهديه عنيزيمرزوك حمزه حسينالنجف

27-09-2022حظيه رزوقيمحمد عباس مهديالنجف

27-09-2022كاظميه حسينسيدقاسم غدير حسينالنجف

27-09-2022عنوه سرحانبخيت مسلم مشعانالنجف

27-09-2022زنوبه جعازفاضل عبدعلي هاشمالنجف

27-09-2022فروري حسنرعد حسين مريهجالنجف

27-09-2022شفجه دويحتركي محمد هنيديالنجف

27-09-2022شكريه حنتوشخليل حسين محسنالنجف

27-09-2022فتنه دواسعبد محمد حمزهالنجف

27-09-2022نجيه عباسعلي عبدالحسين ادريسالنجف

27-09-2022رحمه جاسمجواد كاظم حسنالنجف

27-09-2022فاطمه محمدفاضل جعفر حسانيالنجف

27-09-2022سكته معاركعبدهللا علي حمودالنجف

27-09-2022فضيله عنادعلي كاظم مجهولالنجف
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27-09-2022نعيمه محمودشاكر علوان عبودالنجف

27-09-2022وسيله حمزهرحيم جاسم محمدالنجف

27-09-2022صبحه عزيزكامل عبد مكيالنجف

27-09-2022زهره عباسجواد عبدالكاظم كزارالنجف

27-09-2022دوله كريمعلي شبيب سلمانالنجف

27-09-2022لميعه مهديعبدالحسن نجم عبدالحسنالنجف

27-09-2022شيخه حماديفايق نجم عبودالنجف

27-09-2022نزله عليمحمد عطيه حسينالنجف

27-09-2022تركيه حمودعبدالهادي محمد عباسالنجف

27-09-2022نوريه عباساسامه حمزه عبودالنجف

27-09-2022عطيه عباسعبدعلي حمزه يوسفالنجف

27-09-2022نعيمه عبدهللاعلي حسن خلفالنجف

27-09-2022صبريه نصيفمهدي محسن علوانالنجف

27-09-2022جاسميه عودهعالوي هادي كاظمالنجف

27-09-2022اسكندريه عيسىجبار محسن رضاالنجف

27-09-2022غديره راهيزايد فجر عزيزالنجف

27-09-2022قدوه عباسعبدالعباس علي حسينالنجف

27-09-2022جميله عبدمحمد علوان كاظمالنجف

27-09-2022فهيمه عودهعلي شنان محمدالنجف

27-09-2022رهيه عطبعبار حميد ظاهرالنجف

27-09-2022لذه شانيحسن علوان جبارالنجف

27-09-2022فطيمه عبدهللاسلمان ابولوخه خويشيالنجف

27-09-2022بدريه عبودصبحي يحيى عطيهالنجف

27-09-2022حدهن مناديماهر عبدهللا متعبالنجف

27-09-2022طريبه جفاتناصر خالوي ناصرالنجف

27-09-2022امينه عليمحمد خضير عبدونالنجف

27-09-2022هوده حسنكريم شهيب حمدالنجف

27-09-2022مجهوله عبودهادي محمد عباسالنجف

27-09-2022فهيمه حسنكريم عبدالجواد حسينالنجف

27-09-2022كموله حسونمؤيد محمد عبدالزهرهالنجف

27-09-2022سعديه عبداالميرمنشد حمزه ابوالدوشالنجف

27-09-2022سليمه حسينسعد حسن عليالنجف

27-09-2022نوريه مرزوكفاضل عبود شمرانالنجف

27-09-2022صبريه عبيدرحيم هاشم حسنالنجف

27-09-2022كتبه حسانفائز جاسم محمدالنجف

27-09-2022طلبه حسينمازن عطيه عودهالنجف

27-09-2022نبيهه جبارعقيل محمد مصطفىالنجف

27-09-2022زهوله تومانسالم محمد عبودالنجف

27-09-2022سكينه عباسكاظم جواد كاظمالنجف

27-09-2022نعيمه واجدعدنان كاظم حمزهالنجف

27-09-2022مفتيه عليكريم عبدالكاظم عليالنجف

27-09-2022فخريه صديقعدنان هاشم تقيالنجف

27-09-2022حدهن منادينصير عبدهللا مشعبالنجف

27-09-2022شكريه صالحعزيز محمد حسنالنجف

27-09-2022فليحه عباسحسن غازي عبدالزهرهالنجف

27-09-2022صباره مايععبدالواحد محسن رهيجالنجف

27-09-2022زهره عباسحسين عبداالمير سعيدالنجف

27-09-2022خشومه حنونفاهم حسين جوادالنجف

27-09-2022جوري كريمعبداالمير جعفر عبدالواحدالنجف

27-09-2022غني محسنداهي عشان متعبالنجف

27-09-2022فاطمه مسلمخليل احمد ابراهيمالنجف

27-09-2022حميده جاسمحسن عبيد جاسمالنجف
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27-09-2022نجيه محمداسماعيل ابراهيم عبدالمحمدالنجف

27-09-2022سينه احمدمحمد حميد عودهالنجف

27-09-2022كميله كاظممحمد صيهود محسنالنجف

27-09-2022فلحه عبدالعباسكريم عبدالرضا حسونالنجف

27-09-2022نوريه رشيدحسن مجدي عبدهللاالنجف

27-09-2022جاسميه محمدجواد كاظم عبعوبالنجف

27-09-2022زكيه موسىعلي محمد عبيدالنجف

27-09-2022بدريه نعمهاحمد عباس كاظمالنجف

27-09-2022سعيده سلطانرياض راضي حمزهالنجف

27-09-2022بلوره زغيرابراهيم حسين دخيلالنجف

27-09-2022زينه سواديعبدالكريم نبهان واديالنجف

27-09-2022فضيله زجرمحامد مالك كاظمالنجف

27-09-2022هديه مزهرفالح هادي عليالنجف

27-09-2022زهيه اكوشرمضان كزار محمدالنجف

27-09-2022رغيده جبركريم كاظم عبيدالنجف

27-09-2022فخريه سماويفاضل جبار مرادالنجف

27-09-2022سليه مسلممجيبل بريج رجانالنجف

27-09-2022جبره عليويعبدالزهره محمدعلي عباسالنجف

27-09-2022نجمه ريعانمعيوف مخور سلطانالنجف

27-09-2022فخريه جعازحسين عطيه حماديالنجف

27-09-2022حياه عليحسن عبادي منذورالنجف

27-09-2022كونه بشيرماجد جذول عباسالنجف

27-09-2022جنجل جبرجمال عبدالزهره محمدالنجف

27-09-2022نصره علومحسين عبدالعالي جاسمالنجف

27-09-2022وجيهه تومانجعفر عزيز شاهينالنجف

27-09-2022بهيه عزيزيحيى عبد موسىالنجف

27-09-2022كونه عباسعبدالكريم حربي عباسالنجف

27-09-2022نكروزه عيدانحسن عبود راضيالنجف

27-09-2022سريه جاسمقاسم عباس عبدهللاالنجف

27-09-2022كرديه زغيرمردان عبيد مطرالنجف

27-09-2022حضيه جبرعدنان محمد صالحالنجف

27-09-2022بدريه لفتهتكليف عبدالحسن محسنالنجف

27-09-2022زكيه محمدباقربيان عبدالحسين عليالنجف

27-09-2022فخريه هولهرزاق جبار عبطانالنجف

27-09-2022فخريه منذورعقيل كريم كاظمالنجف

27-09-2022فرحه حنتوشحميد حسين علوانالنجف

27-09-2022حمده نوادلطيف عباس عوادالنجف

27-09-2022مذبوبه عبيدعبدالحسين هادي ناصرالنجف

27-09-2022فطيمه عيسىماجد جابر شنوفالنجف

27-09-2022نسيمه جودهناصر حسين موسىالنجف

27-09-2022بسهن محمدجمال عنون حبيبالنجف

27-09-2022حميد حسنزهير كاظم مهديالنجف

27-09-2022ام حسن حليوتحمزه علوان زوبعالنجف

27-09-2022حكمه حماديابراهيم عطيه حسينالنجف

27-09-2022زهوه هدودكريم كامل عطيهالنجف

27-09-2022ثمينه رسولقاسم هادي نعمهالنجف

27-09-2022مايهن وطنفالح شمران ابوذينهالنجف

27-09-2022زهره محمدعالء حسن مشحوتالنجف

27-09-2022كفايه يوسفعبدالرحيم محسن عزيزالنجف

27-09-2022نجيه عليعامر كاظم حسينالنجف

27-09-2022رضيته علييوسف حبيب حسينالنجف

27-09-2022بيجه جبرعبدالخالق رشيد فرجالنجف
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27-09-2022حياه عمرانعلي محمد داخلالنجف

27-09-2022نهيه حمودفاضل كاظم محمدالنجف

27-09-2022قبيله عبدالسادهقاسم جبار عبدالحمزهالنجف

27-09-2022سميره مهديمنذر عبدالصاحب محمودالنجف

27-09-2022بسعاد عبودحسين دمدوم محسنالنجف

27-09-2022زهيه منذورعباس صيهود حسينالنجف

27-09-2022عطيه كشمرعباس خضير حسينالنجف

27-09-2022هيله حسينمحمد فليح حسنالنجف

27-09-2022عالهن عبداالميرعلي عبدعلي عباسالنجف

27-09-2022رشاكه عبلسعباس محمد خضرالنجف

27-09-2022عليه ابراهيمعبداالمير علي محمدالنجف

27-09-2022كميله عبودعناد كريم سلطانالنجف

27-09-2022زهره لفتهكريم حبتور فرديالنجف

27-09-2022فهيمه جوادعبدمسلم كاظم عبدالحسنالنجف

27-09-2022رضيه خشانجليل معيد مديخلالنجف

27-09-2022بدريه هاشمكوثر جعفر مهديالنجف

27-09-2022عليه عبدجواد حسن دحامالنجف

27-09-2022نجيبه كاظمحميد عبدالحسين حمزهالنجف

27-09-2022هيله علوانمجيد بربوتي مدللالنجف

27-09-2022نسمه جاسمكريم جاسم محمدالنجف

27-09-2022شكريه عبدهللاعلي حسين عبدشعيبالنجف

27-09-2022جوري كويرحسن عبدالزهره عليالنجف

27-09-2022تقيه جوادطارق رزاق عطيهالنجف

27-09-2022فاطمه مسلممحمد كريم شعالنالنجف

27-09-2022رزيقه محسنعبدمسلم خضير مكيالنجف

27-09-2022طلبه فرجقابل حشف محمدالنجف

27-09-2022شهربان حاجيامير عباس حميدالنجف

27-09-2022حظيه ياسراحمد طه مطرالنجف

27-09-2022تمره حبيبكاظم رضا كاظمالنجف

27-09-2022قسمه عبدالكاظماياد جواد عباديالنجف

27-09-2022فطيمه عبدكريم جهاد خضيرالنجف

27-09-2022هديه يوسفمحمد علي عمرانالنجف

27-09-2022خساره عطيهمسلم جبار كشيشالنجف

27-09-2022زهره علويعباس كاظم راضيالنجف

27-09-2022جواده كاظمعباس محي ياسينالنجف

27-09-2022نجيه شهيبعلي فرحان علوانالنجف

27-09-2022فاطمه عرزالطالب عبدهللا عبدالحسينالنجف

27-09-2022زكيه سلمانغالب مجيد حسانالنجف

27-09-2022صبيحه محمودهادي يحيى شمرانالنجف

27-09-2022شكمه دغيمماجد ابيض يزيالنجف

27-09-2022بدريه حمدسمير عبدالرزاق عباسالنجف

27-09-2022نعيمه متعبعبدالعزيز عبدالرحمن محمدعليالنجف

27-09-2022زهوري عموريعماد جواد كاظمالنجف

27-09-2022نجمه عبدعونعباس علي عباسالنجف

27-09-2022زكيه مسلمشاكر محسن كاظمالنجف

27-09-2022هديه جبارسامي عبداالمير جابرالنجف

27-09-2022ركيه عليعبدهللا عبدزيد عبدالعباسالنجف

27-09-2022عشيره شبيبحسين فارس سلمانالنجف

27-09-2022موده مرزوكفاهم جياد محمدالنجف

27-09-2022سعديه محمدماجد عبدالواحد حسينالنجف

27-09-2022فضيله حسينحمد عبدزيد جاسمالنجف

27-09-2022طلبه روادحسن شافي بديويالنجف
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27-09-2022فخريه منصورصالح عبدالحسين هويديالنجف

27-09-2022عالهن منصورسعد حسين عباسالنجف

27-09-2022غازيه ابوخشههادي عبدالحسين غياضالنجف

27-09-2022كظيمه الويابراهيم شعيل عبيسالنجف

27-09-2022حضيه عبدالحمزهمحمد جواد كاظمالنجف

27-09-2022كميله لباجفيصل فهيد حمدالنجف

27-09-2022يزي ياسرعادل مهدي فنجانالنجف

27-09-2022نجاه مهديعلي حسن عيسىالنجف

27-09-2022عويزه عبدالليغالب عتبري حسنالنجف

27-09-2022فلحه مطركاظم زغير صالحالنجف

27-09-2022خيريه جبارعلي عبيد حسينالنجف

27-09-2022شهيه جاسمعامر موسى عبدالعباسالنجف

27-09-2022صديقه حمزهفالح حسن عباسالنجف

27-09-2022ليلى عليماجد صباح عبدالسيدالنجف

27-09-2022زهره كاظمعبد كاظم عبدالحسينالنجف

27-09-2022منجه بدههخالد حواس عبودالنجف

27-09-2022خيريه موسىحمزه عبد حسينالنجف

27-09-2022حسنه عليفالح بديوي جعازالنجف

27-09-2022منسيه جاسمكريم عليوي كاظمالنجف

27-09-2022فضيله رجهعبدالكريم كاظم عبيدالنجف

27-09-2022كعيه عبادهمهدي حميد كاظمالنجف

28-09-2022عبده عبودسالم كريم علوانالنجف

28-09-2022عنيده عطيهقنديل كامل عطيهالنجف

28-09-2022تحفه كاظمعادل مراد حسونيالنجف

28-09-2022مطيره غامضحسين حميد شكحانالنجف

28-09-2022وثيقه شاكرسجاد عبدالحسن عباسالنجف

28-09-2022مهديه منسيعمار شناوه راهيالنجف

28-09-2022صبريه شريعلي خلف حاتمالنجف

28-09-2022فخريه عبدنجاح عنبر نجمالنجف

28-09-2022نعيمه محمدجليل عبيس عليالنجف

28-09-2022رضيه ناجيحسون ظاهر عفتانالنجف

28-09-2022شكريه ناجياحمد هادي احمدالنجف

28-09-2022رباب علوانحاتم كريم عبدالحسينالنجف

28-09-2022حوري صخيريحيى عبدالرضا راضيالنجف

28-09-2022زهره عبيدهادي نعمه حسنالنجف

28-09-2022صبريه شحمجاسم جبار مناحيالنجف

28-09-2022طليه كشوشحسين هادي تاليالنجف

28-09-2022شكريه مجيدراضي كامل منصورالنجف

28-09-2022شهيه عباساحمد محمد جاسمالنجف

28-09-2022منصوره حسينهادي جواد عزوزالنجف

28-09-2022ملكه عبدالحمزهاحسان كاظم حسينالنجف

28-09-2022مليحه محسننجم عبد عاشورالنجف

28-09-2022نجيه عبدحسن ميري يوسفالنجف

28-09-2022هديه عاشورمدلول لباج حسونالنجف

28-09-2022ورده بريرمطر سعود محمدالنجف

28-09-2022هنه عبدالزهرهسعود علي عطيهالنجف

28-09-2022زبيده سلمانيونس عبدالحميد عليالنجف

28-09-2022زهره محمدصالح جعفر حسينالنجف

28-09-2022حمزيه وريورنعيم كريم يوسفالنجف

28-09-2022زهره جوادتكليف عبدالحسن منسيالنجف

28-09-2022مليحه عبودعماد عبداالمير حسينالنجف

28-09-2022ويطه عبدجبار دخيل عطيهالنجف
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28-09-2022فرحه دحامحمزه فرهود جالبالنجف

28-09-2022فخريه سراجكاظم عبيس كشاشالنجف

28-09-2022رحمه عباسسعد جابر حسنالنجف

28-09-2022طلبه حبيبجبار كاظم عبيدالنجف

28-09-2022فضيله بداشسمير عنون محمدالنجف

28-09-2022نبيهه عبداحمد صابر حميدالنجف

28-09-2022رزيقه موسىرعد حسن عليالنجف

28-09-2022فلكه عباسرياض عبدالمهدي محجمالنجف

28-09-2022شمسه بندرحسوني بندر كاظمالنجف

28-09-2022طلبه عنادعبدالعالي عبداالمير شرهانالنجف

28-09-2022فطيمه فاهمرياض كاظم نجمالنجف

28-09-2022رزيقه صالححسن حسين عمرانالنجف

28-09-2022زهره هانيمنذر عجيل طعمهالنجف

28-09-2022برباشه حسينعلي عبدالجبار عليويالنجف

28-09-2022كتبه عنونعلي عبداالمير عبدالحسينالنجف

28-09-2022حكمه حمودكريم نوري صالحالنجف

28-09-2022لطيفه حسينهالل سوير جومهالنجف

28-09-2022تساوهن حسينفاضل شريف عليالنجف

28-09-2022عنده حسنمزهر رحيل عباسالنجف

28-09-2022كافي عبيدطالب حسين عنادالنجف

28-09-2022صيام عبادهرؤوف ناصر غيالنالنجف

28-09-2022سليمه هاديفالح شاكر توفيقالنجف

28-09-2022سواعد كطرحسن جوده كاظمالنجف

28-09-2022جميله فياضحسن هاشم عبيدلالنجف

28-09-2022هديه ثهلوكعارف عباس كاظمالنجف

28-09-2022ملوك عبدالرسولراضي ناصر حسينالنجف

28-09-2022دله معاركمحمد عبد عبودالنجف

28-09-2022دهريه حسينكريم هاني حسينالنجف

28-09-2022شكريه حسنفرحان عبدزيد حسينالنجف

28-09-2022نوريه ناجينزال موسى مهديالنجف

28-09-2022سعيده عبداالميرمحمد حمزه ابوالدوشالنجف

28-09-2022حكمه بديويكريم عبدالرضا عبيدالنجف

28-09-2022رزيقه كاظممنهل صالح جفاتالنجف

28-09-2022مظلومه عيسىحيدر عبدالعباس عسرالنجف

28-09-2022جمره حماداركان نايف حداويالنجف

28-09-2022سليمه عبودعلي سلوم جاسمالنجف

28-09-2022لعيبه الزممحسن بدر سماريالنجف

28-09-2022سليمه هاديقاسم محمد جاسمالنجف

28-09-2022جوري مهديشاكر عبدالرضا محمدالنجف

28-09-2022هيله علوانوليد بربوتي مدللالنجف

28-09-2022فطيمه مومنحميد سرحان حمدالنجف

28-09-2022ندور عبدعلي عبد محمدالنجف

28-09-2022حسن علوانسعيد فالح جيادالنجف

28-09-2022كريمه فاضلصالح نعمه موسىالنجف

28-09-2022خاضي كاضمعباس عبيد جبرالنجف

28-09-2022نعيمه صيهودمحمد هادي مشهولالنجف

28-09-2022غريبه ابوجوادرحيم علوان حسينالنجف

28-09-2022مليحه حسنقحطان مهدي عبيدالنجف

28-09-2022هديه حسينعبداالمير كاظم عبدالنجف

28-09-2022حبيه حسنجفات خضير عباسالنجف

28-09-2022عائده محمدعقيل علي يحيىالنجف

28-09-2022ونسه حسنمحمد كاظم باذرالنجف
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28-09-2022زاهيه هاديتقي عبداالمير عليالنجف

28-09-2022تركيه محمدعبدهللا عبيد ضاحيالنجف

28-09-2022خيريه غاويمحمد شاكر عبدالحسينالنجف

28-09-2022فضيله عبدهللاصباح عبدعون سلمانالنجف

28-09-2022فضيله جاسمحسن محمد حمزهالنجف

28-09-2022زهره محسنعبداالمير صالح مهديالنجف

28-09-2022سكينه عاجلشاكر خضير عكلهالنجف

28-09-2022بحريه راهيحسن ظاهر جوادالنجف

28-09-2022بيبي هاشميحيى صالح شانيالنجف

28-09-2022ربيعه حمزهعلي عطيه فرحانالنجف

28-09-2022زهره محمدموسى رحيم كاظمالنجف

28-09-2022تلعه عبدالفاضلكريم محمد محسنالنجف

28-09-2022غنيه حسينكامل كريم فليحالنجف

28-09-2022موشنه هاديكاظم صاحب ياسينالنجف

28-09-2022صبيحه عبودعادل عبدالمهدي نجمالنجف

28-09-2022عايده عاشورصالح احمد عبدالكريمالنجف

28-09-2022ماصار عبدناجح عبدزيد جبرالنجف

28-09-2022شعاع مياحشنان عبدالكاظم جبرالنجف

28-09-2022قبيله عبدهللاقاسم وشيل عبودالنجف

28-09-2022حرمس راضيتالي فنيصان عبدالزهرهالنجف

28-09-2022عبيده شريفرحيم حنون رهوالنجف

28-09-2022زينب جوادحسين يعقوب حميدانالنجف

28-09-2022سته عباسعدنان عبدزيد سماويالنجف

28-09-2022غنيه عبودصالح محمدحسن جوديالنجف

28-09-2022وفيه عبدعليكريم خوان عبدمسلمالنجف

28-09-2022حنينه كشوشنعمه عواد ركيبالنجف

28-09-2022ركيه شرادشمخي جبار حسنالنجف

28-09-2022كظيمه مهديمايح محسن عباسالنجف

28-09-2022صبيحه عبدالعباسحسن هواد تمليالنجف

28-09-2022بهيه محمدكريم ياسر عبدالنجف

28-09-2022عطيه هاديصبحي عبيد محمدالنجف

28-09-2022مزنه بعيويعبدالحسين جاسم عبدالزهرهالنجف

28-09-2022ليلى هاديجواد عبدالكاظم ناجيالنجف

28-09-2022جلثومه ناجيكامل هادي عبدالحسينالنجف

28-09-2022امشيه عبدالحسينحسين راهي اهليبالنجف

28-09-2022وزيره كاظمكامل جابر عبدالحسينالنجف

28-09-2022قسمه عطيهحسين عبداالخوه كاظمالنجف

28-09-2022نبيه حميدصالح كشوش عزيزالنجف

28-09-2022رهيبه حسينسامي تايه جيثومالنجف

28-09-2022بدريه جويدعبدالحسين جليل شعشاعالنجف

28-09-2022سعيده بتورعبدالعظيم مدلول رحيمالنجف

28-09-2022عطيه خضيركاظم محمد عاليالنجف

28-09-2022عليه مشعبحسن كاظم حسينالنجف

28-09-2022حدهن مناديامير عبدهللا متعبالنجف

28-09-2022زكيه هاشممحمد جبار خميسالنجف

28-09-2022جكاره كركوشحطاب جاسم محمدالنجف

28-09-2022يزي شنغابعلي حسين شعالنالنجف

28-09-2022طلبه محمدعدنان حبيب عبدالنجف

28-09-2022فضيله عطيهحياوي عبدالساده سواديالنجف

28-09-2022مليحه عبدلطيف جاسم حمودالنجف

28-09-2022نجيه كاظمحيدر نجم عبدهللاالنجف

28-09-2022حنينه تسيارجمال كشيش حسينالنجف
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28-09-2022مائده كاظمامير سالم عليالنجف

28-09-2022نوريه عكيليعبدالحسين عبيد عبدهللاالنجف

28-09-2022طلبه عبدالحسينهيثم حمزه غانمالنجف

28-09-2022حكمه فرحانعماد حسين عمرانالنجف

28-09-2022زهره حسينصباح رزاق هاديالنجف

28-09-2022ورده مشوشعبداالمير ابراهيم عبدعليالنجف

28-09-2022رزيقه عباسعباس نجم عبدالعباسالنجف

28-09-2022فهيمه حسنجليل عبدالجواد حسينالنجف

28-09-2022رحمه علواننوري راجي مهديالنجف

28-09-2022دله كاللكريم ناصر صادقالنجف

28-09-2022جواهر عبدالحسنعالء طالب عبدالكاظمالنجف

28-09-2022عليه عزيزفؤاد حمزه كاظمالنجف

28-09-2022ماليه حنفمحسن علي عبدالسادهالنجف

28-09-2022حسنه كاظمحاكم عواد كاظمالنجف

28-09-2022تلوكه راضيعبدالرزاق حسن حسينالنجف

28-09-2022حسنه زغيرحمود حبس سلمانالنجف

28-09-2022بيجيه ساهيناظم عبدهللا ثوينيالنجف

28-09-2022هيله حسونرحيم حمادي خضرالنجف

28-09-2022كظيمه جابركاظم ارحيم علوانالنجف

28-09-2022صبيحه مهديصاحب مهدي عبدالواحدالنجف

28-09-2022سكنه عبدكريم عباس حسونالنجف

28-09-2022وداد عباسعماد عبدالزهره طاللالنجف

28-09-2022زغيره مخيفسالم مظلوم عميشالنجف

28-09-2022جماله عبدرزاق فليح حسنالنجف

28-09-2022جميله مخيفمهدي عزيز عبدزيدالنجف

28-09-2022شكريه شياعفاخر راضي محانالنجف

28-09-2022شكريه حسينفليح حسن عطيهالنجف

28-09-2022حميده حسونحسن هادي ظاهرالنجف

28-09-2022كريمه عليفاضل مهدي محمدالنجف

28-09-2022سليمه حسنغالب شعيل علوانالنجف

28-09-2022قنديله عبدالحسينرحيم شناوي عباسالنجف

28-09-2022كظيمه عبدعباس محمد شنينالنجف

28-09-2022فهيمه حسينجاسم محمد مطرودالنجف

28-09-2022مليحه صاحبعبدالستار جبار عبدالزهرهالنجف

28-09-2022شكحه عاصيعطيه كاظم كلوالنجف

28-09-2022وفيه كاظمصالح هادي حسنالنجف

28-09-2022طرفه جريبرشان كاظم مطرالنجف

28-09-2022غثيثه فياضرحيم جبار مريهجالنجف

28-09-2022همينه ابراهيمنجاح محمد عباديالنجف

28-09-2022صبحه عبدالزهرهفاضل كاظم محمدالنجف

28-09-2022سليمه مهديبرهان حسين عباسالنجف

28-09-2022برنجي رشيدعالء حسين محمدالنجف

28-09-2022ملكيه حسنمهند عباس عبدالكاظمالنجف

28-09-2022سليمه عذابزهير عبداالمير جبارالنجف

28-09-2022كاظميه محمدفاضل عباس سهيلالنجف

28-09-2022رزيقه حسانصالح مهدي اسماعيلالنجف

28-09-2022قبيله بلوقاسم عباس جبرالنجف

28-09-2022شكريه منشدزهير عباس عليويالنجف

28-09-2022نوريه مخيفخضير ابراهيم هاديالنجف

28-09-2022سكينه كاظمفارس عبدالزهره حسينالنجف

28-09-2022فضيله حسنعلي فيصل خريبطالنجف

28-09-2022عليه متعبعباس ابراهيم طالبالنجف
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28-09-2022خيريه محمدخضير بدر حبيلالنجف

28-09-2022صبيحه عبدالرضاعباس يوسف كريمالنجف

28-09-2022هظيمه حمزهسامي فاهم موسىالنجف

28-09-2022نجيحه عبدموسىاياد عبدالكاظم جبارالنجف

28-09-2022زهره شبالويحسن نعمه عباسالنجف

28-09-2022بهره عاجلحسن كاظم حسينالنجف

28-09-2022نجيه جريوميري كاظم حسانالنجف

28-09-2022بدريه عبدالحسنمحمد جاسم عبدعليالنجف

28-09-2022يزي محمدعامر بشان سلمانالنجف

28-09-2022رحيمه بدرفالح فرج محمدالنجف

28-09-2022سليمه سلمانصباح فؤاد عبدالنجف

28-09-2022جباره صباحعوده رحيم كاظمالنجف

28-09-2022جوري عبدالكريمعلي مهدي جاسمالنجف

21-09-2022سوله قادرهيمن عبدين عمرصالح الدين

21-09-2022مطيره علينواف محمد مدحيصالح الدين

21-09-2022شاديه قاسمعلي عقيل جمالصالح الدين

21-09-2022نرمين محي الدينحمزه حسين محمدصالح الدين

21-09-2022فائزه رشيدمحمد باسل جهادصالح الدين

21-09-2022زينب محمدزكيعليجان محمد عليصالح الدين

21-09-2022كريمه بيراممصطفى فراس عزيزصالح الدين

21-09-2022اسيل نوافحسين فارس عليصالح الدين

21-09-2022هديه منذربسمان احمد عطيهصالح الدين

21-09-2022عفته شهابحمد جواد كاظمصالح الدين

21-09-2022سميره محمودحسن جمعه موسىصالح الدين

21-09-2022مناهل حسينعمار عبدهلل حسنصالح الدين

21-09-2022انعام جبارعلي حيدر محمدصالح الدين

21-09-2022ليلى حميدفيصل غازي دحامصالح الدين

21-09-2022تحيه عارفعبدهللا احمد جيادصالح الدين

21-09-2022يسرى حموديحارث شاكر محمودصالح الدين

21-09-2022شمسه مقبولجاسم فياض ابراهيمصالح الدين

21-09-2022فاطمه عوجانبسمه محي دحامصالح الدين

21-09-2022ليلى لفتهماهر عبدالجبار صالحصالح الدين

21-09-2022نرمين محي الدينحمزه حسين محمدصالح الدين

21-09-2022نرمين محي الديناحمد حسين محمدصالح الدين

21-09-2022نهى ياسينزومان حسن مطلكصالح الدين

21-09-2022وسن عثمانكرم ثائر احمدصالح الدين

21-09-2022رفقه سايرايمن فواز نايفصالح الدين

21-09-2022مروى ابراهيمعلي صبري حكمتصالح الدين

21-09-2022نهاد شهابيوسف رعد مناضلصالح الدين

21-09-2022اعناده عبدعزالدين عبدالواحد خلفصالح الدين

21-09-2022هيهاوه جاسمعمار ياسر اسماعيلصالح الدين

21-09-2022شيماء احمدباسم تحسين عبدالواحدصالح الدين

21-09-2022فوزيه عليعبدهللا لقمان جاسمصالح الدين

21-09-2022انتصار جليلعبدهللا احمد محمدصالح الدين

21-09-2022رجاء جمعهمهند عبدالحميد ابراهيمصالح الدين

21-09-2022وضحه احمدعمر طلب عبدهللاصالح الدين

21-09-2022سهاد عبدهللايحيى سالم محمدصالح الدين

21-09-2022نرمين عامرعبدهللا غسان عباسصالح الدين

21-09-2022والء حسينمصطفى نوري سالمصالح الدين

21-09-2022رنا محمدصهيب حسام مهيديصالح الدين

21-09-2022فدوى فرحانوليد خالد محمدصالح الدين

21-09-2022بهيه اسماعيلحاتم ابراهيم خلفصالح الدين
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21-09-2022هلين فالحقدامه عبدالموجود خضيرصالح الدين

21-09-2022نور عليسيف اسماعيل خليلصالح الدين

21-09-2022سليمه حسينمحمود فالح حسنصالح الدين

21-09-2022فرحه مصطفىاحمد صالح خليلصالح الدين

21-09-2022ميالد جمالمروان حمد محمدصالح الدين

21-09-2022فاطمه مهديمصطفى صفوك حميدعصالح الدين

21-09-2022شكريه احمدسليمان ابراهيم عسكرصالح الدين

21-09-2022سعديه طعمهزاحم سعد نجرسصالح الدين

21-09-2022حدود فرحاناحمد محسن جاسمصالح الدين

21-09-2022بشرى فاضلحسين علي محمودصالح الدين

21-09-2022عائشه ركاضرفعت متعب حمدصالح الدين

21-09-2022نصره عليعبدالمهيمن احمد كريمصالح الدين

21-09-2022سكنه خليلطاهر مجيد زاهرصالح الدين

21-09-2022فاطمه محمدعماد شريف كرمصالح الدين

21-09-2022هدى صالحخليل ابراهيم محمدصالح الدين

21-09-2022نجود علوانصالح مهدي عطيهصالح الدين

21-09-2022ناهده طهمصطفى خلف ياسينصالح الدين

21-09-2022ردحه ديكانصفو حنيف طاللصالح الدين

21-09-2022فاطمه عليعبدالصمد اسعد صالحصالح الدين

21-09-2022ثريا جمعهمحمد عصمت محمدصالح الدين

21-09-2022خليفه كريممصطفى هالل رشيدصالح الدين

21-09-2022خلوفه خلفعلوان محمد عليصالح الدين

21-09-2022دالل فرحانضياء صالح عبدهللاصالح الدين

21-09-2022خنساء عبداللطيفاحمد مهدي مصطفىصالح الدين

21-09-2022منهيه مرعيعمر ايوب فهدصالح الدين

21-09-2022نجيبه صابراحمد نجاه كاكهويسصالح الدين

21-09-2022صبيحه حمزهعصام شكور محمدصالح الدين

21-09-2022نوال حميدعبدالكريم منصور نصيفصالح الدين

21-09-2022نبيهه حميدفاروق علي فهدصالح الدين

21-09-2022عليه رشيدخضر عباس رشيدصالح الدين

21-09-2022جنان ابراهيمعبد صادق عبدصالح الدين

21-09-2022امينه ذيابحمد احمد خلفصالح الدين

21-09-2022احمد رضاكرار احمد رضاصالح الدين

21-09-2022روزان جهادمحمد بختيار سيدصالح الدين

21-09-2022مديحه عباسمصطفى هياس عباسصالح الدين

21-09-2022سياو كاليمحمد غميار مصطفىصالح الدين

21-09-2022رمزيه رحيممصطفى غميار مصطفىصالح الدين

21-09-2022سلوى محسنكرار سامي بيرامصالح الدين

21-09-2022غربت محمودعادل وهاب معروفصالح الدين

21-09-2022عائشه ياسينعدنان شهاب احمدصالح الدين

21-09-2022رحمه محمدعادل عبدهللا مجيدصالح الدين

21-09-2022امينه عليكامل حمهالو عزيزصالح الدين

21-09-2022بيان امينيونس علي مصطفىصالح الدين

21-09-2022كرده رشيدمراد صالح خورشيدصالح الدين

21-09-2022سلطانه عليياسر زينالعابدين عليصالح الدين

21-09-2022قسمه ياسينمحمد احمد صالحصالح الدين

21-09-2022نجمه عزيزمحمد خان شكورصالح الدين

21-09-2022فضيله محمدعالء مهدي عليصالح الدين

21-09-2022وطفه مصطفىمصطفى خلف خفيفصالح الدين

21-09-2022ميزي متعبجمعه حمد جرادصالح الدين

21-09-2022بهيه محمدخلف جعفر محمدصالح الدين

21-09-2022محبوب عزيزعبدل احمد نادرصالح الدين
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21-09-2022فتحيه عبدهللاسامي سحاب عليصالح الدين

21-09-2022نوريه محمدفالح جمعه عليصالح الدين

21-09-2022حريه عدنانمحمد عبدالواحد خورشيدصالح الدين

21-09-2022عائشه عزيزجمعه كريم محمدصالح الدين

21-09-2022احالم حمزهعمر كامل خليلصالح الدين

21-09-2022ناديه علياثير اركان ذيابصالح الدين

21-09-2022سته اخمدجاسم علي حماديصالح الدين

21-09-2022فطومه عبودمحمد فارس ابراهيمصالح الدين

21-09-2022رجاء جمعهاحمد عبدالحميد ابراهيمصالح الدين

21-09-2022ميناء احمدخالد عبدالسالم محمدصالح الدين

21-09-2022سهاد حسنعوض عايد خلفصالح الدين

21-09-2022رفعه بشيرقاسم محمد احمدصالح الدين

21-09-2022صبحه حمدعبدالرحمن احمد صالحصالح الدين

21-09-2022نوفه ظاهرحمد محمود عبدهللاصالح الدين

21-09-2022اينور رفعتاحمد غائب عباسصالح الدين

21-09-2022كريمه جاسمياسر ابراهيم مرعيصالح الدين

21-09-2022ريشه خلفحسن مطر نجمصالح الدين

21-09-2022حنوشه بدرحمده عوده عرانصالح الدين

21-09-2022عمشه خلفسلطان اخليف موسىصالح الدين

21-09-2022بلقيس سليمانشاكر صبحي احمدصالح الدين

21-09-2022لميعه جاسماحمد عبدهللا احمدصالح الدين

21-09-2022زهره محموداسامه مجيد محمدصالح الدين

21-09-2022نشميه حسنعبدالرحمن حسن حمدصالح الدين

21-09-2022فطيم عبدهللامحمد حمد صالحصالح الدين

21-09-2022صبريه جهادشكور محمود محمدصالح الدين

21-09-2022مهديه صالحمثنى صباح مهديصالح الدين

21-09-2022حمده عبدهللالقمان حمد جادهللاصالح الدين

21-09-2022صافيه عبدخضر عيسى ناصرصالح الدين

21-09-2022مهديه الطيفاحمد عزاوي عبدصالح الدين

21-09-2022سوريه محمدمحمد عيسى محجوبصالح الدين

21-09-2022خديجه احمدحسين احمد عيسىصالح الدين

21-09-2022عمشه حسيناحمد حسين محمدصالح الدين

21-09-2022رنا عبدعبدالملك عماد محمدصالح الدين

21-09-2022سحر سفيانيوسف محمد عثمانصالح الدين

21-09-2022ثريه عليوليد صالح محمدصالح الدين

21-09-2022جميله جاسمعادل محمود عليصالح الدين

21-09-2022هاجر عبيداحمد حالول عيسىصالح الدين

21-09-2022سوده فاضلابراهيم صلبي حسنصالح الدين

21-09-2022منيره زيدانحاتم حمد نصيفصالح الدين

21-09-2022عليه خلفلطيف بدري جارهللاصالح الدين

21-09-2022هيفه صايلخالد جمال مزهرصالح الدين

21-09-2022افطيم محمودلطيف مهدي صالحصالح الدين

21-09-2022رسميه عبدالرحمنانور كريم عليصالح الدين

21-09-2022بفراو رستممريوان عزيز حسينصالح الدين

21-09-2022زهيه دلفمحمد اسماعيل محمدصالح الدين

21-09-2022فتحيه اسماعيلجمال عبدهللا منصورصالح الدين

21-09-2022هاشميه ابراهيمسمير هادي سعيدصالح الدين

21-09-2022بيجيه محمودطاهر احمد كاظمصالح الدين

21-09-2022عمشه فرحانانور عياده حماديصالح الدين

21-09-2022فرحه حنشولوطبان جمعه شويشصالح الدين

21-09-2022قدريه رفعتحسين مقداد زكيصالح الدين

21-09-2022نديمه احمدلقمان عزيز محمودصالح الدين
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21-09-2022فكر حسينعبدهللا خلف محمودصالح الدين

21-09-2022هديه رجبطالل عبدالحميد شريفصالح الدين

21-09-2022فهيمه عطيهلمياء منير ضامنصالح الدين

21-09-2022هظيمه عبدالمجيدصافيه محمود عبدهللاصالح الدين

21-09-2022استبرق محمودلينه طه ياسينصالح الدين

21-09-2022خوله ابراهيمشهالء حميدي نجمصالح الدين

21-09-2022افطيم حمادهمحمد مهدي صالحصالح الدين

22-09-2022حميده محمدموسى مرعي حسنصالح الدين

22-09-2022جديه خضيرمحمود احمد جدوعصالح الدين

22-09-2022حنو محمدسوادي ضاحي عكيلصالح الدين

22-09-2022هضيمه حمادمحمد اسماعيل خليلصالح الدين

22-09-2022فرجه جادهللامحمد سالمه محمدصالح الدين

22-09-2022مريم حسيناحمد محمد صبحيصالح الدين

22-09-2022حمامه خطابحميد مصطفى حسينصالح الدين

22-09-2022حسنيه جوكلمحمد شاكر احمدصالح الدين

22-09-2022فضه محمودسالم خليل حسنصالح الدين

22-09-2022ريمه فياضخليفه رشيد خلفصالح الدين

22-09-2022كرحه ركاضفضليه عبيد صالحصالح الدين

22-09-2022فطيم ضيفحسين صالح عشاكصالح الدين

22-09-2022رفعه دحدوحمحمد موسى خضرصالح الدين

22-09-2022وضحه داوددخيل مذود نجمصالح الدين

22-09-2022غبينه احمدجهيد مناور زويدصالح الدين

22-09-2022حصه اذيابامفضي كظام حمدصالح الدين

22-09-2022ترفه مالشرديف عرسان حواسصالح الدين

22-09-2022صباحه جادهللامحمد ذياب محمدصالح الدين

22-09-2022مريم مشعلماجد سلمان حسينصالح الدين

22-09-2022شيمه حميدمحمود علي احمدصالح الدين

22-09-2022عمشه سعيدمحمد عويد محمدصالح الدين

22-09-2022ليلى محمدانتصار حسون صبحيصالح الدين

22-09-2022خضيره غيدانحاتم مشعل محمدصالح الدين

22-09-2022احديه عبدهللاخضر حميد كحيطصالح الدين

22-09-2022فرجه محمدطه رشيد محمدصالح الدين

22-09-2022هظيمه صالحسامي ابراهيم شكورصالح الدين

22-09-2022فرحه حمدصبحي حنظل سلطانصالح الدين

22-09-2022صبحه اخليفابراهيم محمد خلفصالح الدين

22-09-2022شكره جزاعصباحه جاسم صالحصالح الدين

22-09-2022هنيه احمدضياء رمضان حمدصالح الدين

22-09-2022زهره عبدجاسم خضر محمدصالح الدين

22-09-2022ضحيه حسينصالح خضر حسنصالح الدين

22-09-2022فرحه هدهودحماد بدوي خلفصالح الدين

22-09-2022حبيبه سمينحسن مجيد عليصالح الدين

22-09-2022رجاء علوانمريم عبدالجبار كريمصالح الدين

22-09-2022مطره عجيلمحمود اسود حسينصالح الدين

22-09-2022صبريه عبدهالل نزال عويدصالح الدين

22-09-2022حمديه محمدرواء حكيم حسنصالح الدين

22-09-2022ساهره علياالء منير حميدصالح الدين

22-09-2022عليه ابراهيمجمال اسماعيل حسنصالح الدين

22-09-2022هدله عيسىعبدهللا علي عميانصالح الدين

22-09-2022سهيله عليعجاج ابراهيم ياسينصالح الدين

22-09-2022شمله عليجاسم عبدهللا احمدصالح الدين

22-09-2022وفيقه صالحلمياء واصل محمدصالح الدين

22-09-2022وضحه احمدشكر ياسين عليويصالح الدين
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22-09-2022سعديه غديرمحمود ابراهيم محمدصالح الدين

22-09-2022وحيده نوريرنا ميسر اسعدصالح الدين

22-09-2022عليه عبدمكي غشيم حسنصالح الدين

22-09-2022حمديه اسماعيلعبدالحكيم سالم سعودصالح الدين

22-09-2022شكحه عوادنوال خليل ابراهيمصالح الدين

22-09-2022خيريه احميدسجى جمال كاملصالح الدين

22-09-2022نظيره جاسمرنا محمد خلفصالح الدين

22-09-2022شكره محمدمحمد هادي حويشصالح الدين

22-09-2022نوفه عليمحمد بردي صباحصالح الدين

22-09-2022سليمه عبدسلمان داود كاظمصالح الدين

22-09-2022خديجه عبدالوهابمحمد خلف محمودصالح الدين

22-09-2022ليلى جاسمسهاد خليل ابراهيمصالح الدين

22-09-2022نجمه سهيلخضير احمد شيحانصالح الدين

22-09-2022وضحه محمدمحمود حسين عليصالح الدين

22-09-2022هكشه عويدعمر خضير خزعلصالح الدين

22-09-2022حمده محمدمحمد خلف عليصالح الدين

22-09-2022الطيفه محمدعلي جمعه عباسصالح الدين

22-09-2022حلبيه مهوسناظم حميد مهوسصالح الدين

22-09-2022هديه صالحنزهان حماد هزاعصالح الدين

22-09-2022وضحيه حسينمحسن ابراهيم صالحصالح الدين

22-09-2022فطيم حسيناحمد الطيف حسنصالح الدين

22-09-2022مريم حسينصالح يونس احمدصالح الدين

22-09-2022فوزيه احمدفواز فهد سهيلصالح الدين

22-09-2022وضحه محمدرياض محمد عبدصالح الدين

22-09-2022ندوره عبدهللاعبدالرحمن محمد سليمانصالح الدين

22-09-2022صبريه عالويمطلك صبار حماديصالح الدين

22-09-2022رفعه محمودعبود حسين فهدصالح الدين

22-09-2022عايشه وسميعبدهللا حسين عبدالرحمنصالح الدين

22-09-2022فضيله طهمجيد عطيه منصورصالح الدين

22-09-2022صدعه ضعنعلي خلف عبدصالح الدين

22-09-2022خضره سهيلفريد محي خلفصالح الدين

22-09-2022هدله حسيننوفان علي حسينصالح الدين

22-09-2022هميله سلماننوري خلف محمودصالح الدين

22-09-2022عسله نجممهدي مصلح كاظمصالح الدين

22-09-2022رفعه محموداسماعيل حسين فهدصالح الدين

22-09-2022منيفه عجيلسحاب عويد سحلصالح الدين

22-09-2022طليعه مهيديسعود عبدالواحد حمادصالح الدين

22-09-2022فرحه عبدهللاعبدالرحمن فرحان ناصرصالح الدين

22-09-2022شكريه عليمردانعبدهللا شريف كاظمصالح الدين

22-09-2022هدله خلفسلوى خليل جاسمصالح الدين

22-09-2022افطيم حمدوشضياء عبدهللا زغيتصالح الدين

22-09-2022وصف سلمانعبدالعالي جاسم محمدصالح الدين

22-09-2022هديه طعمهندا ياس طارشصالح الدين

22-09-2022حسنه محمدعداي علي عوادصالح الدين

22-09-2022عليه حايفكريم منفي حسينصالح الدين

22-09-2022فرحه فياضخلف خضير روميصالح الدين

22-09-2022عسله محمودفاضل كريم عدوانصالح الدين

22-09-2022هويه جاسمشالل محمد احمدصالح الدين

22-09-2022نسمه صلحيحسن علي غزالصالح الدين

22-09-2022هالله مالعلي محمد ابراهيمصالح الدين

22-09-2022صجه عيثانهادي صحن نزالصالح الدين

22-09-2022رشده عبدحارس رشيد منوخصالح الدين
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22-09-2022هديه فارسعلي حسين ابراهيمصالح الدين

22-09-2022جميله عليوينعمان محمد عزاويصالح الدين

22-09-2022كطمه عليعناد نصيف خليفصالح الدين

22-09-2022جميله عبدعلي حسين جبارهصالح الدين

22-09-2022وضحه احمدكريم اسماعيل حسينصالح الدين

22-09-2022كرجيه ديوانمزهر حمادي حمزهصالح الدين

22-09-2022حنيفه امينكامل ابراهيم سمينصالح الدين

22-09-2022كميله احمدمحمد داود سلمانصالح الدين

22-09-2022راجحه حسنطارق نشمي محمدصالح الدين

22-09-2022تاضي جاسمابراهيم علي عبدصالح الدين

22-09-2022فرجه عباساحمد صالح ابراهيمصالح الدين

22-09-2022عجميه حماديحميد سبع فرجصالح الدين

22-09-2022امينه محمدصباح ياسين حسينصالح الدين

22-09-2022زيره تركيسعيد ابراهيم تايهصالح الدين

22-09-2022شوكته عزيزنجمالدين علي غفورصالح الدين

22-09-2022فصله صالحاحمد محمود سلمانصالح الدين

22-09-2022زهيه جعفرعبدهللا سمين حسنصالح الدين

22-09-2022جمينه محمدعزيز قادر احمدصالح الدين

22-09-2022نهايه عباسصبار محمد علوانصالح الدين

22-09-2022كرجيه سليمانجمعه ابراهيم محمدصالح الدين

22-09-2022مهديه محمدعلي حسين خلف  محمدصالح الدين

22-09-2022خاور عربمحمد مصطفى سمينصالح الدين

22-09-2022صبريه امينجاسم علي برغشصالح الدين

22-09-2022رفعه موسىعزيز حماده خلفصالح الدين

22-09-2022هدله مخلفجيات مبارك محمدصالح الدين

22-09-2022صالحه جاسمراضي ياسين محمودصالح الدين

22-09-2022فرحه عليفرحان احمد صالحصالح الدين

22-09-2022هاجر ابراهيمداود شالش خلفصالح الدين

22-09-2022ثوره مرعيمحسن عبدالرزاق حسينصالح الدين

22-09-2022ازوينه خلفعبد محمد ثلجصالح الدين

22-09-2022صبحه محجوبحسين طه محمدصالح الدين

22-09-2022شويشه ضعينحسين سهيل فطعنصالح الدين

22-09-2022لفته محلعبيد محمد بردصالح الدين

22-09-2022زعيله عليجمين حمدان جدعانصالح الدين

22-09-2022جوزه جاسمعطاهللا زيد محمودصالح الدين

22-09-2022هضيمه احمدمهدي كاظم عبدصالح الدين

22-09-2022حمده عليويطه كريم فرجصالح الدين

22-09-2022صبحه حسينمحسن عبدالعالي رجبصالح الدين

22-09-2022حسيبه هاشمنجالء صابر كريمصالح الدين

22-09-2022منيفه فهدناصر صالح مناورصالح الدين

22-09-2022كوده مناورعواد عجاج نوارصالح الدين

22-09-2022غربت هزاعحسين علي حسينصالح الدين

22-09-2022نجاح عبدالسالمرغد درويش حبيبصالح الدين

22-09-2022عطيه عبدهللاصالح عباس محمدصالح الدين

22-09-2022وضحه جاسمعلي هراط بخيتصالح الدين

22-09-2022عفته سميرحاجم سمير محمدصالح الدين

22-09-2022سعده حمادمحمد دلف جوادصالح الدين

22-09-2022وضحه شهابمحمد خلف مخلفصالح الدين

22-09-2022كطيعه حاجمعبدهللا خلف جوادصالح الدين

22-09-2022ترفه صالححسين علي جوادصالح الدين

22-09-2022عليه ابراهيماجوير عبود ابراهيمصالح الدين

22-09-2022صباح بشيرعادل ابراهيم عوادصالح الدين
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22-09-2022خلفه عبدهللامحمود صالح خلفصالح الدين

25-09-2022مجيده حسيانغالب جاسم جدوعصالح الدين

25-09-2022نوريه خليلسامي برجس درويشصالح الدين

25-09-2022مدينه ذيابحميد هالل محمودصالح الدين

25-09-2022عدله ياسينمحمد عبيد محمدصالح الدين

25-09-2022مسكت جاسمثامر احمد جاسمصالح الدين

25-09-2022عليه هويديخليل ابراهيم خلفصالح الدين

25-09-2022نوره جمعهعلي صالح خليفهصالح الدين

25-09-2022حمده عياشمحمد نواف مظهورصالح الدين

25-09-2022فهده ظاهراحمد عبيد شرقيصالح الدين

25-09-2022شكره جاسماحمد هندي حمدصالح الدين

25-09-2022جاهده حسنعلي حسين عثمانصالح الدين

25-09-2022شكريه عزيزكنعان شالل هزاعصالح الدين

25-09-2022ليلى حكيمحسن يوسف قنبرصالح الدين

25-09-2022كرجيه علوانعدنان احمد جاسمصالح الدين

25-09-2022فرحه محمدعدنان صالح محمودصالح الدين

25-09-2022رسميه طهخالد اسعد سلمانصالح الدين

25-09-2022طرفه حمدصالح محمد سلمانصالح الدين

25-09-2022ربيه عطيهحسن عبد عبدهللاصالح الدين

25-09-2022هدله حميديعامر عنتر عبودصالح الدين

25-09-2022فرحه شرقيمحمد حسن علوانصالح الدين

25-09-2022صفيه اسماعيلغازي علي صالحصالح الدين

25-09-2022صيده محلحميد حمود عفتانصالح الدين

25-09-2022مره عليدوكان احمد محمودصالح الدين

25-09-2022حمديه عبدعادل سعدون عباسصالح الدين

25-09-2022كمره دربفيصل فريح جرادصالح الدين

25-09-2022فتحيه عباسعبد سليمان حسينصالح الدين

25-09-2022حوريه سلطاناحسان حسين جيادصالح الدين

25-09-2022نورا ابراهيمعبدالسالم محمد احمدصالح الدين

25-09-2022كرحه جديععلي حسن سعيدصالح الدين

25-09-2022سعده جاسممرعي حسن خلفصالح الدين

25-09-2022بدريه فتح هللاحسين ناصر رضاصالح الدين

25-09-2022ريمه عباسناجي مخلف عليصصالح الدين

25-09-2022نظيمه محمدفالح جمعه مجيدصالح الدين

25-09-2022بهيه رضاشرف عبدل احمدصالح الدين

25-09-2022فريده حميدعلي قاسم فاضلصالح الدين

25-09-2022غزاله حسينعبداللطيف حميد صعبصالح الدين

25-09-2022صبيحه محمدصدام شاكر محمودصالح الدين

25-09-2022ثامره سعدالدينعبدالستار محمد احمدصالح الدين

25-09-2022بهيجه ابراهيمخالد صالح مطرصالح الدين

25-09-2022صبريه صالحرشيد حميد كناصصالح الدين

25-09-2022مديحه مهديمحمود شهاب احمدصالح الدين

25-09-2022خميسه عبدالعزيزمحسن احمد حسينصالح الدين

25-09-2022فضيله مغيررضا عبيد عامرصالح الدين

25-09-2022حسنه حمدمحمود حسون عليصالح الدين

25-09-2022ياسه ابراهيمكمال عبد شرادصالح الدين

25-09-2022فهيمه احمدحميد صالح محمدصالح الدين

25-09-2022رحمه ابراهيمحكيم كريم فتاحصالح الدين

25-09-2022مهديه محمودابراهيم فهد خليفهصالح الدين

25-09-2022ساره عوادسلمان حسن شعيبصالح الدين

25-09-2022حمديه خلفقاسم محمد جاسمصالح الدين

25-09-2022ترفه فليحعريبي عباس هجيجصالح الدين
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25-09-2022شوشه صالحاحمد فتحي محجوبصالح الدين

25-09-2022سليمه جعفرحبيب قادر حبيبصالح الدين

25-09-2022صبريه حمديونس محمد علوانصالح الدين

25-09-2022مكيه محمدسامي طه ياسينصالح الدين

25-09-2022نجمه هاللعواد محمد خضرصالح الدين

25-09-2022جمله احمداحمد صايل باشاصالح الدين

25-09-2022كليري حسينعلي عبدالعزيز امينصالح الدين

25-09-2022ترفه صالحسعد محمد عسكرصالح الدين

25-09-2022وضحه عليمحمود صالح حسينصالح الدين

25-09-2022شكحه عذيبخضر حبيب مذوذصالح الدين

25-09-2022امينه محمدعدنان جمعه احمدصالح الدين

25-09-2022اهو محمدصادق حميد محمدصالح الدين

25-09-2022حده عليفاضل دحام حمادصالح الدين

25-09-2022وضحه خلفحميد علي سلمانصالح الدين

25-09-2022حمده عليماهر محمود جاسمصالح الدين

25-09-2022اميره حسنصالح عفر عبدالعزيزصالح الدين

25-09-2022ساره ذياباحمد مرشد فهدصالح الدين

25-09-2022امينه سمينسفيان حسن ابراهيمصالح الدين

25-09-2022ماهيه حميدرحمن هاشم سلمانصالح الدين

25-09-2022عليه محمودكنعان سويد علوانصالح الدين

25-09-2022صبحه عطيهابراهيم محمد جاسمصالح الدين

25-09-2022نوفه سليمانحمدان خضير جدوعصالح الدين

25-09-2022وضحه حمدمحمد صالح سوادصالح الدين

25-09-2022بسهيه حسينحميد مجيد حبيبصالح الدين

25-09-2022سعده جدوعمحمود غضبان اسماعيلصالح الدين

25-09-2022جهنه حميداحمد صالح خوافصالح الدين

25-09-2022اديبه حياويسعد خليل ابراهيمصالح الدين

25-09-2022بدره محمدهزاع حمودي محسنصالح الدين

25-09-2022ريمه خليلناظم خميس نخيالنصالح الدين

25-09-2022فرحه محمدرشيد محمود عوادصالح الدين

25-09-2022حمده عبداسماعيل خضير عباسصالح الدين

25-09-2022ترفه صالحماجد حميد عباسصالح الدين

25-09-2022رفعه مغيراكريم عبدهللا محمدصالح الدين

25-09-2022غزاله حسيناحمد جدوع محمدصالح الدين

25-09-2022صحبه ابراهيممحمد عبدهللا حسينصالح الدين

25-09-2022وضحه حسينمحمود عبدهللا عليصالح الدين

25-09-2022عزله مضعنخليل خيال جبلصالح الدين

25-09-2022نرجس عليناصر علي جدوعصالح الدين

25-09-2022شيخه حماديفاضل مجول اسماعيلصالح الدين

25-09-2022نزهه عواداسماعيل علي جزاعصالح الدين

25-09-2022عفته عبدهللاحسين علي منفيصالح الدين

25-09-2022نجمه عبدجبار عباس حسنصالح الدين

25-09-2022كفتيه خليفاسماعيل عبود دحامصالح الدين

25-09-2022مغيريه عبادجاسم الفي مناعصالح الدين

25-09-2022فطيم حسينزالل حمود نجمصالح الدين

25-09-2022خزنه عدايبشير حسين عبدهللاصالح الدين

25-09-2022نمشه حسينسعد غضب عبيدصالح الدين

25-09-2022ترفه خلفسلمان عبدهللا خلفصالح الدين

25-09-2022هدله محمدصالح احمد صالحصالح الدين

25-09-2022عمشه حسينعبد عزالدين احمدصالح الدين

25-09-2022مديحه عايدسعد خليفه عبدهللاصالح الدين

25-09-2022هوره صالحجمعه يونس طروديصالح الدين
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25-09-2022نشميه عبداكرم حميد مرهونصالح الدين

25-09-2022شعله عرميطحمد عبد عابرصالح الدين

25-09-2022منفيه مشعانحمد رحال عبدصالح الدين

25-09-2022غريبه شمرانمهدي اعويج راشدصالح الدين

25-09-2022غثيثه صالححمود حميد صالحصالح الدين

25-09-2022نسمه عبدهللاعبدهللا موسى عوادصالح الدين

25-09-2022نشميه حبيبمصلح حمد عليصالح الدين

25-09-2022بدوه حسنخضبر عباس حسينصالح الدين

25-09-2022صبحه احمدرعد اسماعيل غيدانصالح الدين

25-09-2022مريم صالحخلف موسى احمدصالح الدين

25-09-2022مطره حمودحسين علي حماديصالح الدين

25-09-2022حمده حمودحسين صالح يوسفصالح الدين

25-09-2022جدوه عوسجمزاحم محمد مرصوصصالح الدين

25-09-2022نجود حمودابراهيم عبد جبرصالح الدين

25-09-2022حمديه علوانخالد عبد عليصالح الدين

25-09-2022حمده شهابعلي عبدهللا نجمصالح الدين

25-09-2022ريمه خليفهاحمد عبدهللا محمدصالح الدين

25-09-2022فكريه رضابرهان علي عباسصالح الدين

25-09-2022ورده اسماعيلبرهان عبدهللا احمدصالح الدين

25-09-2022عطيه خلفحسن علي يوسفصالح الدين

25-09-2022عليه كعودصالح حسن عليصالح الدين

25-09-2022فريده محمدعبدهللا حسن محمدصالح الدين

25-09-2022عمشه حسينوعد اسعد حميدصالح الدين

25-09-2022وضحه صبحيسلطان سالمه عبدصالح الدين

25-09-2022عيده خلففرحان ناصر حمدصالح الدين

25-09-2022ازهيه ياسينصبحي ابراهيم صالحصالح الدين

25-09-2022فهيمه ابدينغزال كتاب عالويصالح الدين

25-09-2022عاشوره صالحخضير علي حسنصالح الدين

25-09-2022صافيه مصيفعباس صادق محمدصالح الدين

25-09-2022عائشه عبدهللازيدان خلف مرادصالح الدين

25-09-2022ليلى حسنمذود طه مذودصالح الدين

25-09-2022حمده حسنصادق جاسم محمدصالح الدين

25-09-2022ساره محمدبكر علي كصبصالح الدين

25-09-2022وضحه حسينحسين صالح محمدصالح الدين

25-09-2022يازي فنديحمد عطيه عليصالح الدين

25-09-2022وزيره احمدعبدالعزيز مرهج عزيزصالح الدين

25-09-2022فنديه محمودحازم وحيد خالدصالح الدين

25-09-2022ذيبه حنفوشثاني ذياب ضاريصالح الدين

25-09-2022هاجر حميدمحمد هزاع حمودصالح الدين

25-09-2022صبيحه احمدمحمد محمدشريف ساقيصالح الدين

25-09-2022صبحه عليياسين صالح عليصالح الدين

25-09-2022شاهه ابراهيملورنس يعقوب محجوبصالح الدين

25-09-2022رفعه موسىصبحي عبدهللا حمدصالح الدين

25-09-2022صبحه اسماعيلصالح عبدالرزاق محمدصالح الدين

25-09-2022رفعه عجيلابرهيم حمود بندرصالح الدين

25-09-2022فرحه شالشاحمد برجس عبدالرحمنصالح الدين

25-09-2022فطيمه مهديخاف داود سلمانصالح الدين

26-09-2022خاتون غضبانمحمود عبدالوهاب عليصالح الدين

26-09-2022زهيه محمودرعد حسين صالحصالح الدين

26-09-2022نشميه احمداحمد محمد ذيبانصالح الدين

26-09-2022عيده عوادمحمد ماجد احمدصالح الدين

26-09-2022مكيه عباسصباح عباس رشيدصالح الدين

Page 378



Query

26-09-2022زهيه قمبرمدير عباس حسينصالح الدين

26-09-2022سعده احمدخالد عالوي حنفيشصالح الدين

26-09-2022صبحه صبارحاتم نزال طامنصالح الدين

26-09-2022نهايه اسماعيلسعد مجيد فياضصالح الدين

26-09-2022خلفه حميديبشير ابراهيم عباسصالح الدين

26-09-2022ساهيه سلمانجمعه علي عبدهللاصالح الدين

26-09-2022رفعه خليفهصباح حماد خليفهصالح الدين

26-09-2022كرحه سعيدمحمد ظاهر حمدصالح الدين

26-09-2022شكريه خليفهحسن زيدان خلفصالح الدين

26-09-2022فاطمه خلفمحمد ياسين صالحصالح الدين

26-09-2022غزاله جدوعحسين حميد عكابصالح الدين

26-09-2022حميده احمدعايد احمد حسنصالح الدين

26-09-2022عليه عوادصباح محمد نماشصالح الدين

26-09-2022عمشه ضيفحمد عبدهللا عكلهصالح الدين

26-09-2022حمد سبعحمد عالوي خليفصالح الدين

26-09-2022ثالثه عيسىعلي محمود روضانصالح الدين

26-09-2022ريمه خليفهسلطان عبدهللا محمدصالح الدين

26-09-2022مريم تركيطارق عبدهللا محميدصالح الدين

26-09-2022هاجر سالمحجي محمد خلفصالح الدين

26-09-2022اميره عبليشليث خضر خلفصالح الدين

26-09-2022حصه عويدحلو حمد زعالصالح الدين

26-09-2022مريم ياسينخضر حسن محمدصالح الدين

26-09-2022صبريه خضيرمنصور عبدالقادر عبدهللاصالح الدين

26-09-2022زينب عباسمحمد جاسم رضاصالح الدين

26-09-2022حليمه حسينطامي احمد زيدانصالح الدين

26-09-2022هويه خلففرحان روكان حواسصالح الدين

26-09-2022سوريه علوانعبدالرزاق حميد فياضصالح الدين

26-09-2022عمشه حسيناحمود خلف عوادصالح الدين

26-09-2022مطره عليويصالح محي عبدهللاصالح الدين

26-09-2022عبده عليصالح عواد فياضصالح الدين

26-09-2022صبحه عبدهللاعزالدين صالح عليصالح الدين

26-09-2022ريشه احمدابراهيم محمود عبدهللاصالح الدين

26-09-2022زركه ياسينعواد حميد فاضلصالح الدين

26-09-2022عانه جاسممحمد احميد عليصالح الدين

26-09-2022نجمه اخليفصالح نجرس ياسينصالح الدين

26-09-2022عدله محمدمحمد علي محمدصالح الدين

26-09-2022خزنه دانوكعلي بداع شرابيصالح الدين

26-09-2022ضحيه فتاحجاسم حميدي محمدصالح الدين

26-09-2022خديجه ياسينخالد عيسى سلطانصالح الدين

26-09-2022عادله فائقشيرزاد عادل محمدغريبصالح الدين

26-09-2022دهيله خلفطلب كمر جميلصالح الدين

26-09-2022عائشه حميديخيري سالم حسينصالح الدين

26-09-2022جويده كاظمجواد محمد حسنصالح الدين

26-09-2022زكيه عبدهللازامل سطام عوادصالح الدين

26-09-2022هنديه عليجار حبيب مصطفىصالح الدين

26-09-2022صبريه عبداحميد نزال عويدصالح الدين

26-09-2022ريزاو حميدصباح نادر جاسمصالح الدين

26-09-2022ردسه حسنشاكر محمود صلبيصالح الدين

26-09-2022خزمه عباسعلي حسن بديويصالح الدين

26-09-2022كميله مغيرياسين حمود عبودصالح الدين

26-09-2022رابعه عليماجد حميد محمودصالح الدين

26-09-2022رازقيه عبدالكريمناظم هيجل فرحانصالح الدين
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26-09-2022امينه محمدجمال علي عيسىصالح الدين

26-09-2022حمديه صباحخلف عبيد خلفصالح الدين

26-09-2022ليلى صالحناصر سليمان شرقيصالح الدين

26-09-2022صبريه جبرسعيد حمود كيالنصالح الدين

26-09-2022عطيه ابراهيموليد عبدالطيف اعليويصالح الدين

26-09-2022نزيهه محمودعماد ناظم نادرصالح الدين

26-09-2022هاجر احمدفخري ادريس حسنصالح الدين

26-09-2022شوشه عمرعزيز نجم حميدصالح الدين

26-09-2022مهيه مطلكابراهيم سلطان عفصانصالح الدين

26-09-2022حمده عبدابراهيم خضير عباسصالح الدين

26-09-2022هدله عبدهللاحمد محسن غضيبصالح الدين

26-09-2022نايله عويدجمعه عبد فيصلصالح الدين

26-09-2022ترفه احمدساجد جليل فارسصالح الدين

26-09-2022فهيده احمدرشيد عويد محمودصالح الدين

26-09-2022شاه اسماعيلاجبير محمود عوادصالح الدين

26-09-2022فطيم محمودحسين محمد عوادصالح الدين

26-09-2022مطره محمدعطاهلل مكي حميدصالح الدين

26-09-2022هميله صالحعلي عطيه عبودصالح الدين

26-09-2022سعديه حسنمصطفى محمد ياسينصالح الدين

26-09-2022حسنه علوحميد محمد حمدصالح الدين

26-09-2022فضيله فيزيعلي حميد احمدصالح الدين

26-09-2022مهديه زيدانجدوع حبيب صالحصالح الدين

26-09-2022عليه رمضانردام احمد شعبانصالح الدين

26-09-2022ناهيه محمودلقمان احمد زيدانصالح الدين

26-09-2022عليه يونساحمد عباس عبدصالح الدين

26-09-2022ريمه جاسمفواز ارميض سليمانصالح الدين

26-09-2022شدهه عبودفايز مطر بنيصالح الدين

26-09-2022مهده محمدسلمان شهاب احمدصالح الدين

26-09-2022ريمه خلفجاسم اسماعيل خضرصالح الدين

26-09-2022حسنه عليعيسى عواد عيسىصالح الدين

26-09-2022فخريه كريمكمال فرهود درويشصالح الدين

26-09-2022بيروز حميدكامل احمد روستمصالح الدين

26-09-2022جوزه محمدمحمد حردان عبدهللاصالح الدين

26-09-2022زكيه احمدفاروق محسن درويشصالح الدين

26-09-2022نديمه كريمنامق حسين حسنصالح الدين

26-09-2022ثريا عباسعلي جسام محمدصالح الدين

26-09-2022وضاحه حمدعلي حسين عليصالح الدين

26-09-2022وضحه عمورعبدهللا جادهللا سلطانصالح الدين

26-09-2022كرحه عليعبد دخيل مهديصالح الدين

26-09-2022سعده محمودخلف سليمان محمدصالح الدين

26-09-2022عمشه حسينانور احمد نجمصالح الدين

26-09-2022سعديه عنترغانم جاسم زيدانصالح الدين

26-09-2022رابعه ابراهيماسماعيل ابراهيم اسماعيلصالح الدين

26-09-2022زكيه طيباحمد اسماعيل احمدصالح الدين

26-09-2022يازي عماشعبدهللا برع صالحصالح الدين

26-09-2022خميسه ارصلجمال ابراهيم حسنصالح الدين

26-09-2022وطفه صالحصابر كريم احمدصالح الدين

26-09-2022مجده عليشاكر سلمان حسينصالح الدين

26-09-2022نفيسه عبداالميراحمد صالح حسنصالح الدين

26-09-2022نسلي جبارعادل عزيز حميدصالح الدين

26-09-2022شريشه حسننجيب كريم جمعهصالح الدين

26-09-2022نركيز جعفرعلي عزيز عسكرصالح الدين
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26-09-2022بهيه عليمحمد سعدون مهديصالح الدين

26-09-2022فصيله نعمهنوري عبدهللا طعمهصالح الدين

26-09-2022حمديه حسنرميض محمود نايفصالح الدين

26-09-2022وضحه صالحياس خضير عباسصالح الدين

26-09-2022بهيه عوادساهي محمد عيفانصالح الدين

26-09-2022وزيره رشيدطارق سردال حمهالوصالح الدين

26-09-2022حواشه محمدمحمود حسين ماجدصالح الدين

26-09-2022خميسه حمدابراهيم سليمان محمدصالح الدين

26-09-2022عنود مخيلفعلي محمود سدرهصالح الدين

26-09-2022خزنه مديفعاحمد ادويج منيفصالح الدين

26-09-2022فرحه مجيدفؤاد احمد حسنصالح الدين

26-09-2022فضيله عبدهللاشاكر محمود محمدصالح الدين

26-09-2022سعده عجلشاكر محمود خليفهصالح الدين

26-09-2022طليعه حمدفرحان ثلج عوادصالح الدين

26-09-2022هديه عاشورمحمد شكور محمودصالح الدين

26-09-2022سعديه عباسمحمد عبيد ناجيصالح الدين

26-09-2022منسيه كعبرافع وحش حميدصالح الدين

26-09-2022كبيله طايسناجي كامل كديميصالح الدين

26-09-2022وضحه محمدسعد صالح محمودصالح الدين

26-09-2022ترفه يوسفعدنان مشعل حسينصالح الدين

26-09-2022سعديه صالحمحمد خضير جاسمصالح الدين

26-09-2022ترفه مدلولخليل اعشوي دليصالح الدين

26-09-2022سعده محمدجاسم عبدهللا احمدصالح الدين

26-09-2022زهره امينمظهر حسين حمدصالح الدين

26-09-2022بدريه احمدعواد رجب ججوصالح الدين

26-09-2022امل قنبرفالح حسن احمدصالح الدين

26-09-2022هاشميه محمدعماد حسن احمدصالح الدين

26-09-2022عطيه سليمانعبدالحسين ابراهيم جاسمصالح الدين

26-09-2022فخريه احمدعلي اصغر علي اكبر احمدصالح الدين

26-09-2022بهيه محمدموفق رزوقي ابراهمصالح الدين

26-09-2022حبيبه كريماحمد عبدهللا ناصرصالح الدين

26-09-2022وضحه سلمانمجيد عبدهللا عليصالح الدين

26-09-2022عدله سلطانعبدهللا محمد عبدصالح الدين

26-09-2022كرحه خلفتركي احمد عبدهللاصالح الدين

26-09-2022عدله صالحجاسم محمد خلفصالح الدين

26-09-2022وضحه سليماناحمد محمد عبدالرزاقصالح الدين

26-09-2022امونه محمدحامد نده حسينصالح الدين

26-09-2022نجود عبدادريس سلطان حسينصالح الدين

26-09-2022صبحه شاكرعزيز شطي سطيحصالح الدين

26-09-2022كاظميه عبدهللاسعود عبدالرحمن سعودصالح الدين

26-09-2022نجمه عايدمهند محمود احمدصالح الدين

27-09-2022ساره حسنارميض ابراهيم عليصالح الدين

27-09-2022صبيحه حميدمصطفى خزعل حمديصالح الدين

27-09-2022خزعليه شهابعادل اسماعيل حسينصالح الدين

27-09-2022هويه مصلحماهر مزعل صالحصالح الدين

27-09-2022حمده نجرسمحمد هايس عبدهللاصالح الدين

27-09-2022عليه عشممالك بديوي عبدصالح الدين

27-09-2022بخيته حسنحجوب خلف سلمانصالح الدين

27-09-2022نعيمه رفعتمعتصم شهباز سلمانصالح الدين

27-09-2022اضحيه خضرضامن احمد داثانصالح الدين

27-09-2022ساجده خليلعلي قنبر زين العابدينصالح الدين

27-09-2022فكريه فتاحعلي رمضان رضاصالح الدين
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27-09-2022شعيله عجاججمال مجيد هراطصالح الدين

27-09-2022عزيزه صالحعامر عوده جرادصالح الدين

27-09-2022كريجه خلفرزوق فاضل محمودصالح الدين

27-09-2022فاطمه نصيفنشوان انور اسماعيلصالح الدين

27-09-2022هدله محمدشهاب احمد وكاعصالح الدين

27-09-2022غنيه جهادحسن فاضل دعبلصالح الدين

27-09-2022نجيبه مولودغانم احمد بيرامصالح الدين

27-09-2022صبيحه عبدهللااحمد حمه غريب عباسصالح الدين

27-09-2022كورجي عبدالقادرحسين علي حسينصالح الدين

27-09-2022عيده حمدمشعان اسماعيل حمدصالح الدين

27-09-2022امينه عليجمعه طه احمدصالح الدين

27-09-2022حمديه حسينعماد عبد عليصالح الدين

27-09-2022وحيده انصيفاكرم عبد هاديصالح الدين

27-09-2022فخريه جاسملؤي محمود محمدصالح الدين

27-09-2022ليلى علوانمحمد عبد احمدصالح الدين

27-09-2022وطفه ثلجاحمد علي سعيدصالح الدين

27-09-2022شفيقه حسينمحمد فخري عبدصالح الدين

27-09-2022غزاله محمدعلي حسين صالحصالح الدين

27-09-2022وسميه معيوفصالح محمد صالحصالح الدين

27-09-2022مشعه صباحجمعه حسن عبدهللاصالح الدين

27-09-2022زكيه غريبعمر حسين ابراهيمصالح الدين

27-09-2022هضيمه حسنعذاب حسن عليصالح الدين

27-09-2022فرحه رجاعبدالرحمن سعود دويلصالح الدين

27-09-2022صالحه خلفمحمد دخيل محمدصالح الدين

27-09-2022يازي غزالسعيد حماد عسلصالح الدين

27-09-2022جهينه شاكه خانحكيم ابراهيم فتاحصالح الدين

27-09-2022بدره طعمهمزاحم عايد عبدهللاصالح الدين

27-09-2022لطيفه ندىجابر محمد ذيابصالح الدين

27-09-2022صبيحج نعيمهضرار جواد عايدصالح الدين

27-09-2022حمديه علوانحسن خلف احمدصالح الدين

27-09-2022وضحه خالصمظهر علي كطبصالح الدين

27-09-2022شريفه جمعهسفيان حميد احمدصالح الدين

27-09-2022ليلى عبدالنبيطالل حسن عبدالقادرصالح الدين

27-09-2022فهيمه برعمحمد شامل فاضلصالح الدين

27-09-2022حسنه حسينمالك طه ياسينصالح الدين

27-09-2022مهيره ياسينخالد حسن جاسمصالح الدين

27-09-2022عاليه محمودعبدالباقي عمر محمودصالح الدين

27-09-2022نوفه محلفتاح خلف حسينصالح الدين

27-09-2022مهيه هزاعكامل عيدان سالمصالح الدين

27-09-2022كورجيه عليداود عبدالقادر امينصالح الدين

27-09-2022عيده بديويمالك عايد فيصلصالح الدين

27-09-2022عمشه حسينعامر علي حمدصالح الدين

27-09-2022فاطمه شريفحمزه عيسى حسنصالح الدين

27-09-2022غيده طعمهحسين عبد ابراهيمصالح الدين

27-09-2022هدله خليفخلف فرحان حمودصالح الدين

27-09-2022هاجر عبدالرحمنعبدالرحمن محمود عليصالح الدين

27-09-2022امينه عليناظم محمد حسينصالح الدين

27-09-2022فطيم جبرمجيد عجاج صياحصالح الدين

27-09-2022صبريه فتاحطارق رشيد صالحصالح الدين

27-09-2022عيده مصلحصباح عبد صالحصالح الدين

27-09-2022عفته عباسمطر عطيه محمودصالح الدين

27-09-2022خزنه خليفهصالح محمد خلفصالح الدين
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27-09-2022صيده فياضثابت حسن فريحصالح الدين

27-09-2022كرحه شهابذياب محمود ذيابصالح الدين

27-09-2022ترفه سليمانجاسم محمد حمادصالح الدين

27-09-2022رويه مصلحمناور خزعل صالحصالح الدين

27-09-2022فلجه الجاسبصالح محمد غريبصالح الدين

27-09-2022ليله محمدمحمد جميل محمودصالح الدين

27-09-2022شاهه محبحميد خليل ابراهيمصالح الدين

27-09-2022ملكه خلفعمر متعب محمدصالح الدين

27-09-2022رسميه حسنعيسى ابراهيم حسنصالح الدين

27-09-2022سعديه غديراحمد ابراهيم محمدصالح الدين

27-09-2022نايله خلفمحمد مهدي صالحصالح الدين

27-09-2022منفيه مصلحعلي عبدالرحمن محمدصالح الدين

27-09-2022نايله داودصالح خلف عباسصالح الدين

27-09-2022هالله مخلفاحمد مطر كرحوتصالح الدين

27-09-2022غزوه عليمزهر جاسم امباركصالح الدين

27-09-2022منفيه مصلحاحمد عبدالرحمن محمدصالح الدين

27-09-2022سهاد محمدرافع كريم محمدصالح الدين

27-09-2022هويه خلفميزر روكان حواسصالح الدين

27-09-2022ماهيه حمودنهله حسين علوانصالح الدين

27-09-2022فصله خلفمحمود صالح حسنصالح الدين

27-09-2022صبحه احمدتحرير رحيم حسينصالح الدين

27-09-2022هديه سعودحسين مجول حويشصالح الدين

27-09-2022ترفه جميلفارس ناجي صبحيصالح الدين

27-09-2022ملكه حسنرمضان جبار حميدصالح الدين

27-09-2022كرديه شحاذهسيف كوان عباسصالح الدين

27-09-2022نهيده سايرحضيري عواد عبدصالح الدين

27-09-2022حالوه احمدنجمالدين محمد عبدهللاصالح الدين

27-09-2022صبحه محموديونس اسماعيل مصلحصالح الدين

27-09-2022وضحه صالحطه صالح عليصالح الدين

27-09-2022ردسه طلبحسن محمود عليصالح الدين

27-09-2022رابعه نعيمعبدالقادر مطلك شهابصالح الدين

27-09-2022عمشه حسينصالح خلف عوادصالح الدين

27-09-2022نشميه نايفمهدي صالح مخلفصالح الدين

27-09-2022امينه جمعهقاسم احمد كرمصالح الدين

27-09-2022دره نجمانور محمد محسنصالح الدين

27-09-2022افطيمه حسناحمد خضير حماديصالح الدين

27-09-2022فهيده احمدعدنان عويد محمودصالح الدين

27-09-2022فوزه سلمانخلف خضير نصيفصالح الدين

27-09-2022صيته سلمانمحمد ابراهيم خلفصالح الدين

27-09-2022صبيحه حسنحمود احمد صالحصالح الدين

27-09-2022وضحه احمدغائب خضر حمدصالح الدين

27-09-2022مهربان عباسحسن خليل قوليصالح الدين

27-09-2022مهره اسودجبار حواس غزالصالح الدين

27-09-2022كرحه حسنعصام محمد عليصالح الدين

27-09-2022انوي محمدمحمد حماد رشيدصالح الدين

27-09-2022حمديه علواننوري عبد عليصالح الدين

27-09-2022مطره عبيدخالد رمضان محمدصالح الدين

27-09-2022ردسه سرهيدصالح حسين محمدصالح الدين

27-09-2022برنو ريحانخيري خلف عبدهللاصالح الدين

27-09-2022ردسه طلبمحمد محمود عليصالح الدين

27-09-2022منهي محمودحسين اسماعيل عبدهللاصالح الدين

27-09-2022سعده حسينحسين عبدهللا خضرصالح الدين
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27-09-2022رابعه خضرجاسم صالح خضرصالح الدين

27-09-2022حمده سلمانالطيف وحيد عبدهللاصالح الدين

27-09-2022حزينه خلفاحمد خلف احميدصالح الدين

27-09-2022عليه يوسفاحمد محمد حسينصالح الدين

27-09-2022شوشه مصطفىنجم عبدهللا احمدصالح الدين

27-09-2022عطيه كريمصباح فاضل خلفصالح الدين

27-09-2022صيته محمدابراهيم عبدهللا محمدصالح الدين

27-09-2022هضيمه محمدحمد حمود احمدصالح الدين

27-09-2022حسنه جدعانحميد بردي صباحصالح الدين

27-09-2022زكيه خلفاحمد مطر احمدصالح الدين

27-09-2022وضحه سمينعبدالغفار ابراهيم حسنصالح الدين

27-09-2022وزه عيسىميسر حمود حسينصالح الدين

27-09-2022حمديه عبيدطالب خورشيد عباسصالح الدين

27-09-2022خلخاص محمدعبدالحسين فاضل زينالعابدينصالح الدين

27-09-2022كرويه شرموطابراهيم احمد مهيديصالح الدين

27-09-2022اعتماد محمدمهند احمد عليصالح الدين

27-09-2022ازهيه حمودسمير حميد حسينصالح الدين

27-09-2022سهيله اسماعيلليث حسن احمدصالح الدين

27-09-2022خديجه جاسمفرحان محمود عبدهللاصالح الدين

27-09-2022حمده ابراهيمعاصم زعال صبارصالح الدين

27-09-2022وضحه صبحيراشد سالمه عيدصالح الدين

27-09-2022عبده محمداحمد احميد عبدهللاصالح الدين

27-09-2022هدله عبودعطاهلل مخلف محمدصالح الدين

27-09-2022هالله محمدحكمت بدر منفيصالح الدين

27-09-2022شكريه كاظمعلياصغر رشيد غريبصالح الدين

27-09-2022صبره صبارفاضل عباس زبارصالح الدين

27-09-2022عجميه ابراهيمصالح احمد محمدصالح الدين

27-09-2022حصه عليعجيل حسين عكلهصالح الدين

27-09-2022خديجه احمدسامي حيدر خلفصالح الدين

27-09-2022مريم محمدطلب احمد ابراهيمصالح الدين

27-09-2022ليلى سطوانحميد رشيد ايوبصالح الدين

27-09-2022عمشه جاسممحمد رزوق فتحيصالح الدين

27-09-2022عاشوره صالحاحمد علي حسنصالح الدين

27-09-2022جميله حمدمحمد عبدهللا شريفصالح الدين

27-09-2022عليا ناهضعطاهللا محمد كرجصالح الدين

28-09-2022فاطمه زين العابدينرضوان عزيز احمدصالح الدين

28-09-2022نسلي حمداكرام هادي تقيصالح الدين

28-09-2022بهيجه ابراهيمحسين احمد نصيفصالح الدين

28-09-2022زهره خلفاسماعيل خلف عميريصالح الدين

28-09-2022ريمه محمدمطر عبدهللا اللجيصالح الدين

28-09-2022نجود حسينياسين خضير علوانصالح الدين

28-09-2022صبحه سلطانابراهيم حسين عليصالح الدين

28-09-2022رتبه رشيدهايس داود سلمانصالح الدين

28-09-2022منسيه عبدالمجيدصباح عبدهللا موسىصالح الدين

28-09-2022خيريه كلوبنشوان فاضل جاسمصالح الدين

28-09-2022صبحه عليثامر عبد حنيفصالح الدين

28-09-2022هاجر عبيدبرهان حالول عيسىصالح الدين

28-09-2022عائشه عليبيات احمد خلفصالح الدين

28-09-2022فطيم احمدعبد حسين احمدصالح الدين

28-09-2022ترفه جاسمحامد وسمي محمدصالح الدين

28-09-2022طليعه تمرعزالدين حسن نجمصالح الدين

28-09-2022نايله سليمانخميس نجم خضرصالح الدين
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28-09-2022كرحه خلفعلي سعدي عزيزصالح الدين

28-09-2022نوفه محمودجاسم احمد خضرصالح الدين

28-09-2022عمشه ناصرخلف علي خلفصالح الدين

28-09-2022هويه عيسىخلف عبدالجبار ابراهيمصالح الدين

28-09-2022وزه عيسىحسين حمود حسينصالح الدين

28-09-2022حمده فتحيصالح صالح مصطفىصالح الدين

28-09-2022شمسه جاسمفهد عبدهللا حمدصالح الدين

28-09-2022وضحه حسناسماعيل ياسين حماديصالح الدين

28-09-2022مياسه ظاهرهالل وسمي جادهللاصالح الدين

28-09-2022غبنه محمداحمد محمد عبيدصالح الدين

28-09-2022صالحه احمدرمضان ضاحي شيخصالح الدين

28-09-2022صفيه اسماعيلفيصل علي صالحصالح الدين

28-09-2022نبله عبيدمحمد احمد محمدصالح الدين

28-09-2022وزه عيسىياسين موسى خلفصالح الدين

28-09-2022حسنه مانعجمعه حسين عبدهللاصالح الدين

28-09-2022كمليه سلطانطارق سلوم كعيدصالح الدين

28-09-2022غزاله خلفعدنان علي سطامصالح الدين

28-09-2022ليلى احمداحمد عزيز نامسصالح الدين

28-09-2022فهيمه عبودعلي احمد طلبصالح الدين

28-09-2022صبحه عائدمهدي صالح حسينصالح الدين

28-09-2022مريم سعيدحسين خلف فاضلصالح الدين

28-09-2022افطيم نجمخلف جبر احمدصالح الدين

28-09-2022صبحه عطيهعلي حسين عليصالح الدين

28-09-2022امينه محمودهايس عواد حسنصالح الدين

28-09-2022حويده شاللقاسم افريح نطاحصالح الدين

28-09-2022غزاله عجيلمحمد عطاهللا فريحصالح الدين

28-09-2022كطاه مطلكحسين كرجي صباحصالح الدين

28-09-2022وضحه مياحصباح عبد محمدصالح الدين

28-09-2022نويرء حضيريسالم نايف عوادصالح الدين

28-09-2022تفاحه صالحرباح احمد حسنصالح الدين

28-09-2022كافيه احمدمسعود محسن رشيدصالح الدين

28-09-2022عفيفه صالحاسامه عياش حميدصالح الدين

28-09-2022فطيم حسينخضير عباس حسنصالح الدين

28-09-2022عشيه مهيديخالد عبد مهديصالح الدين

28-09-2022جزعه مشعلفياض حامد رشيدصالح الدين

28-09-2022وطفه خلفاحمد خلف كاطعصالح الدين

28-09-2022سعده طهمجبل عواد حسينصالح الدين

28-09-2022حتينه ابراهيمامير رحيم احمدصالح الدين

28-09-2022حمده محمدفالح عبود عليصالح الدين

28-09-2022وضحه صالححسن صالح عليصالح الدين

28-09-2022فرحه داودعبار عبدهللا محمدصالح الدين

28-09-2022ترفه علياحمد جاسم محمدصالح الدين

28-09-2022غنيه حافظحسام فوزي عبدهللاصالح الدين

28-09-2022احميده احمدعلي احمد عبدهللاصالح الدين

28-09-2022صبريه ابراهيمهناء صداع جيجانصالح الدين

28-09-2022ماجده احمدعباس صالح عبدصالح الدين

28-09-2022حمده سرديسفيان كريم عزالصالح الدين

28-09-2022شمه حماديفرحان دايح حسينصالح الدين

28-09-2022نمره شحاذهفالح عبدهللا جمعهصالح الدين

28-09-2022لمعه عجاجباسم محمد حمديصالح الدين

28-09-2022وضحه صالحعيسى خضير عباسصالح الدين

28-09-2022مقبوله صالحعمار ظافر محمدصالح الدين
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28-09-2022هاشميه حموديمثنى فاضل محمودصالح الدين

28-09-2022نجود شرقيبتول عبدهلل احمدصالح الدين

28-09-2022كنتوله شهابعماد خلف حماديصالح الدين

28-09-2022نجمه هاللمصطفى حمود خلفصالح الدين

28-09-2022سنيه خضيرياس احمد صلفيجصالح الدين

28-09-2022فضيله ياسينمولود نجم جاسمصالح الدين

28-09-2022كميله حميداحمد حمد الطيفصالح الدين

28-09-2022شريفه عجرشاحمد احمود بداعصالح الدين

28-09-2022صبحه عزاويميسر اسماعيل عبدالرحمنصالح الدين

28-09-2022صبحه عطاهللمحمود خلف خليفهصالح الدين

28-09-2022سبته حسونصبحه محمد جبرصالح الدين

28-09-2022كيفيه محمودرياض ركاد فهدصالح الدين

28-09-2022رويه مصلحنوري خزعل صالحصالح الدين

28-09-2022موزه خلفمحمد كرجي خليفهصالح الدين

28-09-2022هاجر خليلمحمد حمد جابرصالح الدين

28-09-2022سهيله حميدخلدون محمد غفارصالح الدين

28-09-2022فضيله محمودلبيب عبدالستار احمدصالح الدين

28-09-2022سهاد محمدقيس كريم محمدصالح الدين

28-09-2022حمده حميدحمد زيدان خلفصالح الدين

28-09-2022بدريه تركيخميس محمد عليصالح الدين

28-09-2022سعديه عمرحكم وليد محيصالح الدين

28-09-2022عليه حسينمنادي صالح عكلهصالح الدين

28-09-2022صبريه قاسمصالح زينالعابدين مهديصالح الدين

28-09-2022نجيبه احمدنامق سعيد حميدصالح الدين

28-09-2022شكريه طيبجاسم يونس صالحصالح الدين

28-09-2022صبحه عيسىصالح احمد حسينصالح الدين

28-09-2022ضحيه عطاهللاخطاب محمود محمدصالح الدين

28-09-2022خديجه صالحسامي محمد محميدصالح الدين

28-09-2022نجيه خميسسمين يوسف خليلصالح الدين

28-09-2022هاجر احمدعزام مصطفى حسينصالح الدين

28-09-2022عزه جباربتال عبددبيس نجرسصالح الدين

28-09-2022هديه خليفهخلف احمد ابراهيمصالح الدين

28-09-2022فهيمه فدعمنصرالدين عبدالكريم عباسصالح الدين

28-09-2022زهره مهديمحمد حسين عليصالح الدين

28-09-2022رحيمه حلواحمد محمد خلفصالح الدين

28-09-2022رسميه عبدالجبارمحمد ابراهيم زيدانصالح الدين

28-09-2022عفره فالحعدنان عبدهللا ذيابصالح الدين

28-09-2022لطيفه محمدحاتم خلف محمدصالح الدين

28-09-2022حدهن خلفماجد عايد حمودصالح الدين

28-09-2022نظيمه خلفليث ابراهيم عسكرصالح الدين

28-09-2022عنود عفتانكريم محمد زويدصالح الدين

28-09-2022هاجر مروحخليل ابراهيم محمدصالح الدين

28-09-2022هدله عطاهللوعد صالح خلفصالح الدين

28-09-2022كافيه محمدنياز عباس خليلصالح الدين

28-09-2022امينه عليعلي محمد خلفصالح الدين

28-09-2022وضحه محمداحمد صالح محمودصالح الدين

28-09-2022ضحيه احمدرافع فنيطل خلفصالح الدين

28-09-2022سعيده رشيدابراهيم جاسم محمدصالح الدين

28-09-2022دوخه بندرجمعه عبد مزعلصالح الدين

28-09-2022كولك محمدكرم ولي عليصالح الدين

28-09-2022نوفه عوينخالد نايف ذيابصالح الدين

28-09-2022فتحيه رمضاناحمد حمد عبدالجليلصالح الدين
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28-09-2022مريم جاسمابراهيم حسن هويدصالح الدين

28-09-2022مريم عليصبحي كريم جاسمصالح الدين

28-09-2022بهيجه بانياحمد زينالعابدين شكرصالح الدين

28-09-2022صبحه خضرمحسن حسن حمدصالح الدين

28-09-2022صبحه حسنمحمد ناصر حمودصالح الدين

28-09-2022عيشه الطيفابراهيم شكوري محمودصالح الدين

28-09-2022ناعس صيهودحامد عبدالكريم جاسمصالح الدين

28-09-2022وضحه عبدهللاحسين حسن شبليصالح الدين

28-09-2022حسنه زيدانمزهر مياح صالحصالح الدين

28-09-2022دوردي لطيفادريس حمزه فاضلصالح الدين

28-09-2022سهام عمرعلي حسين طهصالح الدين

28-09-2022صبحه عبدعلي احمد مصطفىصالح الدين

28-09-2022ضحيه احمدعثمان عزيز كارصصالح الدين

28-09-2022جميله رجبعامر علي حماديصالح الدين

28-09-2022منفيه محمدكريم حسين عليصالح الدين

28-09-2022صبحه حسينعلي عبدالعلي رجبصالح الدين

28-09-2022خديجه شهابحسين حسن ظاهرصالح الدين

28-09-2022بسهي مطرصباح مهيدي صالحصالح الدين

28-09-2022فاطمه خلفرحمان حمد شهابصالح الدين

28-09-2022مطره حمودتركي علي حماديصالح الدين

28-09-2022عبده عجاجصباح ابراهيم محمدصالح الدين

28-09-2022خيريه محمدصبار محمد عثمانصالح الدين

28-09-2022وضحه مصطافصالح حسين جارصالح الدين

28-09-2022عدله ياسينمهدي عبيد محمدصالح الدين

28-09-2022حمده عياشاحمد نواف مظهورصالح الدين

28-09-2022عمشه محمدمحمد الزم جمعهصالح الدين

28-09-2022نشميه عودهحمود مطر برديصالح الدين

28-09-2022يازي اجدععبد حسن صالحصالح الدين

28-09-2022هديه حمدفليح حسن عبطانصالح الدين

21-09-2022رحاب حسينعبدهللا شوكت هاشمبلد والدجيل

21-09-2022طليعه مدبعلي خزعل عبيدبلد والدجيل

21-09-2022صفيه عليممتاز خداوي عليبلد والدجيل

21-09-2022اطياف كريمحذيفه نصير سعدونبلد والدجيل

21-09-2022سالله جاسمحميد صالح جاسمبلد والدجيل

21-09-2022ليله عباسكوان عويد حسنبلد والدجيل

21-09-2022خيريه احمدفزع احمد عطاهللابلد والدجيل

21-09-2022صافي جاسمعلي فياض حسينبلد والدجيل

21-09-2022زهره سعيدعزيز مامور حمديبلد والدجيل

21-09-2022زهره حماديعباس عبدهللا ابراهيمبلد والدجيل

21-09-2022كظميه عليمالك صالح محمدبلد والدجيل

21-09-2022شكريه مهديخالد محمد خالصبلد والدجيل

21-09-2022غنيه كريماحمد حسين محمد حسينبلد والدجيل

21-09-2022مروه حازمحسين امجد سعيدبلد والدجيل

21-09-2022مجليه جاسمعدنان خليل ابراهيمبلد والدجيل

21-09-2022صبحه عبدهللابالل عايد خميسبلد والدجيل

21-09-2022خيريه رميضشاكر محمود صالحبلد والدجيل

21-09-2022حدهن خميسجمال جاسم محمدبلد والدجيل

21-09-2022نعيمه نجمعبيد سالم نهربلد والدجيل

21-09-2022فهميه جاسماحمد مهدي صالحبلد والدجيل

21-09-2022الطيفه محمدفرحان شاكر حمدبلد والدجيل

21-09-2022صبيحه محمدانور يونس احمدبلد والدجيل

21-09-2022حمده مدليمصطفى عبد يوسفبلد والدجيل
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21-09-2022امريكه عبودعباس احمد معروفبلد والدجيل

21-09-2022الميه طلفاحعكاب مشوح معروفبلد والدجيل

21-09-2022دليه جديحمود خلف رميزانبلد والدجيل

21-09-2022كرحه تبنمحب خليل ابراهيمبلد والدجيل

21-09-2022عمشه حسيناجود احمد محمدبلد والدجيل

21-09-2022لطيفه محمودخليل ابراهيم جاسمبلد والدجيل

21-09-2022وضحي نجديمصلح محمد خلفبلد والدجيل

21-09-2022حضره جرادهالل جاسم عليبلد والدجيل

21-09-2022وحيده كرممحمد علي عطيهبلد والدجيل

21-09-2022حميده عبدفراس حسين عليبلد والدجيل

21-09-2022ميعاد ابراهيمرائد سعدي مهديبلد والدجيل

21-09-2022ردحه سرحاناحمد هندي علوانبلد والدجيل

21-09-2022حده جاسمصالح حسن اسماعيلبلد والدجيل

21-09-2022حوريه عباسسعد احمد حسنبلد والدجيل

21-09-2022عالهن جدوعماجد حميد عنادبلد والدجيل

21-09-2022كضيمه خضيرحسين عوده رشيدبلد والدجيل

21-09-2022صالحه كاظمعبدهللا ياسين عبدبلد والدجيل

21-09-2022عمشه حسيناحمد صالح جاسمبلد والدجيل

21-09-2022عليه محمدحمد محمد لطيفبلد والدجيل

21-09-2022امل خزعلحسين علي توفيقبلد والدجيل

21-09-2022شكحه جاسمرشيد هزاع محسنبلد والدجيل

21-09-2022صالحه محمودياسين خليفه علوانبلد والدجيل

21-09-2022ملكه قدوريجاسم حسين درباسبلد والدجيل

21-09-2022حليمه جباررياض قاسم حسينبلد والدجيل

21-09-2022تفاحه شاهرخلف مدلول حبتربلد والدجيل

21-09-2022عيده ذيابمرفوع جسام شاللبلد والدجيل

21-09-2022كرحه احمدزاحم رشيد محمدبلد والدجيل

21-09-2022ملكه احمدجاسم محمد الطيفبلد والدجيل

21-09-2022عليه حسيناحمد قادر عليبلد والدجيل

21-09-2022نوفه عليعلي خلف حسينبلد والدجيل

21-09-2022كافي عليصادق خليل ابراهيمبلد والدجيل

21-09-2022سبتيه حبيبخضير محمد نجمبلد والدجيل

21-09-2022رحمه عبداالميرحبيب ابراهيم حماديبلد والدجيل

21-09-2022خديجه محمدعلي حسين عليبلد والدجيل

21-09-2022عديله جاسمصالح حسين سلطانبلد والدجيل

21-09-2022سحيله ياسرحاضر عليوي داويبلد والدجيل

21-09-2022زينب حسينعباس بهاء الدين شمس الدينبلد والدجيل

21-09-2022فخريه موسىميامين عبدالكريم لطيفبلد والدجيل

21-09-2022شلشه حسينمحمد احمد عليبلد والدجيل

21-09-2022رتوبه نجماسامه مجيد الطيفبلد والدجيل

21-09-2022ريمه ابراهيمغايب مطني عبيدبلد والدجيل

21-09-2022وضحه علوانحميد مجيد محمدبلد والدجيل

21-09-2022عيشه عبدروكان سليمان داودبلد والدجيل

21-09-2022ناهده خليلميثم فاضل عبدمحمدبلد والدجيل

21-09-2022خديجه عباسعلي حسن عبدعليبلد والدجيل

21-09-2022صبيحه عباسحسن مسلم عباسبلد والدجيل

21-09-2022محنه خايرزبار شالل خلفبلد والدجيل

21-09-2022وضحه احمدثامر امين عليبلد والدجيل

21-09-2022زهره دخيلاحمد حسن محمودبلد والدجيل

21-09-2022ونسه عبدالحسنفاضل عبداالمير دخيلبلد والدجيل

21-09-2022افطيم محمدعلي كريم عاشوربلد والدجيل

21-09-2022فاطمه جمعهمحسن حسين جوادبلد والدجيل
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21-09-2022جنديه عبيداحمد خلف مرعيبلد والدجيل

21-09-2022عيده حسنحمدي منصور حمدبلد والدجيل

21-09-2022عمشه جسامعباس جدعان احمدبلد والدجيل

21-09-2022امل عباسجاسم كاظم عباسبلد والدجيل

21-09-2022فاطمه عليعبدالفتاح محمد عبدبلد والدجيل

21-09-2022صالحه خليفهعلي حسين عليويبلد والدجيل

21-09-2022وسميه جاسممحمود حسن صالحبلد والدجيل

21-09-2022نوريه احمدسلمان جاسم حسينبلد والدجيل

21-09-2022صالحه هدومكي مراد حسينبلد والدجيل

21-09-2022هديه مصلحعراك نايف حسنبلد والدجيل

21-09-2022عيده حسنحامد منصور حمدبلد والدجيل

21-09-2022جوريه بحررحيم عبيد حجاببلد والدجيل

21-09-2022وضحه حسنمطلب عبد عليبلد والدجيل

21-09-2022وصف جاسمقاسم تركان عبدالرضابلد والدجيل

21-09-2022شوشه عليمزهر حبيب مطلكبلد والدجيل

21-09-2022عليه محمدقيس تركي عليبلد والدجيل

21-09-2022فرحه طاللاكرم عبد مطربلد والدجيل

21-09-2022عليه محمدمزهر حسن صالحبلد والدجيل

21-09-2022رفعه عبيدمشعان خلف عليبلد والدجيل

21-09-2022كرجيه احمدعويد سعدي محمودبلد والدجيل

21-09-2022فخريه احمدخيرهللا حسين جاسمبلد والدجيل

21-09-2022سياره سبعحسين علي حسينبلد والدجيل

21-09-2022عمشه جسامفاضل جدعان احمدبلد والدجيل

21-09-2022فطيم سالمهحسن محمود محمدبلد والدجيل

21-09-2022فطيم مهديمهدي حسن زيدانبلد والدجيل

21-09-2022خزنه بريسمحسن عبيس تركيبلد والدجيل

21-09-2022سجوده محمدعامر علي جعفربلد والدجيل

21-09-2022فطيم ابراهيمغازي بكر طلفاحبلد والدجيل

21-09-2022عفيفه جوادحسن علي عبداالميربلد والدجيل

21-09-2022هزعه صعصيعشمس يوسف فارسبلد والدجيل

21-09-2022فخريه عباسعبدالنبي احمد محمدبلد والدجيل

21-09-2022حسنه عليعبدالوهاب علوان عطاهللابلد والدجيل

21-09-2022فطومه خضيرصباح ابراهيم محمودبلد والدجيل

21-09-2022مجده حمدفليح حسن زيدانبلد والدجيل

21-09-2022كرجيه حماديطعمه علي عبدهللابلد والدجيل

21-09-2022سعديه حميدمانع سعدون عليانبلد والدجيل

21-09-2022صبحه غربيعبد خلف فرحانبلد والدجيل

21-09-2022زينب محمدعبدالحسي هذال كاظمبلد والدجيل

21-09-2022رحيله نصيفمحمد جاسم حمودبلد والدجيل

21-09-2022ريمه حسينكامل عبدالكريم نصيفبلد والدجيل

21-09-2022فطومه جاسمعلي حسين علوانبلد والدجيل

21-09-2022معينه بدرانعادل حسن خضيربلد والدجيل

21-09-2022عيده ياسينكريم محمد حسينبلد والدجيل

21-09-2022وضحه ابراهيمعبيد محمود حميدبلد والدجيل

21-09-2022يازي اسودستار جسام حمودبلد والدجيل

21-09-2022فوزيه باقرزيد صالح عبدالعزيزبلد والدجيل

21-09-2022فضيله صالححيدر عبدالصاحب محمدبلد والدجيل

21-09-2022سلطانه احمدماجد هاني عبدالحسينبلد والدجيل

21-09-2022فرحه جسامحسين علي فرحانبلد والدجيل

21-09-2022كرجيه شاللسعيد محمود عليبلد والدجيل

21-09-2022سعديه ناجيكريم فرحان احمدبلد والدجيل

21-09-2022خوله علييوسف وصفي راتببلد والدجيل
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21-09-2022هزعه شهاباكرم لطيف جاسمبلد والدجيل

21-09-2022غزاله محمودعلي حسين محمودبلد والدجيل

21-09-2022جماله جاسمنافع حسن ابراهيمبلد والدجيل

21-09-2022سهام احمدمحمود حسين مهديبلد والدجيل

21-09-2022سعده محمدحسن سعيد برقشبلد والدجيل

21-09-2022وداد عبدسالم عبدالحسن كاظمبلد والدجيل

21-09-2022يغنايه شدهخالد حديد جاسمبلد والدجيل

21-09-2022غنمه مؤسىحامد ضويد ابراهيمبلد والدجيل

21-09-2022طلبه خضيرهشام شاكر نايفبلد والدجيل

21-09-2022عليه حسنعامر محمود كعودبلد والدجيل

21-09-2022عمشه عليحسين علي حسنبلد والدجيل

21-09-2022نوفه حميدحاجم محمد شهاببلد والدجيل

21-09-2022حسنه احمدضياء حميد محمدامينبلد والدجيل

21-09-2022كلفه علياحمد كريم كرنفلبلد والدجيل

21-09-2022صبحه بتارجاسم علوان خلفبلد والدجيل

21-09-2022هكشه عيسىمجبل سعيد عليبلد والدجيل

21-09-2022وضحه صبرخلف حواس خالدبلد والدجيل

21-09-2022كاصده عباسزينالعابدين محمد مهديبلد والدجيل

21-09-2022تاضي ذباححسن علي رشيدبلد والدجيل

21-09-2022قمريه حسنجاسم هادي عبدالكريمبلد والدجيل

21-09-2022نجمه ابراهيمصفاء خميس حموديبلد والدجيل

21-09-2022زينب حسينفاضل بهاءالدين شمسالدينبلد والدجيل

21-09-2022رسميه جاسمعلي حسن صالحبلد والدجيل

22-09-2022حمده جاسماسماعيل غدار حمودبلد والدجيل

22-09-2022ناهيه حسنمحمود شاكر حسنبلد والدجيل

22-09-2022حمديه حسينوليد طه خلفبلد والدجيل

22-09-2022عليه طهسعد صالح ضاريبلد والدجيل

22-09-2022ازهيه خضيرتموز محمود نايفبلد والدجيل

22-09-2022حسنه شاللعبداالمير عرموش ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022وضحه سلطانعلي خلف جاسمبلد والدجيل

22-09-2022كلثومه سعدعلي عبدهللا عبدالصاحببلد والدجيل

22-09-2022جميله احمدرجب اسماعيل دواسبلد والدجيل

22-09-2022حمده دانوكصالح محمد طارشبلد والدجيل

22-09-2022فوزيه علوانعبدالرضا عبدالكاظم فرحانبلد والدجيل

22-09-2022حمده خليفهعلي ياسين احمدبلد والدجيل

22-09-2022نشميه حيدرصالح احمد حسنبلد والدجيل

22-09-2022ملكه صالحجاسم حروش احمدبلد والدجيل

22-09-2022سليمه عباسحيدر عبدالجبار عليبلد والدجيل

22-09-2022خديجه ناجيعلي حاتم عبدالوهاببلد والدجيل

22-09-2022كرجيه شهاباحمد محمد محمودبلد والدجيل

22-09-2022هاشميه سعدهيثم عبدالصاحب عباسبلد والدجيل

22-09-2022حمده محمدصدام احمد مهديبلد والدجيل

22-09-2022زكيه حميديحيدر مكي هاديبلد والدجيل

22-09-2022عديله جاسمفليح حسين سلطانبلد والدجيل

22-09-2022جوري حمدغالب علوان ضيدانبلد والدجيل

22-09-2022سبعيه مهديباسم محمد صالحبلد والدجيل

22-09-2022مهديه حنوشغازي حمد صالحبلد والدجيل

22-09-2022نوريه شضيفصالح خلف حموشبلد والدجيل

22-09-2022وضحي نجدياحمد محمد خلفبلد والدجيل

22-09-2022حدهن عيفانعلي عبد محسنبلد والدجيل

22-09-2022مريم عبيدعلي صالح محمدبلد والدجيل

22-09-2022فنر عبدهللاباهض خليفه ابراهيمبلد والدجيل
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22-09-2022عليه شكرحسن عطاهلل محمودبلد والدجيل

22-09-2022حمديه اسماعيلمحمود حازم عبدبلد والدجيل

22-09-2022ثريه احمدحسين جمعه محمدبلد والدجيل

22-09-2022ريزه صالحمحمد احمد كاظمبلد والدجيل

22-09-2022عليه عيدانثابت صدعان حمدانبلد والدجيل

22-09-2022عليه محمدحسين رشيد سفاحبلد والدجيل

22-09-2022ساهيه عبدداود سلمان مجيدبلد والدجيل

22-09-2022ندوه سرحانفاضل مخلف عجرشبلد والدجيل

22-09-2022ترفه عباساحمد محمد عطيهبلد والدجيل

22-09-2022مكيه احمدكاصد جعفر نعمهبلد والدجيل

22-09-2022فوزيه جاسمناصر ناجي هاديبلد والدجيل

22-09-2022فهميه جاسمعباس مهدي صالحبلد والدجيل

22-09-2022ازهار صاحبسنام عبداالمير ناجيبلد والدجيل

22-09-2022سميعه جوادابراهيم صباح عباسبلد والدجيل

22-09-2022كفايه بنيانخليل عبدالجبار جماربلد والدجيل

22-09-2022نوريه محمودمحي وسمي خميسبلد والدجيل

22-09-2022معاني عبدتميم احمد حسنبلد والدجيل

22-09-2022بازي مهوسجاسم خلف عليبلد والدجيل

22-09-2022زهره محمدقاسم محمدجواد مهديبلد والدجيل

22-09-2022امينه لطيفعامر تركي فارسبلد والدجيل

22-09-2022نوفه حسونكريم جاسم عبودبلد والدجيل

22-09-2022هديه دخيلحسين علي اليذبلد والدجيل

22-09-2022رحمه كركيحامد عباس حسينبلد والدجيل

22-09-2022طلبه علييوسف عمران صالحبلد والدجيل

22-09-2022فاطمه حسنجعفر علي جوادبلد والدجيل

22-09-2022عمشه حسينسليم حمادي حرانبلد والدجيل

22-09-2022نجمه محمودعلي حيدر محمدبلد والدجيل

22-09-2022حميده اليذعجاج محسن دخيلبلد والدجيل

22-09-2022وضحه عليحسين محمد حمودبلد والدجيل

22-09-2022عطيه عليعليوي عبداللطيف احمدبلد والدجيل

22-09-2022بدريه حسانينجم عبود عباسبلد والدجيل

22-09-2022كميله خلفردام غامس عبدالوهاببلد والدجيل

22-09-2022مريم محمودعالء سلمان ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022خديجه ياسينعبدهللا رشيد عليويبلد والدجيل

22-09-2022خالده عايدصدام كوان نامسبلد والدجيل

22-09-2022عليه عليناظم نايف محمدبلد والدجيل

22-09-2022خيريه عبدحارس فاضل توفيقبلد والدجيل

22-09-2022هاشميه كاظمهيثم عبداالمير مهديبلد والدجيل

22-09-2022شعيع الطيفسعدون علي جاسمبلد والدجيل

22-09-2022فطيم حسنجاسم عباس صالحبلد والدجيل

22-09-2022حدوه علياسماعيل حمدي خلفبلد والدجيل

22-09-2022هويه احمدقاسم محمود جاسمبلد والدجيل

22-09-2022عليه خلفعماد نواف جسامبلد والدجيل

22-09-2022ملكه ابراهيمجاسم محمد حميدبلد والدجيل

22-09-2022جميله خضيرعلي سالم احمدبلد والدجيل

22-09-2022وضحه صالحصبار جاسم زيدانبلد والدجيل

22-09-2022خضره عباسصالح عبدهللا عليبلد والدجيل

22-09-2022حوريه حسينصدام كامل عليبلد والدجيل

22-09-2022جروه حسينعدنان عبدالصاحب ماجودبلد والدجيل

22-09-2022نوريه اسماعيلمحمد خلف حسينبلد والدجيل

22-09-2022حمده خليفهعباس ياسين احمدبلد والدجيل

22-09-2022وجيه جاسمسالم عباس عبدالحميدبلد والدجيل
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22-09-2022رضيه عبداحمد اكريم عزيزبلد والدجيل

22-09-2022تعيه ساجتحميد سعود حمدبلد والدجيل

22-09-2022رسميه عبدفالح عبدالحسن حسنبلد والدجيل

22-09-2022صبيحه احمدحسن جعفر احمدبلد والدجيل

22-09-2022مكيه عليحيدر حميد عبدبلد والدجيل

22-09-2022محيله جاسمعادل خليل ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022سعديه جاسماحمد نايف جماربلد والدجيل

22-09-2022نزيمه مهديحردان صالح ظاهربلد والدجيل

22-09-2022عبيده عطيههادي هاشم عليبلد والدجيل

22-09-2022سليمه فتنهقيس ماهر مسلمبلد والدجيل

22-09-2022مديحه كريمعباس كريم كاظمبلد والدجيل

22-09-2022رحيمه محمداشهاب احمد علوانبلد والدجيل

22-09-2022مكيه محمدحسين حسن عليبلد والدجيل

22-09-2022هاجر وهابجاسم محمد مصلحبلد والدجيل

22-09-2022سليمه رشيدحازم لطيف جسامبلد والدجيل

22-09-2022جسومه محمدسعد كاظم عباسبلد والدجيل

22-09-2022جويده حسانكنعان رشيد ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022فضيله جاسماحمد سلوم حسونبلد والدجيل

22-09-2022سعده محمدمحمد حكم عباسبلد والدجيل

22-09-2022عليه عليقيس سحاب عدايبلد والدجيل

22-09-2022فوزيه مسيرمبدر محمد جميلبلد والدجيل

22-09-2022امنه احمدثامر حمودي ناجيبلد والدجيل

22-09-2022خديجه عبدخضير محمد ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022خرمه سليمانسعد حمد سليمبلد والدجيل

22-09-2022صبيحه عبدالحسنابراهيم محمد ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022كرحه احمدعامر رشيد محمدبلد والدجيل

22-09-2022زهره عبدالحسينريسان عباس سلمانبلد والدجيل

22-09-2022غربيه سالمحميد عباس حمدبلد والدجيل

22-09-2022غنيه عليمحمد طه محمدبلد والدجيل

22-09-2022حكيمه محمدصباح علي محسنبلد والدجيل

22-09-2022صالحه احمدخلف صبار محمودبلد والدجيل

22-09-2022وضحه عليكاظم نصيف جاسمبلد والدجيل

22-09-2022فضيله احمدشويش ناجي خضيربلد والدجيل

22-09-2022ذيبه مهديفرحان خلف حسنبلد والدجيل

22-09-2022بدريه حسينجاسم نايف جسامبلد والدجيل

22-09-2022فضيله محمداسماعيل ابراهيم سلطانبلد والدجيل

22-09-2022خليفه داودعدنان حمدان محيبلد والدجيل

22-09-2022هديه كاظمعلي عزيز خسارهبلد والدجيل

22-09-2022زينب عباسجعفر عباس حموديبلد والدجيل

22-09-2022شاهه احمدسالم فرحان حسنبلد والدجيل

22-09-2022حويجه حسينحسين نايف عليبلد والدجيل

22-09-2022صالحه محمودعدنان خليفه علوانبلد والدجيل

22-09-2022نجمه عبدالكريمرصيد صبار محمودبلد والدجيل

22-09-2022طلبه شعالنسالم عبدالكريم احمدبلد والدجيل

22-09-2022شكريه مهديمحمد حسين عليبلد والدجيل

22-09-2022وضحه حسينناجي محمد مهديبلد والدجيل

22-09-2022بهيه احمودظافر شهاب احمدبلد والدجيل

22-09-2022فطومه محمدابراهيم علي محمودبلد والدجيل

22-09-2022شمسه حسونبرع حسين حمودبلد والدجيل

22-09-2022ترفه محمداموري عباس ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022عادله طهخالد احمد نصيفبلد والدجيل

22-09-2022حمديه فرحانيوسف احمد علوانبلد والدجيل
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22-09-2022لطيفه محمودعلي ابراهيم جاسمبلد والدجيل

22-09-2022حمده مهديهلوب محمود حامدبلد والدجيل

22-09-2022نايله حسينعبدالصمد حمزه مونسبلد والدجيل

22-09-2022كرجيه ربيعخميس ديكان سكربلد والدجيل

22-09-2022حدهن جاسمسليم جنيد ابراهيمبلد والدجيل

22-09-2022وضحى حنوشاحمد عبد حواسبلد والدجيل

22-09-2022هناء جاسممهدي علي سلمانبلد والدجيل

22-09-2022خلفيه حسنسحاب شاكر احمدبلد والدجيل

22-09-2022رفيعه محمدحردان ابراهيم جوادبلد والدجيل

22-09-2022فهميه احمدصباح خليل ريمزانبلد والدجيل

22-09-2022نشميه سلمانسعد حمود خلفبلد والدجيل

22-09-2022سكرانه عبدحبيب صالح حسينبلد والدجيل

22-09-2022رابعه جاسماحمد خضير حمدانبلد والدجيل

22-09-2022زينه احمدجامل عنبر مسرعبلد والدجيل

22-09-2022عليه حسنخضر احمد جاسمبلد والدجيل

22-09-2022حمده حبيبكريم سلطان حسينبلد والدجيل

22-09-2022حمديه حمدنزهان ابراهيم جرادبلد والدجيل

25-09-2022حمديه حمدرحمن ابراهيم جرادبلد والدجيل

25-09-2022مهديه مصلحعبيد ابراهيم عليويبلد والدجيل

25-09-2022عليه مهديباسم سالم حمادبلد والدجيل

25-09-2022لطيفه محمودحسن ابراهيم جاسمبلد والدجيل

25-09-2022فطيم عبدخميس ابراهيم حبيببلد والدجيل

25-09-2022ساهده شجاعابراهيم خلف شاللبلد والدجيل

25-09-2022نعيمه جاسمعلي عبدالمالك شكربلد والدجيل

25-09-2022ملكه محمدمحمود مصلح جسامبلد والدجيل

25-09-2022نعيمه سالمصالح مهدي عليبلد والدجيل

25-09-2022نديمه عليعالء نجم عبدبلد والدجيل

25-09-2022اميره محمدعلي حسين محمدبلد والدجيل

25-09-2022سهام جعفرمرتضى صالح عبدالغنيبلد والدجيل

25-09-2022امينه سلمانحيدر غانم حسينبلد والدجيل

25-09-2022عبده عبدمهدي عبد طالببلد والدجيل

25-09-2022كرجيه خضيرجاسم محمد حسنبلد والدجيل

25-09-2022مكيه جاسمياسر فاضل عليبلد والدجيل

25-09-2022عليه حميدحبيب مهدي صالحبلد والدجيل

25-09-2022ماجده طعمهنبيل عبدالقاسم شكربلد والدجيل

25-09-2022ترفه احمدلؤي محمد خضيربلد والدجيل

25-09-2022فضيله محمداحمد جميل احمدبلد والدجيل

25-09-2022فضيله محمدعدنان جميل احمدبلد والدجيل

25-09-2022عليه علياحمد سحاب عدايبلد والدجيل

25-09-2022بدريه محمدحسن علي طالببلد والدجيل

25-09-2022صالحه حمدجبار محروس عوادبلد والدجيل

25-09-2022ساهره عبدالمسلمعدنان هاشم قاسمبلد والدجيل

25-09-2022فضيله عبدالرزاقصالح مهدي عبدبلد والدجيل

25-09-2022رضيه مهديمحمد عبدالمسلم جاسمبلد والدجيل

25-09-2022امنه احمدحميد يونس مرهونبلد والدجيل

25-09-2022مراسل احمدحيدر عبدالكاظم محمودبلد والدجيل

25-09-2022فضيله يوسفشهاب احمد علوبلد والدجيل

25-09-2022ساجده عبدالحسنحيدر عزيز جاسمبلد والدجيل

25-09-2022عليه مهديمطلب سلمان داودبلد والدجيل

25-09-2022فخريه عبدالهاديطه ياسين خضيربلد والدجيل

25-09-2022هيله مطرعالء حامد شيربلد والدجيل

25-09-2022جروه جميلمتعب دهام محمدبلد والدجيل
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25-09-2022صبحه طعمهاحمد خلف محمودبلد والدجيل

25-09-2022حميده علوانعماد هادي عبدالسادهبلد والدجيل

25-09-2022وضحه ابراهيمربيع محمود حميدبلد والدجيل

25-09-2022فظه عليسلطان ضاحي سروربلد والدجيل

25-09-2022سعديه حميدخليبص سعدون عليانبلد والدجيل

25-09-2022رجاء حسينمحمد موسى محمدبلد والدجيل

25-09-2022نوريه دباحاسماعيل حماد سباحبلد والدجيل

25-09-2022عليه جسامسالم عباده مهديبلد والدجيل

25-09-2022حمده عليشهاب احمد سكربلد والدجيل

25-09-2022ملكه ابراهيمصالح محمد حميدبلد والدجيل

25-09-2022حياه طهغالي كريم محمدبلد والدجيل

25-09-2022ربيعه يوسفزاهد عبد الحسينبلد والدجيل

25-09-2022ليله عليعبدالرزاق علي مهديبلد والدجيل

25-09-2022حسنه عليغالي عبد عليبلد والدجيل

25-09-2022فضيله محمدضرغام حسين فاضلبلد والدجيل

25-09-2022نوريه عبدالحسيناحمد سلمان دخيلبلد والدجيل

25-09-2022ايلى محمدمحمد جاسم محمدبلد والدجيل

25-09-2022فتحيه محسنهزبر محمد حسينبلد والدجيل

25-09-2022خيريه صالحمحمود شاكر حمودبلد والدجيل

25-09-2022عباسيه عبدهللامحمد كاظم عطاهللابلد والدجيل

25-09-2022صبيحه قاسمايفاد عبدالكاظم عبدالحسينبلد والدجيل

25-09-2022وضحه سلطانعدنان خلف جاسمبلد والدجيل

25-09-2022حدهن محمدخليل ابراهيم شريعهبلد والدجيل

25-09-2022سوده شعالنصائب عبدهللا حميدبلد والدجيل

25-09-2022كاظميه محمودعماد عبدالنبي احمدبلد والدجيل

25-09-2022فطيم محمدادريس عياش حميدبلد والدجيل

25-09-2022فوزيه اسودفيصل هاشم حسينبلد والدجيل

25-09-2022حليمه سالمحيدر عبدالكاظم سلمانبلد والدجيل

25-09-2022عليه نايفجاسم محمد شدهانبلد والدجيل

25-09-2022فطيم محمودمهدي صالح احمدبلد والدجيل

25-09-2022وضحه محمدسعدون عواد حسنبلد والدجيل

25-09-2022عيده علواناسماعيل داود حسنبلد والدجيل

25-09-2022فطيم ناجياسماعيل مخلف طفاحبلد والدجيل

25-09-2022وضحه شهابخلف نصيف جاسمبلد والدجيل

25-09-2022عمشه حسينعيسى عبد خضيربلد والدجيل

25-09-2022سليمه مهديحسن عبدالرزاق عليبلد والدجيل

25-09-2022فضيله عبدداود سالم ابراهيمبلد والدجيل

25-09-2022صبيحه عباساحمد مسلم عباسبلد والدجيل

25-09-2022عالهن نعمهمنذر محسن خلفبلد والدجيل

25-09-2022فطيم مدليزياد محمد ابراهيمبلد والدجيل

25-09-2022حبيبه عليلؤي عبيد مجيدبلد والدجيل

25-09-2022نجيه حسينعامر موحان جاسمبلد والدجيل

25-09-2022حمديه حسينفارس حطاب شاللبلد والدجيل

25-09-2022ليلى محمدعماد جاسم محمدبلد والدجيل

25-09-2022كرحه احمدسامر رشيد محمدبلد والدجيل

25-09-2022كميله جسامقاسم علي خلفبلد والدجيل

25-09-2022عذيه هزاعخلف عيسى جميلبلد والدجيل

25-09-2022نجاه عبدالحسينهمام حسين عبدهللابلد والدجيل

25-09-2022ثريه طهمحمد لطيف محمودبلد والدجيل

25-09-2022حمده بريسمعلي لطيف جاسمبلد والدجيل

25-09-2022ساميه صالحسالم مزاحم صالحبلد والدجيل

25-09-2022رتبه صالحخالد موحان جاسمبلد والدجيل

Page 394



Query

25-09-2022عذيه هزاعمنذر عيسى سعيدبلد والدجيل

25-09-2022سفينه محمدهزبر طه مصلحبلد والدجيل

25-09-2022صالحه جاسمحمدان محمد حسينبلد والدجيل

25-09-2022ريمه عبدالحسينمصطفى عبدالهادي عبدالحميدبلد والدجيل

25-09-2022جوزه جاسمنزهان فزع عليبلد والدجيل

25-09-2022ملحه احمدخيرهللا علي خلفبلد والدجيل

25-09-2022خوله عبدالرزاقعباس عبدالحسن عزيزبلد والدجيل

25-09-2022زهره صالحرعد علي عباسبلد والدجيل

25-09-2022ترفه حمدخضير عداي ركاضبلد والدجيل

25-09-2022صبحه احمدفارس حمد محمدبلد والدجيل

25-09-2022مزنه عبدالحسنجواد كاظم طالببلد والدجيل

25-09-2022جويده كاظمعبداالمير مهدي حمودبلد والدجيل

25-09-2022زهره عبدالصاحبعالء عبدالحسين رشيدبلد والدجيل

25-09-2022نهايه مجيدظافر شامل رشيدبلد والدجيل

25-09-2022عليه اسوادقاسم عبد حسينبلد والدجيل

25-09-2022عائشه صالحصادق عبدهللا ميرزابلد والدجيل

25-09-2022شكريه محمودرابح اسماعيل احمدبلد والدجيل

25-09-2022غنمه احمدسهيم جادهللا احمدبلد والدجيل

25-09-2022فاطمه محمدناجح حسيب محيبسبلد والدجيل

25-09-2022عمشه حسنعلي محمد عودبلد والدجيل

25-09-2022زوينه يوسفمحمد حميد محمدبلد والدجيل

25-09-2022زهره ميربالل جابر عبدالكريمبلد والدجيل

25-09-2022فضيله احمدمحمد خضير جاسمبلد والدجيل

25-09-2022عمشه حسينطه صالح جاسمبلد والدجيل

25-09-2022سنيه سلومفارس احمد عنيفصبلد والدجيل

25-09-2022خضره محمدعلي حسن الطيفبلد والدجيل

25-09-2022عذيه كاطعابراهيم حالوب زوينبلد والدجيل

25-09-2022ويزي حسيناحمد نايف عطاهللابلد والدجيل

25-09-2022تعبه خماسعكاب وسمي خميسبلد والدجيل

25-09-2022بهيه محمدعلي محيبس عليبلد والدجيل

25-09-2022سكرانه خلفارحيم عبدالكريم جاسمبلد والدجيل

25-09-2022حدهن عزيزحيدر حسين علي جاسمبلد والدجيل

25-09-2022غزاله خلفطايس احمد صالحبلد والدجيل

25-09-2022عليه طهمثنى ياسين احمدبلد والدجيل

25-09-2022زهيه صالحعيد حبيب حمودبلد والدجيل

25-09-2022فاطمه جمعهردام حسين حواسبلد والدجيل

25-09-2022عيده علوانسالم داود حسنبلد والدجيل

25-09-2022نجيه عثمانستار نواف مصدفبلد والدجيل

25-09-2022شاهه طهصدام نواف حسنبلد والدجيل

25-09-2022ناجحه عبدالرسولحسن رحيم حسينبلد والدجيل

25-09-2022ريمه حسينلطيف جاسم خلفبلد والدجيل

25-09-2022فوزيه هذالبشير عبود عباسبلد والدجيل

25-09-2022عليه حمدمثنى مخلف شلشبلد والدجيل

25-09-2022هناء سلمانحيدر حماده عبدبلد والدجيل

25-09-2022جديجه مهديرضا خضير عباسبلد والدجيل

25-09-2022نوريه ثجيلسعد هويدي عليبلد والدجيل

25-09-2022عليه محمودفؤاد مطر خلفبلد والدجيل

25-09-2022زعيله جاليسالم شالل ماضيبلد والدجيل

25-09-2022كلثم عبدالرسولرياض علي محمدبلد والدجيل

25-09-2022عفره محمدماجد سامر خلفبلد والدجيل

25-09-2022سميره عبدالنبيرعد جبار مهديبلد والدجيل

25-09-2022خيريه كاظمعلي هاشم حسنبلد والدجيل
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25-09-2022حمديه موسىطاهر حمد مهديبلد والدجيل

25-09-2022غنيمه حسينسالم محمد هاديبلد والدجيل

25-09-2022زكيه عبدالجبارميثم عبدالرزاق عبدالحسينبلد والدجيل

25-09-2022عدوه محسنخلف محجوب ياسينبلد والدجيل

25-09-2022سعديه حميدمخيف سعدون عليانبلد والدجيل

25-09-2022هيفاء محفوظعدي فوزي عليبلد والدجيل

25-09-2022سميره عبدنزار هادي ابراهيمبلد والدجيل

25-09-2022نجيه جاسمعلي رشيد حميدبلد والدجيل

25-09-2022فاطمه داخلعباس محمود ياسبلد والدجيل

25-09-2022فوزيه ياسينواثق احمد ابراهيمبلد والدجيل

25-09-2022سكرانه خلفحميد عبدالكريم جاسمبلد والدجيل

26-09-2022جميله حمدانزياد خالد نصيفبلد والدجيل

26-09-2022كميله ياسينمضر دخيل عبداالميربلد والدجيل

26-09-2022عليه مهدياحميد سلمان داودبلد والدجيل

26-09-2022تاضي محمودصافي عبيد نصيفبلد والدجيل

26-09-2022شكريه لفتهحسين قاسم سالمبلد والدجيل

26-09-2022فاطمه حسنسهيل نجم مال هللابلد والدجيل

26-09-2022فليحه نايفمحمد متعب علوانبلد والدجيل

26-09-2022حسنه نايفعماد محمد عبدهللابلد والدجيل

26-09-2022خلفيه حسنحميد شاكر احمدبلد والدجيل

26-09-2022حيله عبدسهيل محمد احمدبلد والدجيل

26-09-2022عباسيه عليعلي حسين عبودبلد والدجيل

26-09-2022كمره خلفعلي محمد حسنبلد والدجيل

26-09-2022تاضي محمدمحمد علي خلفبلد والدجيل

26-09-2022حياه عبدمحمود محمد احمدبلد والدجيل

26-09-2022نعيمه ثجيلفريد عبدالخالق مطروحبلد والدجيل

26-09-2022خلفيه جاسمحسين عبيد بريسمبلد والدجيل

26-09-2022مديحه محمودعدي حبيب ابراهيمبلد والدجيل

26-09-2022ريه ابراهيمعبدالعظيم علي احمدبلد والدجيل

26-09-2022عفيفه عليصفاء خليل خضيربلد والدجيل

26-09-2022زهيه كيطانصالح قماش بريسمبلد والدجيل

26-09-2022وضحه خلفثامر محمد جاسمبلد والدجيل

26-09-2022عمشه حسينحيدر مدحت اسماعيلبلد والدجيل

26-09-2022نجاه عبداحمد صالح محمودبلد والدجيل

26-09-2022دله مطلكضياء محمد سعيدبلد والدجيل

26-09-2022عذبه عبدثامر سعيد مجيدبلد والدجيل

26-09-2022هيله علوانفريد طعمه حمدبلد والدجيل

26-09-2022كريمه خلفخلف جاسم محمدبلد والدجيل

26-09-2022بركه عليخضير عليان هادودبلد والدجيل

26-09-2022غنيه محمدثائر عزال عليبلد والدجيل

26-09-2022مديحه محمودعمار سعيد شاملبلد والدجيل

26-09-2022رسميه زيدواثق شاكر سيحلبلد والدجيل

26-09-2022ضمره طهعدي مبدر حبيببلد والدجيل

26-09-2022هيله مطرصفاء حامد شيربلد والدجيل

26-09-2022زينب حمزهسعد خميس رياحبلد والدجيل

26-09-2022شمسه محمداحمد حسين علوانبلد والدجيل

26-09-2022حسنه عبدمحمد عبدالرضا عبدالحسينبلد والدجيل

26-09-2022فصله احميداحمد مطلك عبدهللابلد والدجيل

26-09-2022فضيله جاسممحمد سبع يوسفبلد والدجيل

26-09-2022سهامه صاحبعلي حسين عليبلد والدجيل

26-09-2022سنيه محمدواجد نجم عبدبلد والدجيل

26-09-2022حليمه داودجاسم حسين عليبلد والدجيل
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26-09-2022جوزه جاسمنبهان فزع عليبلد والدجيل

26-09-2022عليه حسنكريم حسون ياسينبلد والدجيل

26-09-2022غنيه احمدمحمد حردان يوسفبلد والدجيل

26-09-2022تاجه مهديعبدالسالم جاسم محمدبلد والدجيل

26-09-2022عشيه محمدحسن علي علوانبلد والدجيل

26-09-2022عريميه محمدسليم عباس جابربلد والدجيل

26-09-2022حسنيه عبدالرزاقاسعد لفته عبداالميربلد والدجيل

26-09-2022حمده محمداركان اسماعيل كريمبلد والدجيل

26-09-2022سنيه مهديفاهم غافل احمدبلد والدجيل

26-09-2022سعده عبودحاتم جاسم احمدبلد والدجيل

26-09-2022سعديه عباسيونس طالل عبدالجباربلد والدجيل

26-09-2022ماليه عبودكريم علي صالحبلد والدجيل

26-09-2022خضره محمدفالح حسن الطيفبلد والدجيل

26-09-2022سليمه عباسضرغام جعفر صادقبلد والدجيل

26-09-2022رتبه صالحعايد موحان جاسمبلد والدجيل

26-09-2022وسميه حميدعامر حيدر محمدبلد والدجيل

26-09-2022سنيه حمدحمدان مراد حسينبلد والدجيل

26-09-2022نوفه عبيداحمد بريسم هاديبلد والدجيل

26-09-2022فرجه محمدمضر عبدالمطلب عبدالحسينبلد والدجيل

26-09-2022حمده صايحفيصل محيميد خلفبلد والدجيل

26-09-2022عليه عيدانممتاز جدعان حمدانبلد والدجيل

26-09-2022اخميسه لطيفسلمان حمادي حسينبلد والدجيل

26-09-2022خنسه عليطه محمد حسينبلد والدجيل

26-09-2022وضحه حنوشسامي عبد حواسبلد والدجيل

26-09-2022فطيم حمودعامر محمد كريمبلد والدجيل

26-09-2022كمره جاسمعلي عايد صالحبلد والدجيل

26-09-2022رسميه محمدفنر مناور جاسمبلد والدجيل

26-09-2022زينب جميلكريم كامل حسينبلد والدجيل

26-09-2022فضيله جعفرمحمد جواد حسينبلد والدجيل

26-09-2022سندس عليعدي حبيب مهديبلد والدجيل

26-09-2022ريزه كيطانفاضل لطيف كريمبلد والدجيل

26-09-2022عليه احمدطارق صالح احمدبلد والدجيل

26-09-2022معاني عباسصديد ابراهيم علوانبلد والدجيل

26-09-2022ليلى شهابيوسف محمد عطيهبلد والدجيل

26-09-2022هديه عبيدكرار شاكر محمودبلد والدجيل

26-09-2022فوزيه ديكانروكان ضحوي عوادبلد والدجيل

26-09-2022فهده هاشمرافع احمد اسودبلد والدجيل

26-09-2022مناهل عباسرائد صبحي عزاويبلد والدجيل

26-09-2022غريبه عليخباص احمد حسينبلد والدجيل

26-09-2022فخريه حمدفؤاد عايد عليبلد والدجيل

26-09-2022صبيحه مجيدباسم علي عبدالمهديبلد والدجيل

26-09-2022تسواهن خليلفاضل هادي ياسبلد والدجيل

26-09-2022نفله محمودرائد نجم عبدالكريمبلد والدجيل

26-09-2022رديفه كاظمحيدر لفته شحاذهبلد والدجيل

26-09-2022غنيمه هاشمسعد مهدي عباسبلد والدجيل

26-09-2022مديحه حسنابراهيم مطلك احمدبلد والدجيل

26-09-2022حكيمه حسنصافي هادي عبدبلد والدجيل

26-09-2022فهيمه هويسهيثم علي ناهيبلد والدجيل

26-09-2022سعديه راشدطالب عباس هاديبلد والدجيل

26-09-2022فلاير ياسحيدر عبيد عطيهبلد والدجيل

26-09-2022ناجحه فاضلرائد برهان بهلولبلد والدجيل

26-09-2022نوريه سحابرسول عبيس ندابلد والدجيل
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26-09-2022صبيحه سلمانذوالفقار مجيد حبيببلد والدجيل

26-09-2022ساهره هاديوسام سامي محمدبلد والدجيل

26-09-2022حمديه عباسنوري ابراهيم عبودبلد والدجيل

26-09-2022خزنه عباسعلي حسين عبدبلد والدجيل

26-09-2022كرجيه محمدنزهان احمد فنربلد والدجيل

26-09-2022حبسه حسينفاضل جاسم موسىبلد والدجيل

26-09-2022طلبه خضيرعباس شاكر نايفبلد والدجيل

26-09-2022سميره عبدالنبيستار جبار مهديبلد والدجيل

26-09-2022ملكه هاديعالء جهاد صالحبلد والدجيل

26-09-2022رشده محمدحسين عناد عليبلد والدجيل

26-09-2022عفته محمدفيصل محيميد ناجيبلد والدجيل

26-09-2022خوله مهديطالل عبدهللا حسينبلد والدجيل

26-09-2022مهديه محمودمحمد شهاب احمدبلد والدجيل

26-09-2022نجيه علوانحميد مجيد حميدبلد والدجيل

26-09-2022ميثه عبدهللاوعد مشكور علوانبلد والدجيل

26-09-2022عريميه محمدحليم عباس جابربلد والدجيل

26-09-2022عليه جاسمبهاء رشيد حسينبلد والدجيل

26-09-2022فاطمه صادقحسين سعودي كاظمبلد والدجيل

26-09-2022بديه كاملهشام طعمه عباسبلد والدجيل

26-09-2022قسمه محمدياسر ضامر حسينبلد والدجيل

26-09-2022انتصار شهابعمار نصيف واديبلد والدجيل

26-09-2022وفيقه احمدجاسم صالل عبدبلد والدجيل

26-09-2022سعاد ناصرفراس سرحان عبدالرضابلد والدجيل

26-09-2022كنونه حسناحمد جاسم محمدبلد والدجيل

26-09-2022رسميه علوانخضير ايوب محمدبلد والدجيل

26-09-2022بلقيس عبدالغفورسالم عبدالعزيز سالمبلد والدجيل

26-09-2022مزنه عبدالحسينحيدر كاظم طالببلد والدجيل

26-09-2022عليه غاليصالح مجاهد ضاحيبلد والدجيل

26-09-2022امينه هلوبفرحان نزهان ابراهيمبلد والدجيل

26-09-2022حدهن خلفدخيل خلف سرحانبلد والدجيل

26-09-2022زهره عبدالحميدعبدالرزاق جواد عبدالرزاقبلد والدجيل

26-09-2022لميعه عليقيصر جواد كاظمبلد والدجيل

26-09-2022حسنه عليمحمد يحيى محمدبلد والدجيل

26-09-2022صبحه احمديونس عبيد محمدبلد والدجيل

26-09-2022وفيه خليلمحمود فاضل اسماعيلبلد والدجيل

26-09-2022نجمه خليلفالح مهدي جاسمبلد والدجيل

26-09-2022معينه كوانمكي احمد عليبلد والدجيل

26-09-2022عوفه احمدطلب لفته طعمهبلد والدجيل

26-09-2022ساجده سالمجاسم محمد صالحبلد والدجيل

26-09-2022نجله عبدالقادررعد فيصل عليبلد والدجيل

26-09-2022عليه محمودمزهر نعمه طالببلد والدجيل

26-09-2022جسومه سعيدعزيز محمد صالحبلد والدجيل

26-09-2022خالده عليموهدي باسم محمدبلد والدجيل

26-09-2022خوله عبدالجبارعباس حميد عبدبلد والدجيل

26-09-2022رفعه عليردام سبع حماديبلد والدجيل

26-09-2022صبحه محمودمحمد لطيف كريمبلد والدجيل

26-09-2022ملكه صالحعواد حروش احمدبلد والدجيل

26-09-2022فطيم شجاعسعيد محمد علوانبلد والدجيل

26-09-2022فاطمه علياحسان عباس صالحبلد والدجيل

26-09-2022حسنه صافيساجر كامل طهبلد والدجيل

26-09-2022ناعس ظاهرمحمد قاسم محمدبلد والدجيل

26-09-2022فهيمه مخلفمناف عباس حسينبلد والدجيل
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26-09-2022زهره احمدرائد صالح كريمبلد والدجيل

26-09-2022فطومه حسينسالم صالح مهديبلد والدجيل

26-09-2022حبيبه زغيرسالم عباس محمودبلد والدجيل

26-09-2022سنيه عبدالكريمحمزه فاضل سبتيبلد والدجيل

26-09-2022صبحه بتارمحمود علوان خلفبلد والدجيل

27-09-2022صالحه جاسمخلدون طارق صليبيبلد والدجيل

27-09-2022ماريه سالمسعد انور جميلبلد والدجيل

27-09-2022منسيه شياعصفاء حسن حسينبلد والدجيل

27-09-2022صبحه بتارحميد علوان خلفبلد والدجيل

27-09-2022فيهن جاسمزهير اسود طاللبلد والدجيل

27-09-2022فخريه جاسمابراهيم طه محمودبلد والدجيل

27-09-2022سليمه عبدالحسينعامر خميس حسينبلد والدجيل

27-09-2022فصله فرحانصدام عجاج كاظمبلد والدجيل

27-09-2022نفوذ عبدالغنيعباس مؤيد حسنبلد والدجيل

27-09-2022جبده عبوداكرم حسن هاديبلد والدجيل

27-09-2022فضيله عباسقصي حسين عليبلد والدجيل

27-09-2022ليلى طاهرميثم محمد عبدالصاحببلد والدجيل

27-09-2022سليمه فاضلرياض عبدالصاحب نعمهبلد والدجيل

27-09-2022صبريه حسينمحمد نومان سلومبلد والدجيل

27-09-2022درهومه جاسمعدنان نواف شيربلد والدجيل

27-09-2022قسمه كزاررياض فليح حسنبلد والدجيل

27-09-2022ملكيه حسنحبيب عمران عبدالحسينبلد والدجيل

27-09-2022زهر عبدالحميدحسنين جواد عبدالرزاقبلد والدجيل

27-09-2022مطره علياسعد صباح مهديبلد والدجيل

27-09-2022شدهه حسنانور حميد رشيدبلد والدجيل

27-09-2022حرفاء حتروشعدنان حامد عبدهللابلد والدجيل

27-09-2022حليمه علياركان عبيد مهديبلد والدجيل

27-09-2022عليه خلفقاسم محمد سلمانبلد والدجيل

27-09-2022عذيه احمدرائد عبدالستار عباسبلد والدجيل

27-09-2022نجاح حسونجاسم نايف حسونبلد والدجيل

27-09-2022جروه جميلعداي دهام محمدبلد والدجيل

27-09-2022طلبه نصيفاحمد ساطي حسانيبلد والدجيل

27-09-2022اعلوكه حسنوادي عزيز محمدبلد والدجيل

27-09-2022ثريه محمودرائد خليل سالمبلد والدجيل

27-09-2022جميله زيادمالك عبد احمدبلد والدجيل

27-09-2022زهره عبدالحميدحيدر علي توفيقبلد والدجيل

27-09-2022امل عبدالحسينعماد عبدالهادي عبدالرزاقبلد والدجيل

27-09-2022غزوله احمدراشد فليح احمدبلد والدجيل

27-09-2022صبحه مخلفكنعان متعب حواسبلد والدجيل

27-09-2022فضيله خنجرحسين محمد محيبلد والدجيل

27-09-2022عشه حسنبرير عبدالزهره عبدالغفاربلد والدجيل

27-09-2022خيريه احموداحمد فوزي حمدبلد والدجيل

27-09-2022زهور حسينعلي كاظم حسنبلد والدجيل

27-09-2022حمديه حسنعبدالباسط حامد نجمبلد والدجيل

27-09-2022مثيله علوانحسام شجاع خضيربلد والدجيل

27-09-2022عريده محمدصدام محمد عليبلد والدجيل

27-09-2022حوريه حسيننورالدين كامل عليبلد والدجيل

27-09-2022برده جسامحسن جواد حسنبلد والدجيل

27-09-2022زهره احمدهيثم عباس احمدبلد والدجيل

27-09-2022نشميه صالحعماد احمد خلفبلد والدجيل

27-09-2022ميريه حسيناحمد كريم دويجبلد والدجيل

27-09-2022ليله خلفعبدالرحمن غافل عبدالوهاببلد والدجيل
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27-09-2022قسمه مطلكصالح جواد عبدالكاظمبلد والدجيل

27-09-2022رسميه عطيهفالح دحام عطيهبلد والدجيل

27-09-2022احالم عليمحمد حسن كاظمبلد والدجيل

27-09-2022رباب عمربشار جابر خضيربلد والدجيل

27-09-2022صبيحه مطلكقحطان خلف اسماعيلبلد والدجيل

27-09-2022سنيه جعفرستار عبدالجبار محمدبلد والدجيل

27-09-2022سعديه جاسممحمود هجيج ضاريبلد والدجيل

27-09-2022فضيله محمدخليل ابراهيم سلطانبلد والدجيل

27-09-2022صبحه محمودعلي لطيف كريمبلد والدجيل

27-09-2022ناجيه عباسوائل علي جميلبلد والدجيل

27-09-2022يازي حسينمحمد كاظم يعقوببلد والدجيل

27-09-2022بالسم غفوريهيثم ابراهيم محمودبلد والدجيل

27-09-2022بدريه سعيدمحمد عبدالكاظم محمدبلد والدجيل

27-09-2022فوزيه مسعودمجحم ناظم صيادبلد والدجيل

27-09-2022هانوف زيدانجمال علي مهديبلد والدجيل

27-09-2022سميعه جمعههيثم محمد ناصربلد والدجيل

27-09-2022فاطمه سايرحميد تركي عبدبلد والدجيل

27-09-2022سعاد ناصرمحمد سرحان عبدالرضابلد والدجيل

27-09-2022عينه كريملطيف جاسم محمدبلد والدجيل

27-09-2022هضيمه عليمقدم حمادي جاسمبلد والدجيل

27-09-2022امل عباسعلي كاظم عباسبلد والدجيل

27-09-2022رسميه عفينجبار جيجان سكربلد والدجيل

27-09-2022فخريه سحابخلف مرزه حمزهبلد والدجيل

27-09-2022خضره محمدزياد عبدالجبار احمدبلد والدجيل

27-09-2022ناله رشيدصميدع محمود منصوربلد والدجيل

27-09-2022نهايه مجيداكرم شامل رشيدبلد والدجيل

27-09-2022جدعه مامورخضير عباس جدعانبلد والدجيل

27-09-2022كرجيه خضيراحمد محمد حسنبلد والدجيل

27-09-2022عليه هاديصفاء نجم عبدالحسينبلد والدجيل

27-09-2022فاطمه ابراهيممشتاق عبداالمير ناجيبلد والدجيل

27-09-2022زاهده حسينحسن شهاب احمدبلد والدجيل

27-09-2022زهيه بريسمعبدالستار علي جاسمبلد والدجيل

27-09-2022كريمه شنيتحسين سكران كاظمبلد والدجيل

27-09-2022نوريه لفتهوسام عبداللطيف حسينبلد والدجيل

27-09-2022حمديه خلفعبدالسالم خليل محمدبلد والدجيل

27-09-2022فاطمه جسومميثاق جبار عباسبلد والدجيل

27-09-2022جسومه لطيفجاسم عداي جمعهبلد والدجيل

27-09-2022حمديه حسنمصطفى فيصل محمدبلد والدجيل

27-09-2022صالحه زيدمهدي صالح محمدبلد والدجيل

27-09-2022نوريه عبدالحسنحيدر محمد خضربلد والدجيل

27-09-2022فطومه محمدحسين علي محمودبلد والدجيل

27-09-2022خضره مزعلماهر عناد محمودبلد والدجيل

27-09-2022سليمه عليجمال محمد مغيربلد والدجيل

27-09-2022فوزيه محمداثير شاكر محمودبلد والدجيل

27-09-2022عواشه حميدمحيميد عليوي حموبلد والدجيل

27-09-2022سليمه عبدالواحدلؤي عبدالعزيز رزوقيبلد والدجيل

27-09-2022ريمه محمدعدنان خلف صالحبلد والدجيل

27-09-2022فيضه عبيدمحمد علي عبدبلد والدجيل

27-09-2022سميكه سلطانحسين علي حسن كاظمبلد والدجيل

27-09-2022جالبه ثايررعد بدر حسينبلد والدجيل

27-09-2022غبشه طلقنزار عباس احمدبلد والدجيل

27-09-2022بدريه عبيدعلي كريم جاسمبلد والدجيل
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27-09-2022ويزي حسينعزيز نايف عطاهللابلد والدجيل

27-09-2022كرحه حسنبيان نايف محمودبلد والدجيل

27-09-2022دنيه محمدثامر فزع محمدبلد والدجيل

27-09-2022مريم مصلحطارق جاسم محمدبلد والدجيل

27-09-2022ضمياء سعدحازم تركي عبدهللابلد والدجيل

27-09-2022سعده جاسمسامر حسين عبدبلد والدجيل

27-09-2022وطفه عبدرعد جاسم حسينبلد والدجيل

27-09-2022تاضي محمودرافد عبيد نصيفبلد والدجيل

27-09-2022مديحه عباسغازي فيصل يوسفبلد والدجيل

27-09-2022نزيه انصيفسامي جامل غشيمبلد والدجيل

27-09-2022بلقيس حسنقاسم عبدالكريم حسينبلد والدجيل

27-09-2022دالل احمدنزهان قاسم محمدبلد والدجيل

27-09-2022فوزيه احمدلؤي رحيم محمدبلد والدجيل

27-09-2022صبحه جوادسالم عباس جاسمبلد والدجيل

27-09-2022حميده متعبمحميد هادي فارسبلد والدجيل

27-09-2022قسمه خلفليث سعدون سلطانبلد والدجيل

27-09-2022منال محمدانور حميد جاسمبلد والدجيل

27-09-2022جسومه جوادرائد عبدهللا حسنبلد والدجيل

27-09-2022نوره لطيفحسن رباح صعببلد والدجيل

27-09-2022فرحه متعبرائد محمد ابراهيمبلد والدجيل

27-09-2022رابعه جلعيدصدام علي احمدبلد والدجيل

27-09-2022راجحه علياحمد علي عبداالميربلد والدجيل

27-09-2022فوزيه ياسبشار حسين خليلبلد والدجيل

27-09-2022شكريه محمدفراس عبداالمير رحمه هللابلد والدجيل

27-09-2022مديحه محمدعلي احمد هزاعبلد والدجيل

27-09-2022فطيم حسينسعد محمد احمدبلد والدجيل

27-09-2022هويه عبودعامر قحطان خضيربلد والدجيل

27-09-2022عمشه درويشحميد تركي احمدبلد والدجيل

27-09-2022ترفه ابراهيمنجم عبدهللا خضربلد والدجيل

27-09-2022مهديه حمدناظم حميد رشيدبلد والدجيل

27-09-2022مهديه محمودعدي شهاب احمدبلد والدجيل

27-09-2022مياسه صالححسين صالح حبيببلد والدجيل

27-09-2022حميده عباسعلي جاسم عباسبلد والدجيل

27-09-2022خلفه حسنخضر علي حسينبلد والدجيل

27-09-2022شمسه محمدمحمد رشيد مخلفبلد والدجيل

27-09-2022يسرى عليرداد محمد حسينبلد والدجيل

27-09-2022جوزه ماضيقاسم ابراهيم سبعبلد والدجيل

27-09-2022كلثوم شويلحيدر عبدالعباس خضيربلد والدجيل

27-09-2022حميده عبدالستارعلي محمد علي محسنبلد والدجيل

27-09-2022ندوه خليلعزيز عبد عليبلد والدجيل

27-09-2022وضحه نجديمحمود محمد خلفبلد والدجيل

27-09-2022زكيه محمدمالك عبدالعظيم عباسبلد والدجيل

27-09-2022نحوصه جبوريساجد موسى عبدالرزاقبلد والدجيل

27-09-2022حسنه احمدمثنى خضير عباسبلد والدجيل

27-09-2022بنيه احمديوسف صالح عبدهللابلد والدجيل

27-09-2022كميله خلفمراد زيد عبدالحسنبلد والدجيل

27-09-2022يزي عليحسن علي مصلحبلد والدجيل

27-09-2022امونه عباسحيدر جاسم محمدبلد والدجيل

27-09-2022بهيه حموداحمد شهاب احمدبلد والدجيل

27-09-2022عليه احمدحواس صالح احمدبلد والدجيل

27-09-2022كريمه ذيابخضير علي محمدبلد والدجيل

28-09-2022سميره علياشرف عايد خلفبلد والدجيل
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28-09-2022حليمه احمدسالم علي حموديبلد والدجيل

28-09-2022حسنه عليسالم عبدعلي سرامهبلد والدجيل

28-09-2022حاجمه جاسمنامس حمد سليمانبلد والدجيل

28-09-2022سليمه بحرحسين رشيد جميلبلد والدجيل

28-09-2022وفيه عبدالحسينحيدر برهان عبداالميربلد والدجيل

28-09-2022حكيمه عبدبندر هادي عبدبلد والدجيل

28-09-2022وسميه حميدرعد حيدر محمدبلد والدجيل

28-09-2022نحوصه جبوريمصطفى موسى عبدالرزاقبلد والدجيل

28-09-2022نعيمه دحاماحمد عبيد رميضبلد والدجيل

28-09-2022حمديه دلفاحمد شالش محمدبلد والدجيل

28-09-2022نوفه مبردموفق عادي فارسبلد والدجيل

28-09-2022شذره حميدعماد سعدون ياسينبلد والدجيل

28-09-2022سميره حافظسعيد جعفر كاظمبلد والدجيل

28-09-2022ناجيه محمودفالح حسن عبدبلد والدجيل

28-09-2022حسنه عليوسام نعمان حمودبلد والدجيل

28-09-2022حمديه عبدالرزاقايسر علي عبدالواحدبلد والدجيل

28-09-2022كتبه غايبسامي صالح محمدبلد والدجيل

28-09-2022كريمه ذيابناصر علي محمدبلد والدجيل

28-09-2022سعده عبدهللازياد عقاب سبعبلد والدجيل

28-09-2022حسنه احمدجوير جاسم محمدبلد والدجيل

28-09-2022سليمه متعبعالء صباح نايفبلد والدجيل

28-09-2022نوريه محمودقاسم وسمي خميسبلد والدجيل

28-09-2022حبسه محمدعلي محمد جسامبلد والدجيل

28-09-2022حسنه علينجرس صباح احمدبلد والدجيل

28-09-2022سليمه نجمصالح عنتر خلفبلد والدجيل

28-09-2022عليه عليشهاب احمد عبدهللابلد والدجيل

28-09-2022عيده اراهيمعلي هادي مخلفبلد والدجيل

28-09-2022نجمه محموداشرف خلف صالحبلد والدجيل

28-09-2022حسنه عليكريم احمد مانعبلد والدجيل

28-09-2022حسنه نايفاحمد محمد عبدهللابلد والدجيل

28-09-2022خلفيه عليعبدهللا حسين عليبلد والدجيل

28-09-2022امل خضيرمحمد عباس كريمبلد والدجيل

28-09-2022معاني ظاهرخضير ابراهيم اليذبلد والدجيل

28-09-2022مسعوده مطرعطيه حنتوش ياسبلد والدجيل

28-09-2022بتول مرشدوليد حمد صالحبلد والدجيل

28-09-2022سليمه عبدراغب مهوس سبعبلد والدجيل

28-09-2022بثينه مهديمقدام عبدالرزاق احمدبلد والدجيل

28-09-2022صالحه احمدمحمد مخيلف حسنبلد والدجيل

28-09-2022عينه فرحانسعد شهاب احمدبلد والدجيل

28-09-2022كرحه احمدسيف سعد رشيد محمدبلد والدجيل

28-09-2022سليمه جاسمحيدر محمد لفتهبلد والدجيل

28-09-2022صفيه خضيرجاسم فارس مهديبلد والدجيل

28-09-2022انتصار كاظمعلي خضير عباسبلد والدجيل

28-09-2022صبريه محمدصدام عبدالحليم خلفبلد والدجيل

28-09-2022فاطمه عليلفته جاسم محمدبلد والدجيل

28-09-2022شكريه محمدعباس شهاب احمدبلد والدجيل

28-09-2022نعيمه جاسمليث عبدالمالك شكربلد والدجيل

28-09-2022صبحه عبدمحمد بهاء توفيقبلد والدجيل

28-09-2022ترفه فهدمشتاق شاهر حميدبلد والدجيل

28-09-2022شكريه محمودطالل جميل هراطبلد والدجيل

28-09-2022صبحه جاسمعلي تركي كاظمبلد والدجيل

28-09-2022خيريه عبيدكنعان سعيد سالمبلد والدجيل
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28-09-2022شيخه محمدحكيم حمدي حمدانبلد والدجيل

28-09-2022فرحه عليعالء نافع نايفبلد والدجيل

28-09-2022رسميه عفيناحمد جيجان سكربلد والدجيل

28-09-2022رتوبه سلمانمحمد ظاهر نصيفبلد والدجيل

28-09-2022جوزه جاسمصكبان فزع عليبلد والدجيل

28-09-2022ابتسام مهدينزهان عزيز عبدبلد والدجيل

28-09-2022سعديه ظاهرفالح مهدي عباسبلد والدجيل

28-09-2022سوريه خضيرعالء ناجي خضيربلد والدجيل

28-09-2022ناعه حسنسعيد عبدالجبار سعيدبلد والدجيل

28-09-2022فوزيه عليعمر عباس خلفبلد والدجيل

28-09-2022رائده حسيننصير هاشم حميدبلد والدجيل

28-09-2022حميده حسننجم حسن مجيدبلد والدجيل

28-09-2022فطومه عليولهان شاكر محمودبلد والدجيل

28-09-2022فائزه حسنمعتز ساكن عباسبلد والدجيل

28-09-2022سعده محمدزاحم احمد عبيدبلد والدجيل

28-09-2022ناجحه محمدمنتظر عماد مهديبلد والدجيل

28-09-2022كميله محموداركان جدعان احمدبلد والدجيل

28-09-2022سعديه قدوريحاضر حماد حسينبلد والدجيل

28-09-2022لطيفه جاسمعباس رشيد محمدبلد والدجيل

28-09-2022مهديه حمدماهر حميد رشيدبلد والدجيل

28-09-2022فريده مجيدوسام ظاهر فرحانبلد والدجيل

28-09-2022ماجده حميدمحمد ناصر محسنبلد والدجيل

28-09-2022وجيده عباسسالم احمد عبداالميربلد والدجيل

28-09-2022كميله ذيابلؤي فارس دحامبلد والدجيل

28-09-2022جدعه مامورسعدون عباس جدعانبلد والدجيل

28-09-2022ايمان جوادقصي عباس احمدبلد والدجيل

28-09-2022سعديه سالممؤيد سلمان جاسمبلد والدجيل

28-09-2022قسمه سلطانعدي محمد حنونبلد والدجيل

28-09-2022كميله شهابجاسم محمد احمدبلد والدجيل

28-09-2022محيله جاسمخالد خليل ابراهيمبلد والدجيل

28-09-2022سجوده علييوسف مجباس ياسينبلد والدجيل

28-09-2022خديجه حسنامجد علي حسنبلد والدجيل

28-09-2022عليه محمدهذال رشيد سفاحبلد والدجيل

28-09-2022سنيه حموديعدي عمر جاسمبلد والدجيل

28-09-2022حسنه حسينمحمد علي حسينبلد والدجيل

28-09-2022عليه محمودعباس نعمه طالببلد والدجيل

28-09-2022حميده عبدالجباررجوان علي احمدبلد والدجيل

28-09-2022بهار احمدبديع كوان ابراهيمبلد والدجيل

28-09-2022ليلى صافيمرتضى احمد عبدبلد والدجيل

28-09-2022كادحه مجيدسعد ناجي هاشمبلد والدجيل

28-09-2022سعديه حسنعقيل سامي مجيدبلد والدجيل

28-09-2022نجمه عبدالرضاحسين هادي خليلبلد والدجيل

28-09-2022فصيله صالحمحمد خلف نصيفبلد والدجيل

28-09-2022شلشا بحردرويش عباس موسىبلد والدجيل

28-09-2022حنيفه محمدياسر فارس صالحبلد والدجيل

28-09-2022شكريه محمودخيرهللا احمد لطيفبلد والدجيل

28-09-2022ساجده سالمرياض محمد صالحبلد والدجيل

28-09-2022حسنه شاللضياء عرموش ابراهيمبلد والدجيل

28-09-2022كريمه غضبانسعد ياسين حميدبلد والدجيل

28-09-2022يازي سعيدعلي سالم عبدبلد والدجيل

28-09-2022نوفه غضوبعالء بزيع ميرزبلد والدجيل

28-09-2022حكيمه فليحمحمد مهدي مهاويبلد والدجيل
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28-09-2022بلقيس عبودياسر نواف محمدبلد والدجيل

28-09-2022سليمه مخلفطارق خضير نايفبلد والدجيل

28-09-2022معاني خلفحسام لطيف جاسمبلد والدجيل

28-09-2022مكيه حسينعزت حمادي عليبلد والدجيل

28-09-2022حمديه عبدالحسيناحمد محمدعلي احمدبلد والدجيل

28-09-2022حمديه حميدعادل ابراهيم جاسمبلد والدجيل

28-09-2022فيضه اسماعيلكاصد ظاهر جهادبلد والدجيل

28-09-2022خديجه حمدبدر مطر فرحانبلد والدجيل

28-09-2022سميره مهديصادق كريم علوانبلد والدجيل

28-09-2022فخريه محمدعالء محمد عباسبلد والدجيل

28-09-2022ملوك نايفمصطفى صالح خلفبلد والدجيل

28-09-2022زهره محمدكاظماحسان علي جعفربلد والدجيل

28-09-2022ملكيه حسينقادر نافع حسنبلد والدجيل

28-09-2022فاطمه ردامعباس فاضل ابراهيمبلد والدجيل

28-09-2022فليحه حسينغضنفر احمد سالمبلد والدجيل

28-09-2022قمري دلفحسن عبد خليفهبلد والدجيل

28-09-2022امل محمدفارس شاكر احمدبلد والدجيل

28-09-2022نجيه عبودفاضل محمد عبدالرسولبلد والدجيل

28-09-2022ساهره جابرسعد جعفر عليبلد والدجيل

28-09-2022ذهيبه احمدمحسن حسن محمودبلد والدجيل

28-09-2022عمشه مضحيعصام محمد جميلبلد والدجيل

28-09-2022وحيده نصيفزياد رحيم احمدبلد والدجيل

28-09-2022حمديه احمداسماعيل محارب خزعلبلد والدجيل

28-09-2022فرحه طهرائد لطيف احمدبلد والدجيل

28-09-2022نعيمه محمدهيثم هالل عليبلد والدجيل

28-09-2022رشيده عبدعلي وهيب خلفبلد والدجيل

28-09-2022سلوى محيميداياد سلمان حماديبلد والدجيل

28-09-2022ساهيه عبدياسر سلمان مجيدبلد والدجيل

28-09-2022سكوت محمدصدام حمادي عليبلد والدجيل

28-09-2022هديه عباسمحمد حامد ضاريبلد والدجيل

28-09-2022كفايه خضيرميثاق محمد عبدالحسينبلد والدجيل

28-09-2022عليه احمدصديد صالح احمدبلد والدجيل

28-09-2022شكره شريعهسعد علي حسينبلد والدجيل

28-09-2022رسميه عليصفاء عبدالوهاب صالحبلد والدجيل

28-09-2022فائزه محمدعلي موسى مهديبلد والدجيل

28-09-2022مكيه حميدعباس بشير حميدبلد والدجيل

28-09-2022سعديه عبوداكرم متعب سبعبلد والدجيل

28-09-2022مريم عبيدرافع صالح محمدبلد والدجيل

28-09-2022خيريه حسينباسم محمد مطلكبلد والدجيل

28-09-2022بدريه علوانصباح نعمان مهديبلد والدجيل

28-09-2022قسمه محمودعباس فاضل جاسمبلد والدجيل

28-09-2022سهيله عبدعلياحمد خلف عبدهللابلد والدجيل

28-09-2022فتحيه كاملعلي عبدالحسن احمدبلد والدجيل

28-09-2022وضحه علوانفيصل اسماعيل احمدبلد والدجيل

28-09-2022فتحيه محمودجمال عبدالكريم عباسبلد والدجيل

21-09-2022نجمه محمدسهيل عبدالغني قنبرسهل نينوى

21-09-2022ناهده سعيدقحطان عبدالوهاب محمدسهل نينوى

21-09-2022سوسن احمدعمر طه محمدسهل نينوى

21-09-2022فتحيه عبيدمحمد رمضان سليمانسهل نينوى

21-09-2022ترفه جرجيسعلي محمد ابراهيمسهل نينوى

21-09-2022فهيمه محمدخلف خضر عبدهللاسهل نينوى

21-09-2022انوسه تومابشار حبيب يوسفسهل نينوى
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21-09-2022بيزارى مرادمراد قاسم خلفسهل نينوى

21-09-2022فائزه صبريمحمد خير الدين احمدسهل نينوى

21-09-2022غزاله جردولقمان علي خدرسهل نينوى

21-09-2022عيده مطوحسن علي صالحسهل نينوى

21-09-2022اديبه محمدعليغازي فيصل قاسمسهل نينوى

21-09-2022رحمه احمدحيدر حسن عباسسهل نينوى

21-09-2022خديجه عليعلي خدر اسماعيلسهل نينوى

21-09-2022غزال صفرحمو الياس خلفسهل نينوى

21-09-2022مريم جرجيسحجي محمدرشيد مولودسهل نينوى

21-09-2022فاطمه يوسفعبدالخالق علي سعيدسهل نينوى

21-09-2022وضحه سيدوالياس حسين محكوسهل نينوى

21-09-2022خنسى رشكوعباس قاسو فريزسهل نينوى

21-09-2022زكيه يونسجالل عبدو عليسهل نينوى

21-09-2022سعاد طهحسين بشير جمعهسهل نينوى

21-09-2022كبرى معجونضياء يونس حسنسهل نينوى

21-09-2022خجو رشيدمشير احمد خلفسهل نينوى

21-09-2022صبره جانكيرفرحان دينو قاسمسهل نينوى

21-09-2022حوريه طاهرمحمد محسن موسىسهل نينوى

21-09-2022شكريه محمدقاسم يحيى احمدسهل نينوى

21-09-2022خديجه عباسعلي عباس اسماعيلسهل نينوى

21-09-2022صبريه محمدعزالدين احمد ابراهيمسهل نينوى

21-09-2022عدله يوسفرمزان حسن محمدسهل نينوى

21-09-2022خاني محمودجرجيس حسن حسينسهل نينوى

21-09-2022سيري جنديحسو مراد يزدينسهل نينوى

21-09-2022بسكان حسنقاسم ياسين بيرداودسهل نينوى

21-09-2022كلستان رسولشمال نامق سليمانسهل نينوى

21-09-2022ساري عليعادل مولود عوالسهل نينوى

21-09-2022منيفه احمدعبدالسالم علي حسينسهل نينوى

21-09-2022نفله معيوفيوسف احمد خلفسهل نينوى

21-09-2022زريفه خديدهمراد شيفان سعدوسهل نينوى

21-09-2022مريم يونسحميد حسن شيبوسهل نينوى

21-09-2022مريم عليعبدالسالم محمد عبدهللاسهل نينوى

21-09-2022نصاف صالحعيسى الياس جروسهل نينوى

21-09-2022هزي درويشخلف دهار حسينسهل نينوى

21-09-2022صبريه عليقاسم تقي موسىسهل نينوى

21-09-2022حليمه رسولبهسي ابراهيم احمدسهل نينوى

21-09-2022فاطمه حسنمصعب عطيه حسينسهل نينوى

21-09-2022برفي مرادسيدو يوسف احمدسهل نينوى

21-09-2022رشي عنترحجي بدل ابراهيمسهل نينوى

21-09-2022فريده بحوحنا متي بطرسسهل نينوى

21-09-2022حنيف محميمراد قري احمدسهل نينوى

21-09-2022نوره احمدجرجيس احمد محمدسهل نينوى

21-09-2022مسره شمس الدينياسين محمد عليسهل نينوى

21-09-2022فوزيه احمدسالم محمد محمودسهل نينوى

21-09-2022برفو قاسمخليل خدر الياسسهل نينوى

21-09-2022فاطم ابراهيمحسن علي حموسهل نينوى

21-09-2022امينه حاجيمحمد حسن فنديسهل نينوى

21-09-2022زاري عبدهللاعباس عزيز حسينسهل نينوى

21-09-2022رشيده فرجعبدالكريم اسعد موسىسهل نينوى

21-09-2022صافيه احمدسعيد سليم حموكهسهل نينوى

21-09-2022صبريه علياكرم عبدو احمدسهل نينوى

21-09-2022نوره خلفدحام حجي خدرسهل نينوى
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21-09-2022ماريه الياسعادل محمود سلوسهل نينوى

21-09-2022خالده ابلحدامجد امجد بهنامسهل نينوى

21-09-2022امينه جارواحمد حسن محمودسهل نينوى

21-09-2022صفيه يونسيوسف عباس معميسهل نينوى

21-09-2022باران احمدعامر عبدالغالي مصطفىسهل نينوى

21-09-2022زهره صالحعبدالمالك حميد عبالكريمسهل نينوى

21-09-2022غزاله حنانجم اوراها اسحاقسهل نينوى

21-09-2022خرنونه عيدوخضر رفو جبوسهل نينوى

21-09-2022كوري اوسيحسن عيدو علوسهل نينوى

21-09-2022سكينه سليمانرعد ماالهلل عطيهسهل نينوى

21-09-2022دره حسينكنعان ابراهيم محمدسهل نينوى

21-09-2022امينه حاجياحمد محمدعلي محوسهل نينوى

21-09-2022كلي عيسوصبرى اودي ابراهيمسهل نينوى

21-09-2022حاني جبوريونس اسود محمدسهل نينوى

21-09-2022جوني شموسمو حسن خضرسهل نينوى

21-09-2022فوزيه اسماعيلمحمد علي محمدسهل نينوى

21-09-2022هوري محمدخليل عبدهللا احمدسهل نينوى

21-09-2022كتو يعقوبافرام بولص عبوسهل نينوى

21-09-2022خنسو سليماندخيل احمد مطوسهل نينوى

21-09-2022فاني برويوسف شيخو عبدوسهل نينوى

21-09-2022امينه باهيعامر قرياقوز متيسهل نينوى

21-09-2022غزاله عليحجي اوصمان عيسىسهل نينوى

21-09-2022شمه سعيدوسام يعقوب شاباسهل نينوى

21-09-2022سيفي حجيعيدو رشو بكرسهل نينوى

21-09-2022ميان جاسممحسن عبدو عنجوسهل نينوى

21-09-2022فاطمه جبورسمو حسين بيروسهل نينوى

21-09-2022برفي عمرقاسم حسين ظاهرسهل نينوى

21-09-2022عمشي الياسقاسم علي رفوسهل نينوى

21-09-2022نورى محمدسعود يونس حافظسهل نينوى

21-09-2022سارى محمدسليمان مشكو محمدسهل نينوى

21-09-2022نيسان سليمانخديدا ملو حاجيسهل نينوى

21-09-2022كلي عليحمد محمود صفوكسهل نينوى

21-09-2022غزاله سلوقاسم بلو قولوسهل نينوى

21-09-2022بيه جرجيسريان عبدهللا نجمسهل نينوى

21-09-2022نيساني عليميشو احمد عليسهل نينوى

21-09-2022نازو مجيدنواف سليمان مشكوسهل نينوى

21-09-2022حمديه ابراهيماسماعيل احمد مصطفىسهل نينوى

21-09-2022امنه عثماناسالم سليم شمس الدينسهل نينوى

21-09-2022كوجر كجوخديده قاسم خلفسهل نينوى

21-09-2022بسي سيدوالياس جوكي مجكسهل نينوى

21-09-2022رمزيه محمدفاظل عباس وليسهل نينوى

21-09-2022بهيجه محمدسكفان مجيد صالحسهل نينوى

21-09-2022شرين مراددخيل ميرزه ميشوسهل نينوى

21-09-2022ونسه حمودرغيد خليل حجيسهل نينوى

21-09-2022مركز خديداعلي كرو شبلوسهل نينوى

21-09-2022صور قرموماهر قاسو خلفسهل نينوى

21-09-2022سيفي خلفقاسم خيرو حيدرسهل نينوى

21-09-2022كرحه جاسمخلف قادر سلطانسهل نينوى

21-09-2022برفي عمرظاهر حسين ظاهرسهل نينوى

21-09-2022نسو عليمراد خلف شاورديسهل نينوى

21-09-2022نوره اسماعيلخليل خديده قاسمسهل نينوى

21-09-2022نعامي هنوعلي خليل عبدهللاسهل نينوى

Page 406



Query

21-09-2022غمي بشارخديدا كارى خلفسهل نينوى

21-09-2022عرنو مرادموسى مراد خلفسهل نينوى

21-09-2022تقله مجيدميثاق سوالقا كروميسهل نينوى

21-09-2022هديه حناعصام كرومي حناسهل نينوى

21-09-2022عزيزه حسنمصلح احمد مرادسهل نينوى

21-09-2022سكينه محمدفيصل شريف عليسهل نينوى

21-09-2022رقيه محمدحكمت حسين جرجيسسهل نينوى

21-09-2022سليمه علييوسف نجم عبدهللاسهل نينوى

21-09-2022حنه هابيلسعد ايشوع اصطيفوسهل نينوى

21-09-2022حانه جرجيسصباح عزو ميخاسهل نينوى

21-09-2022هديه عبيددلدار غانم درويشسهل نينوى

21-09-2022جيهان جمعهسيزار حسن الياسسهل نينوى

21-09-2022سعديه عسافعلي ابراهيم احمدسهل نينوى

21-09-2022مريم محمدعلي محمد احمدسهل نينوى

21-09-2022كلفاتر رمضاناحمد محمد اسماعيلسهل نينوى

21-09-2022سهيله خورشيدغازي فيصل اسماعيلسهل نينوى

21-09-2022مطره صالحعلي جاسم محمدسهل نينوى

21-09-2022رفعه محمدرشيد سليمان حسينسهل نينوى

21-09-2022عائشه مصطفىعبدالرحمن سالم محمدسهل نينوى

21-09-2022فاطمه حمدامينصالح حسن حمدسهل نينوى

21-09-2022لعلي زيدعلي شوان عبدالرحمنسهل نينوى

21-09-2022شنو محمدامين هيرش مسعودسهل نينوى

21-09-2022فرحه احمدَداود طعمه حمدسهل نينوى

21-09-2022امونه عليعزيز الياس عبوشسهل نينوى

21-09-2022ترفه فتحييونس ذنون يونسسهل نينوى

21-09-2022فضه سليمانمحمد احمد واويسهل نينوى

21-09-2022خوله عزيزبكر احمد حسنسهل نينوى

21-09-2022حبسه يحيىادهام صعب عليسهل نينوى

21-09-2022زهره حبشمحمد فرج خلفسهل نينوى

21-09-2022عليه حماديعلي نجم عبوشسهل نينوى

21-09-2022خديجه عبوشصالح احمد سلطانسهل نينوى

21-09-2022خديجه صالحعبدالكريم عواد عبدهللاسهل نينوى

21-09-2022شاهه منزلحسن فتحي حبشسهل نينوى

21-09-2022امينه كريمكارزان اكرم مولودسهل نينوى

21-09-2022سناء قاسمرضوان خليل ابراهيمسهل نينوى

21-09-2022نسرين شاحوذاياد صالح الدين ايوبسهل نينوى

21-09-2022فاتي حمزهغائب منصور رستمسهل نينوى

21-09-2022فرجه عليهمام محمد فتحيسهل نينوى

21-09-2022زهره محمدحيدر عبدالعزيز عليسهل نينوى

22-09-2022شنشوله سلطانفيصل عبدالكريم جمعهسهل نينوى

22-09-2022باسمه ميخائيلريان هاني بهنامسهل نينوى

22-09-2022سعاد رمضانمحمد ميكائيل محسنسهل نينوى

22-09-2022لعلي حسنابراهيم عزيز جيزنيسهل نينوى

22-09-2022بلوه فرخانفيصل حاوي عبدهللاسهل نينوى

22-09-2022حبيبه خضرمرزينا كرومي بطرسسهل نينوى

22-09-2022نخشين عزيزعبدهللا قادر كريمسهل نينوى

22-09-2022عدله احمدحامد علي محمدسهل نينوى

22-09-2022نهله خضرمحمود وعدهللا سعدونسهل نينوى

22-09-2022فاطمه خانورشيد حسين عبدهللاسهل نينوى

22-09-2022بسو خلفقطو جردو مطوسهل نينوى

22-09-2022حسنيه ساميشاكر احمد عثمانسهل نينوى

22-09-2022بروين مصطفىمحمد اسعد مجيدسهل نينوى
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22-09-2022فوزيه حامدعباس فاضل عباسسهل نينوى

22-09-2022سكينه الياسمحمد جمعه حميدسهل نينوى

22-09-2022زهره حسينعماد جاسم عبدسهل نينوى

22-09-2022بشرى داودداؤد محمد حسنسهل نينوى

22-09-2022يحيي عمرصديق محمد صالحسهل نينوى

22-09-2022فتحيه حازمرضا عباس هاشمسهل نينوى

22-09-2022عيشان حجيخلف نايف سيدوسهل نينوى

22-09-2022رسميه احمديوسف عزت هاشمسهل نينوى

22-09-2022غزاله سعيدابراهيم حسن ابرهيمسهل نينوى

22-09-2022منجي عنوسعدو خليل حسينسهل نينوى

22-09-2022قشمي نايفيونس مرعي حسنسهل نينوى

22-09-2022خديجه ابراهيمعلي عباس حمانسهل نينوى

22-09-2022نجمه محمدفتحي محمد سلطانسهل نينوى

22-09-2022كترينه رفائيلمرقس بولص يعقوبسهل نينوى

22-09-2022خانم مرزافارس خديده الياسسهل نينوى

22-09-2022عيشه حسنعبدهللا حمو احمدسهل نينوى

22-09-2022زهره خلفداود سليمان الحافظسهل نينوى

22-09-2022عيش امينصالح رشيد صالحسهل نينوى

22-09-2022هيبه بهرميونس رشيد اسالمسهل نينوى

22-09-2022هزار قاسمتعلو الياس قاسمسهل نينوى

22-09-2022عدوله محيخدر مراد خدرسهل نينوى

22-09-2022عيشي حسنخديده شمدين خليفهسهل نينوى

22-09-2022مراري حاجيعبدهللا عثمان عبدهللاسهل نينوى

22-09-2022بسي عليسلطان عيدو صالحسهل نينوى

22-09-2022زينب عليخضر حسين قروسهل نينوى

22-09-2022امينه ناجيسالم عاشور ياسينسهل نينوى

22-09-2022نجمه عبدهللاحسين حمد سليمانسهل نينوى

22-09-2022خفشي خليلخديده هاجر خلوسهل نينوى

22-09-2022بسي عبدهللاسليم سليمان صادقسهل نينوى

22-09-2022فاطمه مصطفىزينل رضا محمدسهل نينوى

22-09-2022زريفه فتحيفيصل الياس محمدسهل نينوى

22-09-2022نخشين رسولقاسم محيالدين توفيقسهل نينوى

22-09-2022دنه عبيدمحمود عبيد حسانيسهل نينوى

22-09-2022خديجه اسماعيلصادق علو عبوسهل نينوى

22-09-2022بسي رجبازاد رفيق محمدسهل نينوى

22-09-2022خديجه احمدنزار خالد حماديسهل نينوى

22-09-2022نور احمدمحمود خلف عليسهل نينوى

22-09-2022عزيزه سليمانعباس فتاح يونسسهل نينوى

22-09-2022نجمه بطرسسالم حنا طوبياسهل نينوى

22-09-2022زريفه عبوجورج يعقوب عيسىسهل نينوى

22-09-2022فاطمه معروفالياس صابر وسمانسهل نينوى

22-09-2022حمديه حمدحسين علي حسينسهل نينوى

22-09-2022واجده محمدسالم سعيد ذنونسهل نينوى

22-09-2022صديقه موسىسليمان يحيى صالحسهل نينوى

22-09-2022امنه مولودمامه رسول حاجيسهل نينوى

22-09-2022امينه محمدجميل حسن شيخوسهل نينوى

22-09-2022حليمه عمراحمد خضر عمرسهل نينوى

22-09-2022خناف اسماعيلكجان يوسف قولوسهل نينوى

22-09-2022جم يوسفشيخ عمر شينو حسنسهل نينوى

22-09-2022زريف اوسمانغزال درباز كصبسهل نينوى

22-09-2022عيشه عليمزهر جميل رحمنسهل نينوى

22-09-2022عدالني حسنعطاهللا عبد جمعهسهل نينوى
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22-09-2022وضحه قاسمدخيل سيدو حسينسهل نينوى

22-09-2022نوره محمديوسف طه سالمسهل نينوى

22-09-2022امنه محمودطه حسين طهسهل نينوى

22-09-2022ساره احمدعزام مشكو رشوسهل نينوى

22-09-2022خوانزى ابراهيمعمر درويش مرادسهل نينوى

22-09-2022رابعه عليصالح محمد حمندوشسهل نينوى

22-09-2022باسمه يوسفسرمد نصرت سعيدسهل نينوى

22-09-2022نجمه عبدهللامحمد طه داودسهل نينوى

22-09-2022هزي درويششالل دهار حسينسهل نينوى

22-09-2022هوري رشيدخديدا حسن محمدسهل نينوى

22-09-2022خنسي خضرمحمد محمود هشوسهل نينوى

22-09-2022عرفيه غازيصالح ادريس جوهرسهل نينوى

22-09-2022سلطانه محمدجواد احمد عبدهللاسهل نينوى

22-09-2022فطومه محمدياسين طه عليسهل نينوى

22-09-2022هوري اوسيهرمز كسو رشوسهل نينوى

22-09-2022حلوس حفديشرو حجي صالحسهل نينوى

22-09-2022شوشه جاسمعباس مهندس عليسهل نينوى

22-09-2022سوساني بتراكيجورج يعقوب توماسسهل نينوى

22-09-2022بيزاري اسماعيلجوكو قاسم باجوسهل نينوى

22-09-2022نازدار خالدخضر خليل عزيزسهل نينوى

22-09-2022نجاح احمدعمر شحاذه حسينسهل نينوى

22-09-2022فاطمه حسنعبدهللا حميد عليسهل نينوى

22-09-2022نصافي هجوسليمان حجي ابراهيمسهل نينوى

22-09-2022غزال حسنبشار عبدهللا داهرسهل نينوى

22-09-2022امينه حسينعمر سعيد معروفسهل نينوى

22-09-2022شكريه محمودمهدي صالح حميدسهل نينوى

22-09-2022صديقه احمدحازم ايوب احمدسهل نينوى

22-09-2022اسيا رشيدمحمدجواد جاسم حسينسهل نينوى

22-09-2022خفشى خديدهخدر اوصمان درويشسهل نينوى

22-09-2022زهره محمدخضر عبدهللا الياسسهل نينوى

22-09-2022شمسه خضرفتحي حسن ناصرسهل نينوى

22-09-2022زليخه شريفجاسم صالح محمدسهل نينوى

22-09-2022سيسي برهيمسليمان حسين برهيمسهل نينوى

22-09-2022باراني خرتوخيرو حيدر حسنسهل نينوى

22-09-2022زريفه دينومراد صافي سموسهل نينوى

22-09-2022درويش دينونمر عيدو بريمسهل نينوى

22-09-2022موري كجانعتو حيدر عتوسهل نينوى

22-09-2022شرو حسينكانو حسن جنديسهل نينوى

22-09-2022زينه مرادتمو عبدال تموسهل نينوى

22-09-2022حياه اسماعيليوسف نايف عليسهل نينوى

22-09-2022فاطمه حيدرصادق جعفر حسينسهل نينوى

22-09-2022كلي سليمانادريس جعفر حسينسهل نينوى

22-09-2022خديجه حمزهعبدالغني احمد داودسهل نينوى

22-09-2022كني هفندمظلوم عثمان بشيرسهل نينوى

22-09-2022فاطمه محمدعبدالجبار ابراهيم عليسهل نينوى

22-09-2022بسي حجيسليمان جيجي موسىسهل نينوى

22-09-2022هيري رشيدعلي حسن حامدسهل نينوى

22-09-2022نمشه جاسماحمد نجم عبوشسهل نينوى

22-09-2022صبحه حسينفارس داوود عيدانسهل نينوى

22-09-2022كلثوم حسنعبدهللا حسين عبدهللاسهل نينوى

22-09-2022فتحيه عبدهللامحمود عبدهللا محمودسهل نينوى

22-09-2022زريفه اسطيفوسالم يوسف باهيسهل نينوى
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22-09-2022خاني محمدلقمان نوري عليسهل نينوى

22-09-2022نجمه نجمغانم عبد ابلحدسهل نينوى

22-09-2022سلطانه خالكجمال بيرداود طهسهل نينوى

22-09-2022كلي شرفرشو خلف رشوسهل نينوى

22-09-2022ساري رشوعتو مجو خدرسهل نينوى

22-09-2022غاليه ابراهيمغانم حسين حسنسهل نينوى

22-09-2022دليله باللخلف سلطان هاديسهل نينوى

22-09-2022وضحه عودهعويد مضحي حرفشسهل نينوى

22-09-2022مريم احمدعبدالكريم عبدالكريم سليمسهل نينوى

22-09-2022امينه محمودحسين حمد حسينسهل نينوى

22-09-2022حيه رمضانعلي حمرش رمضانسهل نينوى

22-09-2022عمشه سليمانحسن علي محمدسهل نينوى

22-09-2022فهيمه عبدهللاموسى شعيب موسىسهل نينوى

22-09-2022خديجه احمدحسن محمد حسينسهل نينوى

22-09-2022فاطمه احمدمصطفى احمد حسينسهل نينوى

22-09-2022حليم اسماعيلعلي عثمان مصطفىسهل نينوى

22-09-2022فاطمه عليفتحي حمد احمدسهل نينوى

22-09-2022نعيمه وليسامي خالد حسينسهل نينوى

22-09-2022شكحه حنشعبد حسين عليسهل نينوى

22-09-2022حسينه كوركيسسعد فرج خضرسهل نينوى

22-09-2022زريفه هرمزحازم صليوه سليمانسهل نينوى

22-09-2022فصوله عليعزالدين يونس حسنسهل نينوى

22-09-2022فاطمه داودكاكه احمد حسنعليسهل نينوى

22-09-2022هشكحع عبيدعبد علي مطرسهل نينوى

22-09-2022زاري احمدجوهر صديق عبدهللاسهل نينوى

22-09-2022صافيه حمدامينحميد كريم خضرسهل نينوى

22-09-2022مسيره سرسوعسليمان حمود عوادسهل نينوى

22-09-2022عيشه صالحمحمد علي كرديسهل نينوى

22-09-2022نرك داودزافين سيروب يوسفسهل نينوى

22-09-2022مهده علياحمد سلوني غربيسهل نينوى

22-09-2022فرحه غائبنجف محمد الياسسهل نينوى

22-09-2022زمو عبدهللاعبدهللا دعس محمودسهل نينوى

22-09-2022نمشه عزيزمحمد ظاهر عليسهل نينوى

25-09-2022بكيسي سلطانخالد عثمان درويشسهل نينوى

25-09-2022سكينه عليصابر فاضل عباسسهل نينوى

25-09-2022برباره هرمزنزار بطرس بيباسهل نينوى

25-09-2022نوفه عبدهللامحمد قاسم عليسهل نينوى

25-09-2022ليلى عيسىعبدالكريم صالح عبدالقادرسهل نينوى

25-09-2022خديجه مولودابراهيم عارب مولودسهل نينوى

25-09-2022مياسه محمدعبدالرحمن فيضاهلل عبدالرحمنسهل نينوى

25-09-2022عائشه محمدعبدالرحمن محمد صادقسهل نينوى

25-09-2022خيال حمدحمدامين صالح بابكرسهل نينوى

25-09-2022اسيا محمدخضير حامد احمدسهل نينوى

25-09-2022عائشه محمدمحمد حروش صالحسهل نينوى

25-09-2022زليخه حسنزرار خدر احمدسهل نينوى

25-09-2022امينه مولوديوسف عمر درويشسهل نينوى

25-09-2022خانم بوذياب شمو حسوسهل نينوى

25-09-2022زاري حمدطلعت عثمان حسنسهل نينوى

25-09-2022خذيم يوسفحسن عثمان اسكندرسهل نينوى

25-09-2022لعلي حسنصالح عزيز جينزيسهل نينوى

25-09-2022صفيه خضرنايف ادهم عبيدسهل نينوى

25-09-2022فاطمه علياسماعيل حسن احمدسهل نينوى
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25-09-2022زم سليمانحسين جيجو مرزهسهل نينوى

25-09-2022طيبه محمدعبد ابراهيم صالحسهل نينوى

25-09-2022نجمه خلوحجي الياس كموسهل نينوى

25-09-2022نجمه محمدحازم ياسين يوسفسهل نينوى

25-09-2022هورى علوالياس خديده باجوسهل نينوى

25-09-2022كوري يدزينجاسم خدر مجدينسهل نينوى

25-09-2022فرحه غثيثغانم عبدهللا محمدسهل نينوى

25-09-2022ريمه غديرحميد غدير غنامسهل نينوى

25-09-2022فاطمه عليفاخر صادق قادرسهل نينوى

25-09-2022خوخي نعمانحسن جيجو عبوسهل نينوى

25-09-2022فيروز عبدالجباركمال جميل احمدسهل نينوى

25-09-2022زكيه باباخالد مجيد حسنسهل نينوى

25-09-2022لعلي شريفعالءالدين محمد جدوعسهل نينوى

25-09-2022عائشه حمدسامي صالح زيدانسهل نينوى

25-09-2022نجمه عبدهللاعباس داود سليمانسهل نينوى

25-09-2022عائشه برقوثابراهيم محمدصالح صائلسهل نينوى

25-09-2022زكيه حسنبرهان صادق قادرسهل نينوى

25-09-2022عائشه خضرسيامند جكل احمدسهل نينوى

25-09-2022رحمي قاسميعقوب خضر حسينسهل نينوى

25-09-2022غزاله مرادعيدو مراد خديدهسهل نينوى

25-09-2022خزو كموعثمان علي كموسهل نينوى

25-09-2022رحيمه رمضانخليل شكو عبدكسهل نينوى

25-09-2022تريزه داودعزه بحى حبيبسهل نينوى

25-09-2022حليمه صالحصادق عبدهللا محمدسهل نينوى

25-09-2022مورس سليمانجوقي عيدو شموسهل نينوى

25-09-2022هوري ايسكانسعيد شرو سليمانسهل نينوى

25-09-2022حمائل صالحيوسف صادق يوسفسهل نينوى

25-09-2022خسرى احمدجميل رمضان محمدسهل نينوى

25-09-2022امينه شريفطه مصطفى حسنسهل نينوى

25-09-2022حمديه خضرتوفيق حسن سعيدسهل نينوى

25-09-2022شمه باباصباح توما جرجيسسهل نينوى

25-09-2022سلمى مصطفىخضر حسين خضرسهل نينوى

25-09-2022بكيسي سلطانمحيالدين عثمان درويشسهل نينوى

25-09-2022فهيمه مصطفىكمال ابراهيم فقياحمدسهل نينوى

25-09-2022ترفه داودحامد تايه محمدسهل نينوى

25-09-2022فاطم حمدمحمد احمد محمدسهل نينوى

25-09-2022فتحيه جاسمعبدهللا احمد عبدهللاسهل نينوى

25-09-2022حليمه عمرعمر صالح حامدسهل نينوى

25-09-2022شاهه محمدحسين فاضل حسينسهل نينوى

25-09-2022حسنه حسانيمحمد ابراهيم عويدسهل نينوى

25-09-2022صافيه عليسليمان عبدهللا سليمانسهل نينوى

25-09-2022رفعه فاضلسليم زيدان خليفسهل نينوى

25-09-2022فهيمه اسمراحمد جرجيس هاللسهل نينوى

25-09-2022حبشه حماديخالد عصري يونسسهل نينوى

25-09-2022حبيبه بيرداودكاويس ابراهيم خضرسهل نينوى

25-09-2022نزهه سلطانيونس نجرس فتحيسهل نينوى

25-09-2022ربيه شرموخصالح محمد احمدسهل نينوى

25-09-2022سعده امينمحمد علي غزالسهل نينوى

25-09-2022صاره كوريهكمال شابو مرادسهل نينوى

25-09-2022شمي عبدوحسن دينو موسىسهل نينوى

25-09-2022عزيزه عليسعدي علي محمدسهل نينوى

25-09-2022غزو ابراهيمحمو قاسم احمدسهل نينوى
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25-09-2022نمشه عطاهللمحمود محمد تايهسهل نينوى

25-09-2022سكوت يحيىسعيد حميد سعيدسهل نينوى

25-09-2022صافيه نجمعبداالمير احمد قاسمسهل نينوى

25-09-2022زليخه حمدامينطاهر مصطفى حسنسهل نينوى

25-09-2022رقيه يونسعباس انور شريفسهل نينوى

25-09-2022عيده صوافعلي خلف شيالسهل نينوى

25-09-2022زاري حسنصابر رحمن حمدامينسهل نينوى

25-09-2022صافيه حاجيمحمد سليمان بيرداودسهل نينوى

25-09-2022هاجر سلمانمزهر شحاذه حسينسهل نينوى

25-09-2022سلطانه حسينيوسف مجيد احمدسهل نينوى

25-09-2022بكي سليمانمغديد محمد حسينسهل نينوى

25-09-2022فاطمه عثمانخليل خلف قاسوسهل نينوى

25-09-2022خمري محمودعارف صادق حسنسهل نينوى

25-09-2022كوري عباسجاسم حسن الياسسهل نينوى

25-09-2022هيالني يلدامؤيد يونان منوسهل نينوى

25-09-2022حليمه احمدمحمد حامد احمدسهل نينوى

25-09-2022حليمه حسينشكري زبير شعبانسهل نينوى

25-09-2022كوري عربخليل بسي ابوزيدسهل نينوى

25-09-2022مريم بالويعمير محمد احمدسهل نينوى

25-09-2022فاطمه احمدحسين يوسف ياسينسهل نينوى

25-09-2022زنسه اسماعيلسلمان عيدو رشيدسهل نينوى

25-09-2022نسي الياسنايف حنجول حجيسهل نينوى

25-09-2022مراري مصطفىمحمد حسين يوسفسهل نينوى

25-09-2022بهار عطوجاسم مراد مرادسهل نينوى

25-09-2022نعامه زيدوسليمان حسين خضرسهل نينوى

25-09-2022سمعه محمداحمد عبد احمدسهل نينوى

25-09-2022غزالي حسوقرو كريت حاجيسهل نينوى

25-09-2022نوفه عليخليل حسين عليسهل نينوى

25-09-2022توته سلمانحسين قيماس محمودسهل نينوى

25-09-2022زليخه حسننعمه جرجيس فتحيسهل نينوى

25-09-2022ثلجه حيدررمزي جرجيس عزيزسهل نينوى

25-09-2022عيشى حمدامينمحيالدين اسعد مولودسهل نينوى

25-09-2022زكيه يحيىابراهيم محسن حسينسهل نينوى

25-09-2022صبريه حسينياسين ابراهيم عبدالرحمنسهل نينوى

25-09-2022خديجه مصطفىعبدهللا خضر احمدسهل نينوى

25-09-2022حبيبه دانيالالياس شابا الياسسهل نينوى

25-09-2022نجمه حسينعليالهادي حسين سلطانسهل نينوى

25-09-2022عصمت صالحزارار رسول ابراهيمسهل نينوى

25-09-2022سكنه عمراحمد داود سالمسهل نينوى

25-09-2022حسينه اسماعيلمحمد سليم عليسهل نينوى

25-09-2022شفيقه توفيقعبدالسنار غائب جزنيسهل نينوى

25-09-2022زياده احمدسرحان عالوي حماديسهل نينوى

25-09-2022بيروز محمداحمد عبدالعزيز خورشيدسهل نينوى

25-09-2022حجي جميلحسن عبدهللا صالحسهل نينوى

25-09-2022نجمه خلوميرزا الياس كموسهل نينوى

25-09-2022كرحه حموغالب محمد علوسهل نينوى

25-09-2022عائشه برغوثجاسم محمدصالح صائلسهل نينوى

25-09-2022عائشه عبدهللاغازي محمد سليمسهل نينوى

25-09-2022زاري خليلعاصم عبدالرحمن ياسينسهل نينوى

25-09-2022فاطم خضرخديده قاسم محمودسهل نينوى

25-09-2022شمي ادوخيرو خديده حسنسهل نينوى

25-09-2022كلي سيدوميشو كتي نمرسهل نينوى
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25-09-2022سوسن اسحقحكمت بابا يوسفسهل نينوى

25-09-2022فاطمه حسنمحمد محمدعلي حموسهل نينوى

25-09-2022بيزار حفيعاشور يوسف حموسهل نينوى

25-09-2022سوده عبدهللانورالدين اوسف حمدسهل نينوى

25-09-2022كرجي عمرخديده ادي خطيبسهل نينوى

25-09-2022زينب يونسجاسم محمد عباسسهل نينوى

25-09-2022رجمه رمضانجمال شكو عبدكسهل نينوى

25-09-2022بيجيه عباسهاشم محمد شاهينسهل نينوى

25-09-2022وهيبه احمدشكيب محمد حسينسهل نينوى

25-09-2022هيري حسينصالح محمد سعيدسهل نينوى

25-09-2022شرو رفوصالح كوالن حاجيسهل نينوى

25-09-2022قتي علىسعيد رمو داودسهل نينوى

25-09-2022شهربان توفيقاسماعيل محمد محمدامينسهل نينوى

25-09-2022فاطمه سعدومصطفى ابراهيم عربسهل نينوى

25-09-2022مريم حسنمحمد ابراهيم سليمانسهل نينوى

25-09-2022هوري ناسيخلف خدر سموسهل نينوى

25-09-2022ريحانه فرحانبدل جندي عمرسهل نينوى

25-09-2022رينه مروكيسبهان حنا يوسفسهل نينوى

25-09-2022سعديه محمدعلي محمود محمدعليسهل نينوى

25-09-2022كتي عيدورشو عرب حيدرسهل نينوى

25-09-2022ندي ابابكرصالح زينل قادرسهل نينوى

25-09-2022صافيه مرعيعلي زينل حسنسهل نينوى

25-09-2022مميخان احمدصديق كريم صالحسهل نينوى

25-09-2022عائشه رحمانتحسين مصطفى عمرسهل نينوى

25-09-2022بكسى رموادريس مامعوال سعيدسهل نينوى

25-09-2022بهيه عثمانجمال قادر عزيزسهل نينوى

25-09-2022فاطمه احمدطالل علي نجمسهل نينوى

26-09-2022شكريه محمدصالحفالح حسن مرتضىسهل نينوى

26-09-2022امينه رجبكريم اوصمان سليمانسهل نينوى

26-09-2022فاطمه رشيدعبدالغفور عبدهللا خضرسهل نينوى

26-09-2022صبحه حمدمحمد جاسم حسينسهل نينوى

26-09-2022نجمه عبدهللاياسين عبدهللا خضيرسهل نينوى

26-09-2022ذمه حسنشاكر عزيز رسولسهل نينوى

26-09-2022هزو عبدهللاسعيد مراد علوسهل نينوى

26-09-2022شمي حموزيدو حسن عبدوسهل نينوى

26-09-2022نجمه يونساكرم محمود ايوبسهل نينوى

26-09-2022امينه جميلامجد محمد عاشورسهل نينوى

26-09-2022حليمه سيفومهداوي سعدي قطرانسهل نينوى

26-09-2022فاطم ملحممروان جمو خضرسهل نينوى

26-09-2022حليمه عليعلي حسن عمرسهل نينوى

26-09-2022امينه عوديشصباح هرمز جبريسهل نينوى

26-09-2022عيشان خديدهخيري يزيدين خلوسهل نينوى

26-09-2022سيسي عليدخيل حسن كاكوسهل نينوى

26-09-2022بوري صالحبكرخان سراجالدين عثمانسهل نينوى

26-09-2022امينه خمووليد عبدالجبار سليمانسهل نينوى

26-09-2022وردك درويشعيسى رشو ابراهيمسهل نينوى

26-09-2022كوري شدنحسين علي مرادسهل نينوى

26-09-2022هوري اوسينجيب كسو رشوسهل نينوى

26-09-2022حبيبه خضرعزيز يونو منصورسهل نينوى

26-09-2022رقيه صديقعبدالرحمن محمدعلي مجيدسهل نينوى

26-09-2022معزز محمدقيس محمدشريف محمدسهل نينوى

26-09-2022امنه سليمانعبدهللا محمد سليمانسهل نينوى
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26-09-2022شكري ججوامير اسطيفو بولصسهل نينوى

26-09-2022يازي خلفيونس عبار خضيرسهل نينوى

26-09-2022خديجه ولىعباس جرجيس خليلسهل نينوى

26-09-2022عيشي محوحاتم علي محمدسهل نينوى

26-09-2022حنيفه محمدقاسم عيسى فتاحسهل نينوى

26-09-2022ليلى كرمانعبدالمجيد مجيد حياصسهل نينوى

26-09-2022اسيا حسنمحمد عبو محمدسهل نينوى

26-09-2022فتحيه عاشورهاني ادريس نجمسهل نينوى

26-09-2022زلفي يوسفعبدالكريم حسن حاجيسهل نينوى

26-09-2022فاطمه كانبيحسين قادر شيخوسهل نينوى

26-09-2022شمام خورشيدقادر خضر احمدسهل نينوى

26-09-2022بوري صالحويسي سراجالدين عثمانسهل نينوى

26-09-2022ساره اسحقزهير متي شاباسهل نينوى

26-09-2022حسنو شموشمدين مطو كتيسهل نينوى

26-09-2022فاطمه اسماعيلعارف قنبر شهابسهل نينوى

26-09-2022سوريه اسحقحازم فرج سلوسهل نينوى

26-09-2022اسيا عليحميد رشيد عبدالهاديسهل نينوى

26-09-2022عبده سلطانعليهادي محمود سليمانسهل نينوى

26-09-2022نوفه محمدسعيد عزيز طهسهل نينوى

26-09-2022امينه طهيونس ابراهيم عبدهللاسهل نينوى

26-09-2022فاطمه احمدمسلم خضر عباسسهل نينوى

26-09-2022سعديه زينلعاصي الياس احمدسهل نينوى

26-09-2022عدله محمدمحمود عبدهللا ياسينسهل نينوى

26-09-2022سعديه محمدعبدالباسط مجبل حمدسهل نينوى

26-09-2022عائشه صالحوطبان محمد عبدهللاسهل نينوى

26-09-2022عائشه صالحفائق محمد عبدهللاسهل نينوى

26-09-2022عزيزه عبدشحاذه محمد محمودسهل نينوى

26-09-2022عائشه محمدعبدهللا حروش صالحسهل نينوى

26-09-2022صفيه ثالجفتحي قاسم محمدسهل نينوى

26-09-2022ملكيه مصطفىيوسف مصطفى مرتضىسهل نينوى

26-09-2022ملكيه مصطفىيحيى مصطفى مرتضىسهل نينوى

26-09-2022هكشه محسنياسين حسين عبدهللاسهل نينوى

26-09-2022نجمه باللحاتم محمود جمعهسهل نينوى

26-09-2022سوريه عبدصبحي فاضل عباسسهل نينوى

26-09-2022امينه دحامعبدالكريم خلف فتحيسهل نينوى

26-09-2022هاجر يونسصالح عبدهللا عليسهل نينوى

26-09-2022ملكيه ابراهيممحمد صالح محمودسهل نينوى

26-09-2022امنه محمدعدنان حيدر فاضلسهل نينوى

26-09-2022حبشه اسماعيلقادر حسين محمدسهل نينوى

26-09-2022حمديه سليمانحسين علي رشيدسهل نينوى

26-09-2022حمديه حسينعلي عبدهللا غريبسهل نينوى

26-09-2022انو عيسىهاني عزو شمعونسهل نينوى

26-09-2022عمشه سلطانمحمد خضر خلفسهل نينوى

26-09-2022مريم مرادايهم نايف رشيدسهل نينوى

26-09-2022زليخه جعفرحسين الياس عباسسهل نينوى

26-09-2022امينه حسننجم عبدهللا مرعيسهل نينوى

26-09-2022عمشه خضرفارس عباس عاشورسهل نينوى

26-09-2022انه منشيرائد نجيب فرنسيسسهل نينوى

26-09-2022لميعه حسينساميالدين فاضل جاروسهل نينوى

26-09-2022سكينه محمدفارس شريف عليسهل نينوى

26-09-2022شكريه مشريفعباس حسن سليمانسهل نينوى

26-09-2022بهاري حسنجايد شمو عبديسهل نينوى
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26-09-2022شمي خديدهحازم سليمان علوسهل نينوى

26-09-2022كلثوم حسينسليمان عسكر سليمانسهل نينوى

26-09-2022نهاد مالونعمان نوري نعمانسهل نينوى

26-09-2022عطيه الياسحسين احمد جاسمسهل نينوى

26-09-2022غربيه محمودزيدان عبود محمدسهل نينوى

26-09-2022بدريه ايوبزكريا زينل عليسهل نينوى

26-09-2022عيده اسماعيلخلف حسن عرموطسهل نينوى

26-09-2022نهاري عبدياحمد سليمان يوسفسهل نينوى

26-09-2022زهره عليحسن سلمان خدوسسهل نينوى

26-09-2022نديمه حبيبغني نوح حسينسهل نينوى

26-09-2022فتو جاسمزينل عباس يونسسهل نينوى

26-09-2022امينه خورشيدحكمت محمد مصطفىسهل نينوى

26-09-2022حلوه ثالجسليمان مصطفى احمدسهل نينوى

26-09-2022عفانه احمدمحمود ثالج سلموسهل نينوى

26-09-2022سيسي اسماعبلقاسم حجي حمهسهل نينوى

26-09-2022فاطمه اسماعيلكريم خضر محمدامينسهل نينوى

26-09-2022رقيه ادريسسفر محمدطاهر عبدهللاسهل نينوى

26-09-2022شكريه رجبصالح حسين عباسسهل نينوى

26-09-2022شكريه عليحازم محمد عليسهل نينوى

26-09-2022ناجيه كوثرعلي كاظم زينلسهل نينوى

26-09-2022كلي سليمانعائد خدر اسماعيلسهل نينوى

26-09-2022هديه ابراهيملوي روف سليمسهل نينوى

26-09-2022نمشه محمدمحمود ذنون عمرسهل نينوى

26-09-2022خشوفه حسينياسين علي حسونسهل نينوى

26-09-2022فاطمه محمدامينعبدهللا احمد عبدهللاسهل نينوى

26-09-2022كلثومه حبيبحازم محمود حيدرسهل نينوى

26-09-2022مظلومه عيسىيوسف عزيز نوفانسهل نينوى

26-09-2022شمه يوسففارس مجيد ايشوعسهل نينوى

26-09-2022زليخه خضرسليمان اسماعيل خضرسهل نينوى

26-09-2022شمه موسىنبيل متي بطرسسهل نينوى

26-09-2022شكريه سليمانحسين علي عباسسهل نينوى

26-09-2022اديبه خضرنزار محمد طاهرسهل نينوى

26-09-2022زهره حسنصالل ابراهيم عليسهل نينوى

26-09-2022حبيبه قسطويوسف عزيز طوبياسهل نينوى

26-09-2022ببي سمعانامير كريم سوسنسهل نينوى

26-09-2022امريكا حميدعدنان نادر سفرسهل نينوى

26-09-2022غزال بيرداودكاكهرش عزيز خضرسهل نينوى

26-09-2022عيشى حمدجوهر حسن حسينسهل نينوى

26-09-2022بهيه عوالقاسم كريم ابوبكرسهل نينوى

26-09-2022مريم كريمحازم عبدالقادر بكتشسهل نينوى

26-09-2022مريم محمودفيصل حمادي مصطفىسهل نينوى

26-09-2022مريم اسماعيلاحمد عزيز حسينسهل نينوى

26-09-2022شكريه احمدعبدالسالم جارو محمدسهل نينوى

26-09-2022ترفه عبدهللالطيف حسن محمدسهل نينوى

26-09-2022حنه سعيدنجيب منصور بطرسسهل نينوى

26-09-2022فاطمه اسماعيلرشيد حبش حموديسهل نينوى

26-09-2022رازي سليمانرؤوف صادق قادرسهل نينوى

26-09-2022مرتا يلداثامر شابا حناسهل نينوى

26-09-2022بيري قادربهرام عمر رسولسهل نينوى

26-09-2022فضيله عبدسالم عبدهللا خلفسهل نينوى

26-09-2022حصه خلفعبدالستار ناصر محمدسهل نينوى

26-09-2022شريني بهنامخالد رفو شاباسهل نينوى
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26-09-2022سهيله حماديصالح ابرهيم هاللسهل نينوى

26-09-2022حصه خضيرصايل علي يونسسهل نينوى

26-09-2022حبسه يونسهاشم صالح خليلسهل نينوى

26-09-2022ترفه يونسحسن علي احمدسهل نينوى

26-09-2022زويده ابراهيمغازي ابراهيم عبدهللاسهل نينوى

26-09-2022سعده عبدعلي ابراهيم حماديسهل نينوى

26-09-2022حبيبه عبدهللاخالد شمعون سعدوسهل نينوى

26-09-2022نازي كوركيسهرمز اكرم هسينسهل نينوى

26-09-2022غازيه عزيزموفق جاسم منصورسهل نينوى

26-09-2022وضحه خضرعبد خلف نادرسهل نينوى

26-09-2022مريم هويسكريم حسين عليسهل نينوى

26-09-2022سعيده خليلمحمد مطر تمرسهل نينوى

26-09-2022عنود شبيبعبد سعيد عليسهل نينوى

26-09-2022عيشه يونسعلي محمود خلفسهل نينوى

26-09-2022صخيله محمودعلي جاسم عنترسهل نينوى

26-09-2022مريم عبوشبهنام حازم كريمسهل نينوى

26-09-2022فاطمه ياسينوزير عبدالمحسن محمودسهل نينوى

26-09-2022حمديه مجيداكرم فاضل عزيزسهل نينوى

26-09-2022جميله جميلجاسم محمد شريفسهل نينوى

26-09-2022سوسن داودنبيل مجيد حسوسهل نينوى

26-09-2022حسينه يحيىساقي رشيد حسينسهل نينوى

27-09-2022امينه حسينمحمدصالح قاسم نجمسهل نينوى

27-09-2022زهره عباسحازم محمد اسماعيلسهل نينوى

27-09-2022فاطمه محمدفيصل زينل اسماعيلسهل نينوى

27-09-2022عمشه حسينابراهيم مطر صالحسهل نينوى

27-09-2022ساميه صالحغائب طه عليسهل نينوى

27-09-2022فهيمه وسمانشيرزاد علي عثمانسهل نينوى

27-09-2022مريم عمرعبدالفقار محمد عبدالكريمسهل نينوى

27-09-2022زاري عثمانعبدهللا حسين ابراهيمسهل نينوى

27-09-2022وردانيا الياسسلوان اسطيفانوس توحيسهل نينوى

27-09-2022كنوى صالحكريم هذال كنوشسهل نينوى

27-09-2022مقبوله محمداحمد جاسم عبيدسهل نينوى

27-09-2022فطومه يونسعبدالباسط صالح محمدسهل نينوى

27-09-2022سهله صالحمحمود خضير حمدسهل نينوى

27-09-2022خديجه معروفساركوت محمد معروفسهل نينوى

27-09-2022كرجيه ماالهللعبد علي صالحسهل نينوى

27-09-2022صيته احمدطعمه جاسم محمدسهل نينوى

27-09-2022خديجه عبدهللازياد عثمان حسنسهل نينوى

27-09-2022كلي احمدعبدالعزيز احمد يونسسهل نينوى

27-09-2022سالله ابراهيمادريس محمود عبيدسهل نينوى

27-09-2022عايشه عبدهللاكريم حسن سميرسهل نينوى

27-09-2022خوجي عزيزطارق سيده كريمسهل نينوى

27-09-2022زهره محمودذنون محمد سلموسهل نينوى

27-09-2022مريم محموداحمد علي عزيزسهل نينوى

27-09-2022وضحه عونيعبد احمد باللسهل نينوى

27-09-2022مريم محمدعبدالسالم عبدالحميد محمدسهل نينوى

27-09-2022سعده حماديمصطفى ياسين صالحسهل نينوى

27-09-2022لمعه اسماعيلعايد احمد عويدسهل نينوى

27-09-2022حبسه احمدحسين هالل عليسهل نينوى

27-09-2022جازيه سلطانحكمت هادي حسنسهل نينوى

27-09-2022حمديه محمودمرعي حسن محمدسهل نينوى

27-09-2022سعديه سرهيصباح محمود ياسينسهل نينوى
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27-09-2022خشفه احمدحسين حسن عليسهل نينوى

27-09-2022عصمت حمدشريف اسعد محمدسهل نينوى

27-09-2022عيشه محمدابراهيم سليمان عليسهل نينوى

27-09-2022وزه عليسالم محمود سالمسهل نينوى

27-09-2022خاصي فتاحظاهر محمد غفورسهل نينوى

27-09-2022صافيه حسناسعد عزيز عثمانسهل نينوى

27-09-2022عيشي عبدياسماعيل عمر عبدالقادرسهل نينوى

27-09-2022سلمى يعقوبزهير جورج حناسهل نينوى

27-09-2022عنانه احمداحمد ثالج سلموسهل نينوى

27-09-2022حفصه طلبعبدهللا نجم عبدهللاسهل نينوى

27-09-2022كوكب صبريمحمد عبد عبدهللاسهل نينوى

27-09-2022سويده مشحنطه جاسم محمدسهل نينوى

27-09-2022جوزه عبدهللاعامر انطو بولصسهل نينوى

27-09-2022زريفه حوديخالد يوسف عزيزسهل نينوى

27-09-2022بدريه قادرازاد كاتبي عثمانسهل نينوى

27-09-2022مريم مجيدمالك خضر شابهسهل نينوى

27-09-2022مامز ميكائيلصابر رسول حمدسهل نينوى

27-09-2022حليمه عزيزصباح خدر محيالدينسهل نينوى

27-09-2022تقله ججوثائر عبد هاديسهل نينوى

27-09-2022راحيل يوحنانوري بحودي منصورسهل نينوى

27-09-2022نمشه شلوانور سالم الياسسهل نينوى

27-09-2022صبريه سليمانسالم سليمان ناصرسهل نينوى

27-09-2022مريم بكدشاحمد سعيد حسينسهل نينوى

27-09-2022فطيم مصطفىسالم اسود طهسهل نينوى

27-09-2022حبيبه قرياقوسوليم حنا سوالقاسهل نينوى

27-09-2022حصه عبدهللاسعدون احمد ناصرسهل نينوى

27-09-2022خمري محمودسردار صادق حسنسهل نينوى

27-09-2022وضحه محمدزيدان خلف ابراهيمسهل نينوى

27-09-2022بهيه غافلمحمود حسن حسينسهل نينوى

27-09-2022فرحه عليصالح سليمان يونسسهل نينوى

27-09-2022نخشين عليعباس حمد مولودسهل نينوى

27-09-2022نعيم محمدامينكامران سليم احمدسهل نينوى

27-09-2022سكينه يوسفمصطفى عادل محمدسهل نينوى

27-09-2022كميله فاضلحسن علي جاسمسهل نينوى

27-09-2022خاني كوروالياس رشيد الياسسهل نينوى

27-09-2022صالحه سعيدكاظم غايب اسماعيلسهل نينوى

27-09-2022صبحه مطرودجبل اطفيل عسلسهل نينوى

27-09-2022مكروم اغافائز محمدعلي محمودسهل نينوى

27-09-2022صديقه جاسمقاسم كريم احمدسهل نينوى

27-09-2022طليعه غزالسهيل عبدهللا فرجسهل نينوى

27-09-2022ساميه حسنعائد عزيز رشيدسهل نينوى

27-09-2022زينب عبوشمحمد ياسين عبوشسهل نينوى

27-09-2022خانم ابراهيمحمزه عباس سليمانسهل نينوى

27-09-2022ليلى عباسعبد احمد حسنسهل نينوى

27-09-2022حياه اسماعيلطالل نايف عليسهل نينوى

27-09-2022زهره موسىعلي فاضل عباسسهل نينوى

27-09-2022صالحه سعيدرعد غائب اسماعيلسهل نينوى

27-09-2022زهره خليلجعفر صالح شعبوسسهل نينوى

27-09-2022شكريه قاسمصالحالدين رجب شهابسهل نينوى

27-09-2022حليمه ياسيننعمت احمد محمدسهل نينوى

27-09-2022مدينه سليمسيابند عبدال خورشيدسهل نينوى

27-09-2022خميسه حبيششاكر فاضل عباسسهل نينوى
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27-09-2022صبيحه متيخالد ايليا كوركيسسهل نينوى

27-09-2022سوسن اسطيفوجنان مارزينا داودسهل نينوى

27-09-2022بكم حمدابوبكر حسين مجيدسهل نينوى

27-09-2022دوله عليحازم مهدي ايوبسهل نينوى

27-09-2022ناىله علياحمد مرعي حسنسهل نينوى

27-09-2022وهبيه محمدحسين مهدي سعيدسهل نينوى

27-09-2022شكريه عباسسامي احمد حسنسهل نينوى

27-09-2022وضحه حسيناحمد حامد سلمانسهل نينوى

27-09-2022سمره ثرورعد ابراهيم محمدسهل نينوى

27-09-2022فاطمه وليمحمود كاظم حسنسهل نينوى

27-09-2022كلزاد حسينزوراب احمد محمدسهل نينوى

27-09-2022حوريه محمدحسين حسن سليمانسهل نينوى

27-09-2022عزيزه عبدمحفوظ محمد محمودسهل نينوى

27-09-2022شاها رمضانمشعان يونس سلطانسهل نينوى

27-09-2022فاطمه حسنصالح عبدهللا جاسمسهل نينوى

27-09-2022صالحه فرجعبد احمد هاللسهل نينوى

27-09-2022امينه حمداميناحمد عبدهللا محمدعليسهل نينوى

27-09-2022هديه عبوديرعد احمد يونسسهل نينوى

27-09-2022دروش حميدهاشم جميل طهسهل نينوى

27-09-2022خديجه عبدهللافتحي مرعي حسنسهل نينوى

27-09-2022مريم سعيدفتحي عمر مولودسهل نينوى

27-09-2022سعديه داوداحمد عبد محمدسهل نينوى

27-09-2022عزيزه شهابعلي حسين نجمسهل نينوى

27-09-2022نعيمه فتحياحمد ترف احمدسهل نينوى

27-09-2022سوريه خليلعلي ابراهيم خليلسهل نينوى

27-09-2022عدلو حسينحسين حجي كارسسهل نينوى

27-09-2022الفي كلشموفق يونس محمدسهل نينوى

27-09-2022حلي نبيحسين اسماعيل بروسهل نينوى

27-09-2022امينه حمدنذير خليل محمدامينسهل نينوى

27-09-2022سينم قاسمدرويش جكو سيتوسهل نينوى

27-09-2022ميرم اسماعيلعيسو خلف رشوسهل نينوى

27-09-2022بهيه محمدرمضان رسول حسنسهل نينوى

27-09-2022بسي سميرخيري خضر مرادسهل نينوى

27-09-2022عمشه خلفعلي حجي ملكوسهل نينوى

27-09-2022مريم محمودحسين علي جبرائيلسهل نينوى

27-09-2022كهار تومهوديع خوشابه خانوسهل نينوى

27-09-2022ازيز حامدمحمود رسول خضرسهل نينوى

27-09-2022عمشه عبدهللاابراهيم قاسم محمدسهل نينوى

27-09-2022ديرو عتوسليمان قتو محيسهل نينوى

27-09-2022غربت عيسوعلي هيرو فتحيسهل نينوى

27-09-2022شكري اسرائيلغانم متي ميخاسهل نينوى

27-09-2022صبحي حمدميرزا عمر محمودسهل نينوى

27-09-2022شمس سعدوامين عبدالرحمن خلفسهل نينوى

27-09-2022سيفي اوسياحمد سعيد حيدرسهل نينوى

27-09-2022اسمر حسنفارس جوهر خضرسهل نينوى

27-09-2022ناري ياسينلقمان احمد طهسهل نينوى

27-09-2022حنه طوبياعصام متي بطرسسهل نينوى

27-09-2022نمشه حسنسالم حاجي بكرسهل نينوى

27-09-2022سكينه صالحنذير سليمان محمدسهل نينوى

27-09-2022عمشي حتىحسين خليل عليسهل نينوى

27-09-2022كوزي خلفسالم امطير سرحانسهل نينوى

27-09-2022كلي الياسمروان رشو عيسىسهل نينوى
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27-09-2022بوري صالحنعمان سراجالدين عثمانسهل نينوى

27-09-2022بهيه شهابرحيم احمد خلفسهل نينوى

27-09-2022خلفه هاللعلي خضر غثوانسهل نينوى

27-09-2022داللي حسنغازي عبدهللا شريفدالليسهل نينوى

27-09-2022خاتون هسنرشو حسن خلفسهل نينوى

27-09-2022فتوح محمدربيع ادريس سعيدسهل نينوى

27-09-2022هدله خورشيدعلي شاكر رشيدسهل نينوى

27-09-2022غاليه احمديحي قاسم حسنسهل نينوى

27-09-2022ارزان زلفويوسف كرنوص خلفسهل نينوى

27-09-2022غنيه عبدالرحمنياسين قادر مصطفىسهل نينوى

27-09-2022حنيفه حسناسالم اسالم عمرسهل نينوى

27-09-2022سليمه عليزبير ابراهيم مصطفىسهل نينوى

27-09-2022ميمو عليرشو شمو يزدوسهل نينوى

27-09-2022مريم حسنشعبان موسى ابوبكرسهل نينوى

27-09-2022امينه خضرخالد سالم يعقوبسهل نينوى

28-09-2022صاريه عبدالمجيدسفر رشيد محمدسهل نينوى

28-09-2022وفيقه داودياسر علي غزالسهل نينوى

28-09-2022بديعه عثمانعلي عمر كريمسهل نينوى

28-09-2022معزز محمدوليد محمدشريف محمدسهل نينوى

28-09-2022بسي اوصمانمهدي عبدو صالحسهل نينوى

28-09-2022عدول حسينجميل حسن خلفسهل نينوى

28-09-2022نسرين حسينحسين درويش حسكسهل نينوى

28-09-2022حصه حسنمحمد احمد ثامرسهل نينوى

28-09-2022رحيمه حسينمحسن مصطفى صكرسهل نينوى

28-09-2022سوده عبدهللاابراهيم اوسف حمدسهل نينوى

28-09-2022زهره خدرخدر علي محمدسهل نينوى

28-09-2022ليليلن عبدهللعنان كوركيس يوسفسهل نينوى

28-09-2022بهيه سليمانعبدهللا صالح موسىسهل نينوى

28-09-2022كلنام رشيدياسين خانافدل عثمانسهل نينوى

28-09-2022زينب سليمانكمال رشيد محمدسهل نينوى

28-09-2022حبيبه بطرسعماد نيسان عوديشسهل نينوى

28-09-2022عائشه عبدالرحمنمحمد محمود محمدعليسهل نينوى

28-09-2022عدالني مرادخيرو داود ميرزاسهل نينوى

28-09-2022شكريه شاكرفاضل عباس مهندسسهل نينوى

28-09-2022لعلي رمضانمحمدعادل اسماعيل عليسهل نينوى

28-09-2022شريفه مصطفىادريس اسماعيل صالحسهل نينوى

28-09-2022عيشي شيروياسين خالد محمدسهل نينوى

28-09-2022امينه محمدمحمود محيالدين قاسمسهل نينوى

28-09-2022مريم عثمانجاسم محمد اوصمانسهل نينوى

28-09-2022ناز محمودنعمان مصطفى ميرهسهل نينوى

28-09-2022حنيفه محمدعبيد عيسى فتاحسهل نينوى

28-09-2022سعديه يونسمحمد محمود عبدالغفورسهل نينوى

28-09-2022باران خليلجالل جاسم سلوسهل نينوى

28-09-2022عيشى سالمخالد اسماعيل محمدسهل نينوى

28-09-2022معيوفه محمدخالد خضير احمدسهل نينوى

28-09-2022كوزل فتوموفق محمدتوفيق محمدسليمسهل نينوى

28-09-2022حلوه حسينغدير عبدهللا جمعهسهل نينوى

28-09-2022هوري سليمانصباح خليل عتوسهل نينوى

28-09-2022عليه حسنحازم محمدطاهر احمدسهل نينوى

28-09-2022نافعه علياحمد عزيز عبدالقادرسهل نينوى

28-09-2022عيشى احمدخورشد عبدهللا عمرسهل نينوى

28-09-2022منيفه احمدعبد رشاد جرادسهل نينوى
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28-09-2022وسميه حسناحمد خليل ارحيلسهل نينوى

28-09-2022شاهه حماديمحمد محمود رحيمسهل نينوى

28-09-2022سليمه حسينحسين عباس عليسهل نينوى

28-09-2022خديجه عليعبدهللا احمد مطلكسهل نينوى

28-09-2022شكريه حمزههاني سعيد داودسهل نينوى

28-09-2022شقيقه احمدحازم ابراهيم عليسهل نينوى

28-09-2022صافيه احمدسبع جميل سلطانسهل نينوى

28-09-2022بكم محمداسماعيل حسين مجيدسهل نينوى

28-09-2022زهر خلفجاسم محمد احمدسهل نينوى

28-09-2022حسينه حسينعبدالخالق فتحي احمدسهل نينوى

28-09-2022سعديه داودحامد عبد محمدسهل نينوى

28-09-2022حصه حازممطلك احمد رشيدسهل نينوى

28-09-2022ليلى زكرمحيالدين اسماعيل شهابسهل نينوى

28-09-2022زياده خلفشاكر محمود محمدسهل نينوى

28-09-2022بيزار اسماعيلماجد فاضل احمدسهل نينوى

28-09-2022جواهر احمدحسين علي يونسسهل نينوى

28-09-2022زينب عبدهللاغانم عزيز بيرمسهل نينوى

28-09-2022مريم بولصنجيب سعدو انطوسهل نينوى

28-09-2022عمشه محمودخيري عبدهللا داودسهل نينوى

28-09-2022خرى ابراهيمحسين قاسم يحيسهل نينوى

28-09-2022حياه اسماعيلكنعان نايف عليسهل نينوى

28-09-2022موري خدرجالل ماهللا زيدوسهل نينوى

28-09-2022صبيحه عبوشامير يعقوب زوراسهل نينوى

28-09-2022باسمه محمدحبيب جعفر كاظمسهل نينوى

28-09-2022معصومه الياسمحمد عبوش مصطفىسهل نينوى

28-09-2022خديجه ماالهللعبدالكريم خضير عبدهللاسهل نينوى

28-09-2022نعام حسنزيد كنجو حسنسهل نينوى

28-09-2022بدريه محمدمحمد اسماعيل بطالسهل نينوى

28-09-2022هدله ماالهللاسماعيل ففيصل سعدهللاسهل نينوى

28-09-2022رمزيه مرعيسلطان رضا مصطفىسهل نينوى

28-09-2022خمي ابراهيمبركات نعمان محمودسهل نينوى

28-09-2022شمي خدرمراد الياس ناسرسهل نينوى

28-09-2022مهديه عزيزعباس محمد جاللسهل نينوى

28-09-2022بدريه حسنفارس غانم حسنسهل نينوى

28-09-2022شكريه هايسعباس فارس سلمانسهل نينوى

28-09-2022سوده زيناوعدهللا بشير حسنسهل نينوى

28-09-2022اسيا حسينفوزي محمدعلي يوسفسهل نينوى

28-09-2022غزاله فتحوحاتم حكمت خليلسهل نينوى

28-09-2022بهيه صالحصالح شهاب جلوسهل نينوى

28-09-2022زاري احمداحمد مصطفى حجيسهل نينوى

28-09-2022حمديه عليحسين محمد احمدسهل نينوى

28-09-2022تفاحه حسنفرحان جميل الياسسهل نينوى

28-09-2022حمده احمودمحمد حنش محمدسهل نينوى

28-09-2022بهار خلفخليل علي عيدوسهل نينوى

28-09-2022حسينه صالحعلي زينل عباسسهل نينوى

28-09-2022ايلخان حسنصبري خدر خديداسهل نينوى

28-09-2022غنيمه صالحعبدهللا اسماعيل سليمسهل نينوى

28-09-2022عمشه حسنهاني جوقي محمودسهل نينوى

28-09-2022هوري حسنحسن رشيد كشتوسهل نينوى

28-09-2022تقله حناحاتم صبيح ججيسهل نينوى

28-09-2022حسنه احمدعبد اسماعيل محمدسهل نينوى

28-09-2022امونه سرهيدعبد ابراهيم صالحسهل نينوى
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28-09-2022روشن شعبانسعدي صالح احمدسهل نينوى

28-09-2022حليمه ذيبانجالل عزت احمدسهل نينوى

28-09-2022عائشه خلفاحمد حسين عبدهللاسهل نينوى

28-09-2022تفاحه رشيدوسام حجي مادوسهل نينوى

28-09-2022زكيه فتاحعباس حسن عبدحسينسهل نينوى

28-09-2022مريم منصورهاني مجيد باهيسهل نينوى

28-09-2022حمديه علياحمد طه محمودسهل نينوى

28-09-2022نهاري احمدسليمان حسن سليمانسهل نينوى

28-09-2022شكريه يوسفحيدر جاجان ماالهللسهل نينوى

28-09-2022اشباع رفواديب مجيد يعقوبسهل نينوى

28-09-2022سوسن ججوباسم سعيد الياسسهل نينوى

28-09-2022نجمه سليمانخيري بريم سينوسهل نينوى

28-09-2022رابعه درويشصالح احمد حمدسهل نينوى

28-09-2022شكريه حيدرخليل عطاهلل خليلسهل نينوى

28-09-2022كوكب فتحيحكمت محمد عليسهل نينوى

28-09-2022غربيه ذنونطه غائب ذنونسهل نينوى

28-09-2022ترفه خليلمطر محمد قدوسهل نينوى

28-09-2022صافيه شريفاحمد عبدالرحمن احمدسهل نينوى

28-09-2022يزار ماجيبيبو طيبان رشوسهل نينوى

28-09-2022اثير حمدامينانس عبدالكريم عليسهل نينوى

28-09-2022حياه خضركاظم سليمان محمودسهل نينوى

28-09-2022حميده خليلعلي مطر تمرسهل نينوى

28-09-2022فتحيه خليلعمر احمد محمدسهل نينوى

28-09-2022امينه سليمانجعفر عمر احمدسهل نينوى

28-09-2022نوفه محمدمهدي صالح مجيدسهل نينوى

28-09-2022عيشي عثنانعبدالواحد سعيد شريفسهل نينوى

28-09-2022خميسه جبلخليل ابراهيم شرادسهل نينوى

28-09-2022زريفه حوديعماد يوسف عزيزسهل نينوى

28-09-2022فتحيه محمدخالد محمد عليسهل نينوى

28-09-2022فضيله جاسمطه عبدهللا احمدسهل نينوى

28-09-2022خديجه حمدمحمد احمد رسولسهل نينوى

28-09-2022بهاري ابراهيممحمد صالح طهسهل نينوى

28-09-2022كرحه خالدفتحي حسن مصطفىسهل نينوى

28-09-2022رابعه مرعيكامل شكر ابراهيمسهل نينوى

28-09-2022هديه عزواديس روفو منصورسهل نينوى

28-09-2022فطيم احمدقاسم احمد فتحيسهل نينوى

28-09-2022فتحيه جاسمحاتم محمد دداويسهل نينوى

28-09-2022زريفه ابراهيمبشار سالم يوسفسهل نينوى

28-09-2022غزاله محمداحمد محمود احمدسهل نينوى

28-09-2022عزيز طهعلي عبدهللا خلفسهل نينوى

28-09-2022فطيم جمعهيونس جاجان يونسسهل نينوى

28-09-2022ونسه معروفسطام طه حماديسهل نينوى

28-09-2022مريم عبدهللامحمد علي خلفسهل نينوى

28-09-2022عنود برجسمحمود احمد يونسسهل نينوى

28-09-2022مريم محمدبايز عبدهللا شريفسهل نينوى

28-09-2022هداله احمدحسن عبيد كربوسهل نينوى

28-09-2022حليمه عثمانقاسم حمزه حسنسهل نينوى

28-09-2022عذره ياسينحازم جمعه محمدسهل نينوى

28-09-2022فطومه حسينشهاب احمد صالحسهل نينوى

28-09-2022صبحه مخلففتحي عبد خلفسهل نينوى

28-09-2022زوينه خلفعبد محمد عبدهللاسهل نينوى

28-09-2022بلوه محمداحمد صالح حسينسهل نينوى
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28-09-2022غزال اسماعيلسليمان قادر شيخانسهل نينوى

28-09-2022حمديه كريمعامر علي حسنسهل نينوى

28-09-2022صبيحه كريمجمال قادر كاكوسهل نينوى

28-09-2022سريه محمدعلي ياسين عليسهل نينوى

28-09-2022صبريه محمدامينجالل محمد رسولسهل نينوى

28-09-2022دابير احمدحيدر محمد عليسهل نينوى

28-09-2022خاسيه مجيدجوهر علي حمشينسهل نينوى

28-09-2022عائشه ذكرىنعمان محمد ميكائيلسهل نينوى

28-09-2022عمشه مجيدبرهان باييز كاظمسهل نينوى

21-09-2022اعتدال خليفمقتدى مهند رميضشمال ذي قار

21-09-2022امل لطيفعيسى علي نعيمشمال ذي قار

21-09-2022عزيزه سواديجواد كاظم ماجدشمال ذي قار

21-09-2022بهيه زغيرعقيل موحان عبيدشمال ذي قار

21-09-2022ملكيه سعدوناحمد مرار سلمانشمال ذي قار

21-09-2022فوزيه هاللضياء ذياب حمدشمال ذي قار

21-09-2022شكريه عبدهللافاضل سعدون نشدشمال ذي قار

21-09-2022جميله كباشياحمد جابر حسنشمال ذي قار

21-09-2022كميله حميدحسن عبدالكريم عزيزشمال ذي قار

21-09-2022نهيه غانمجبار وشال محمدشمال ذي قار

21-09-2022ونسه جاسمخالد مزعل مطشرشمال ذي قار

21-09-2022فلحه راضيشيحان تويلي مزيعلشمال ذي قار

21-09-2022ميعاد حسينمحمد جاسم صبريشمال ذي قار

21-09-2022عبيده جبرعدي كريم عريبيشمال ذي قار

21-09-2022اهديه اهليلموسى عطا كعيمشمال ذي قار

21-09-2022خاتونه صبرجساب عوده جبرشمال ذي قار

21-09-2022فوزيه محمدفؤاد رحيم عبداللطيفشمال ذي قار

21-09-2022نجاه ناصرعادل مهدي حسينشمال ذي قار

21-09-2022ليلوه عبيدحنف عباس زاملشمال ذي قار

21-09-2022سعديه يونسعبدالرضا حاتم مجبورشمال ذي قار

21-09-2022غزاله فليحعالء فارس عامرشمال ذي قار

21-09-2022حكمه دحامعلي جميل جابرشمال ذي قار

21-09-2022حنظله مجبلستار فالح عبدشمال ذي قار

21-09-2022نجاه حسينحسين علي عدنانشمال ذي قار

21-09-2022هديه بنيانسيف جاسم ساجتشمال ذي قار

21-09-2022بشرى طعمهستار جبار نعمهشمال ذي قار

21-09-2022مديحه عالويفراس عالوي طاهرشمال ذي قار

21-09-2022جريه ذباحشاكر علي حاتمشمال ذي قار

21-09-2022عليه كاظمعدنان هاشم محمدشمال ذي قار

21-09-2022نجيه عبوديحسن حسين كاظمشمال ذي قار

21-09-2022فخريه نصيفحيدر مجيد ثوينيشمال ذي قار

21-09-2022غنده عطيهعبدالخالق محمد عليشمال ذي قار

21-09-2022شكريه عبودحيدر جبار حميدشمال ذي قار

21-09-2022عالهن محمدحيدر محمد فزعشمال ذي قار

21-09-2022سعاد عزيزعلي سالم كاطعشمال ذي قار

21-09-2022بنيه اجيرعمرزوق جابر عودهشمال ذي قار

21-09-2022خيريه محمداحمد حسن محمدشمال ذي قار

21-09-2022حميده هاللمحمد ناظم محسنشمال ذي قار

21-09-2022نوره يازعمجهول صالح رضيشمال ذي قار

21-09-2022كريمه حميديكرار سعيد دواسشمال ذي قار

21-09-2022سكينه ناصرمجهول رشيد رادودشمال ذي قار

21-09-2022جعموله عكيلحويد ياسين حماديشمال ذي قار

21-09-2022مانعه دخيلجميل مالجي طالبشمال ذي قار
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21-09-2022ملكه شنيارهحميد زباله عودهشمال ذي قار

21-09-2022نعيمه محيسنعبدالعالي عبدالحسين جابرشمال ذي قار

21-09-2022هناء نعمهاحمد ناظم مطرشمال ذي قار

21-09-2022نشميه رحيمهباسم كريم خلفشمال ذي قار

21-09-2022جاسبيه ناصرجبر خضير جبرشمال ذي قار

21-09-2022حمامه عبيدحسين حميد سميجشمال ذي قار

21-09-2022خزامه سلطانهديد محمد دويجشمال ذي قار

21-09-2022ساعه ذياباسماعيل رحيل خمامشمال ذي قار

21-09-2022نجمه معيوفعبدعلي معن ضاحيشمال ذي قار

21-09-2022جماله محيلعكله كاظم مطيرشمال ذي قار

21-09-2022سحر عادلمهدي قاسم جبارشمال ذي قار

21-09-2022شكريه لطيفحسين صباح عبدهللاشمال ذي قار

21-09-2022عزيزه عباسعلي شعالن خضيرشمال ذي قار

21-09-2022بديله روضانحسن علوان شعيوطشمال ذي قار

21-09-2022حشمه خويفجحميد هاشم عباسشمال ذي قار

21-09-2022حياه بهلولمحمد رحيمه بيدهللاشمال ذي قار

21-09-2022جسره حبيبهيال يوسف حسينشمال ذي قار

21-09-2022غاليه كاظمحميد خليل جبارشمال ذي قار

21-09-2022ياسمين ياسرحيدر احمد جوادشمال ذي قار

21-09-2022نسرين عارفعلي وليد حميدشمال ذي قار

21-09-2022حسنه مزعلحامد كاظم مسيرشمال ذي قار

21-09-2022كميله عطيهصوينه سلمان مشدوهشمال ذي قار

21-09-2022عليه شكيبهعلي جاسم محمدشمال ذي قار

21-09-2022شكريه نعيسنافع شعالن جاسمشمال ذي قار

21-09-2022حربيه يازعهاتف حسين محيشمال ذي قار

21-09-2022عذيبه ناهيثجيل جبار جيادشمال ذي قار

21-09-2022ضويه عبدحسين ياسر عبدشمال ذي قار

21-09-2022زينب عليعدنان عباس غريبشمال ذي قار

21-09-2022كميله قاسمعلي فليح حسنشمال ذي قار

21-09-2022نهيه نعيمهرشيد مطشر مطرشمال ذي قار

21-09-2022زينب غركانمصطفى كامل حسينشمال ذي قار

21-09-2022قسمه حميدكريم عبدهللا محمدشمال ذي قار

21-09-2022سعديه اعبيدمرتضى لطيف خليفشمال ذي قار

21-09-2022شناوه جابرفليح حسن حميدانشمال ذي قار

21-09-2022سليمه نعيمحسين كامل منصورشمال ذي قار

21-09-2022حليمه هاديعلي كامل طالبشمال ذي قار

21-09-2022علياء كاظممهدي نايف عبيدشمال ذي قار

21-09-2022التزام كاملعلي نزار عدنانشمال ذي قار

21-09-2022فاطمه جبرعلي حميد مشكورشمال ذي قار

21-09-2022شريفه جاسمكريم عوده دويششمال ذي قار

21-09-2022كميه جبيرثامر كاظم مزيعلشمال ذي قار

21-09-2022بدريه كصادبهلول مصايح سعيدشمال ذي قار

21-09-2022فخريه خلفعبدالزهره عوده صباحشمال ذي قار

21-09-2022عيزانه اسميرتركي نجم عبدهللاشمال ذي قار

21-09-2022وبريه لبيدعبدالواحد بديوي عجيلشمال ذي قار

21-09-2022بيوعه مخيلفمشهد مايحصل طاللشمال ذي قار

21-09-2022رشيجه خضيرفوزريه شرشاك منذورشمال ذي قار

21-09-2022هنديه حنونخليل كامل فاضلشمال ذي قار

21-09-2022عزر عطوانعلي شذر ظفرشمال ذي قار

21-09-2022سعيده فليحعقيل عدنان حلبوتشمال ذي قار

21-09-2022كاظميه حمدمحمد شمخي جبرشمال ذي قار

21-09-2022سعديه كريديانور حسين خيونشمال ذي قار
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21-09-2022رميه محمدرحيم محسن عبيدشمال ذي قار

21-09-2022عطيه حسينمحمد كاظم حمزهشمال ذي قار

21-09-2022زينب حسنسمير خيرهللا طارششمال ذي قار

21-09-2022نوره عبدالنبياليذ صخي سعدشمال ذي قار

21-09-2022كمره محمدهدام طرهيل محمدشمال ذي قار

21-09-2022رقيه سميررشا عباس موسىشمال ذي قار

21-09-2022اشهيل شيالهصبري تقي جبرشمال ذي قار

21-09-2022حميده هاللاسعد ناظم محسنشمال ذي قار

21-09-2022عجيله هانيدخان محمد طهشمال ذي قار

21-09-2022حسنه بجايبتول زغير عبيدشمال ذي قار

21-09-2022روحه جبرقاسم مري سربوتشمال ذي قار

21-09-2022ماجده كاظممحمد موسى ياسرشمال ذي قار

21-09-2022حمديه شمخيمحسين حسين عليشمال ذي قار

21-09-2022زغير محلحسن علي عباسشمال ذي قار

21-09-2022ندوه هنيديمحسن حسن نايفشمال ذي قار

21-09-2022غريافه ساجتخضير سعيد هدمولشمال ذي قار

21-09-2022مايهن كلففهد شبرم جبرشمال ذي قار

21-09-2022مدلوله صافيثجيل حسن كزكوزشمال ذي قار

21-09-2022ليلى شمخيهيثم عبدالكاظم سنيدشمال ذي قار

21-09-2022سماح حسنحسين علي رحيمشمال ذي قار

21-09-2022تركيه فاضلهادي صالح مطرشمال ذي قار

21-09-2022نجمه روضانبدر حاجم كشاششمال ذي قار

21-09-2022تركيه خليفجواد كاظم عبطانشمال ذي قار

21-09-2022كميله ناصرترمن محين حمودشمال ذي قار

21-09-2022نصره كشيشاحمد خيري خلفشمال ذي قار

21-09-2022كاظميه محمداركان قاسم عزيزشمال ذي قار

21-09-2022خالده رهيفعقيل شياع رويانشمال ذي قار

21-09-2022رسميه عاجلمهدي ذياب شهدشمال ذي قار

21-09-2022بدريه احمدكريم دخيل زغيرشمال ذي قار

21-09-2022كميله جمعهمهند جاسب عزيزشمال ذي قار

21-09-2022هناء فرهودجاسم محمد راشدشمال ذي قار

21-09-2022فريهه يونسصادق سمير مجيدشمال ذي قار

21-09-2022حليمه حسينعلي حسين فليحشمال ذي قار

21-09-2022زهيه كاظمشخير جهاد ثجيلشمال ذي قار

21-09-2022فهيمه جبررياض مجيد ياسرشمال ذي قار

21-09-2022حبيبه عويدجابر مهدي ثامرشمال ذي قار

21-09-2022نوريه دايشحمادي عكاز كزكوزشمال ذي قار

21-09-2022نجاه واردعبدالسالم ثجيل مرزوكشمال ذي قار

21-09-2022زينب عباسمصطفى حامد ياسرشمال ذي قار

21-09-2022ملكيه حمودعقيل ناصر حسينشمال ذي قار

21-09-2022ضحيه نابتذياب سرحان طعيمهشمال ذي قار

21-09-2022حطريه عليسعديه عذاب عاصيشمال ذي قار

21-09-2022بهيه ياسينرعد عبدالعكار كاظمشمال ذي قار

21-09-2022تينه ناصرعزيز مطرود كاطعشمال ذي قار

21-09-2022امل مظلومبشار مطر صحنشمال ذي قار

21-09-2022نوريه صباحعلي رزاق حميدشمال ذي قار

21-09-2022نديمه واويمحمد حميد مهديشمال ذي قار

21-09-2022مصريه رضاحسن مهدي عبدالكاظمشمال ذي قار

21-09-2022ربيعه جالباحمد كاطع كيفشمال ذي قار

21-09-2022فوزيه محيكامل محمد عليشمال ذي قار

21-09-2022جمهوريه كريمسلمان هادي جبرشمال ذي قار

21-09-2022نعيمه ذيابواثق سالم كوكزشمال ذي قار
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21-09-2022ابتسام كعيمكرار عدنان موسىشمال ذي قار

21-09-2022جمهوريه عبدحسين سالم عودهشمال ذي قار

21-09-2022مريم جاسميحيى عامر غنيشمال ذي قار

22-09-2022شوليه عودهكريم باني عبيدشمال ذي قار

22-09-2022دربايه عبيدجالب بريس اليذشمال ذي قار

22-09-2022رابعه داخلمجيد جابر صالحشمال ذي قار

22-09-2022عوفه وحيدجميل كريم عبيدشمال ذي قار

22-09-2022شه سلطانمحمد عباس راهيشمال ذي قار

22-09-2022زوينه جودهماجر دخيل خليفشمال ذي قار

22-09-2022جبره سمومرشيد خزن جونيشمال ذي قار

22-09-2022حسنه صافيجبار مطر مطرودشمال ذي قار

22-09-2022دخنه بهشعبدعلي عويد جربوعشمال ذي قار

22-09-2022نشوه حايفحوير شمس شغنابشمال ذي قار

22-09-2022جبره راضيغزاي حسين ناصرشمال ذي قار

22-09-2022وضحه عدايمطر رهيف سالمشمال ذي قار

22-09-2022قسمه خنجرراضي محمد هاديشمال ذي قار

22-09-2022جنيحه سميسمحسين خليف فاطسشمال ذي قار

22-09-2022خضره زغيرحسين جبار حاويشمال ذي قار

22-09-2022راهيه زغيرنوري ثامر صالحشمال ذي قار

22-09-2022حميده خشنيمطشر يضير حميديشمال ذي قار

22-09-2022هليه محمدترف ياسر دخيلشمال ذي قار

22-09-2022معله خلفنايف جبر فتحيشمال ذي قار

22-09-2022نشد عليخماهر جبار عودهشمال ذي قار

22-09-2022شاهه خليفدريعم حريز جبارهشمال ذي قار

22-09-2022سكينه بخيتعبادي شنين جخيمشمال ذي قار

22-09-2022فطيم فرجعبدالحسن بديوي عكيليشمال ذي قار

22-09-2022مره بريععلي طعيمه خالويشمال ذي قار

22-09-2022ماريدهن جبارهعلي جاسم داخلشمال ذي قار

22-09-2022كاظميه مشمورلطيف جوده عذابشمال ذي قار

22-09-2022رداعه عليويمطشر جالب بليويشمال ذي قار

22-09-2022حنونه حنتوشحميد عناد مثورشمال ذي قار

22-09-2022جبره بدرجاسم مطرود محيسنشمال ذي قار

22-09-2022عنب مطرشذر عبدهللا خليفشمال ذي قار

22-09-2022فجر دهامفارس مزعل ضاريشمال ذي قار

22-09-2022صافيه حسينعلوان هالمه حماديشمال ذي قار

22-09-2022فضيله عباسكامل جواد طاهرشمال ذي قار

22-09-2022جبره عباسمحيسن معارج حمدشمال ذي قار

22-09-2022بعيده عبيدرسن ياسر عبدالحسنشمال ذي قار

22-09-2022مزنه سلطانمحمد جبير حرجانشمال ذي قار

22-09-2022بهيه شمرانغانم حسب عيزانشمال ذي قار

22-09-2022ليلو عليشياع طالك عيدشمال ذي قار

22-09-2022برهانه صخيمزهر ياسر جالبشمال ذي قار

22-09-2022غياظه طميشعبدالرضا خضير عباسشمال ذي قار

22-09-2022غطرافه كشيشخميس جاسم محمدشمال ذي قار

22-09-2022نوعه فرحانصبح حسن نعيمهشمال ذي قار

22-09-2022فدعه راضيرحم حنات مركبشمال ذي قار

22-09-2022زوينه سدحانستار نصير واليشمال ذي قار

22-09-2022كاظميه حميديرياض ذياب عزيزشمال ذي قار

22-09-2022رضيه عجيلعبدالحسين حاتم شمخيشمال ذي قار

22-09-2022طالبه راشديوسف عبد ورهشمال ذي قار

22-09-2022عزيزه محسنرحمه حمزه سبتيشمال ذي قار

22-09-2022علويه عطشانداود علي محمدشمال ذي قار
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22-09-2022فلحه ريسمحذاف كفش هريزشمال ذي قار

22-09-2022مدلوله حسينحسن عبدهللا حلوشمال ذي قار

22-09-2022موزه خليبصحسن جحيل خليفشمال ذي قار

22-09-2022وهيده حديدكريم وطن عبدشمال ذي قار

22-09-2022طعيمه شالكهكريم عباس ريهشمال ذي قار

22-09-2022عفيفه عبعوبحسين حيال بشيتشمال ذي قار

22-09-2022شنونه حسينعباس حسن عكابشمال ذي قار

22-09-2022دله سلمانخيار عبد سلمانشمال ذي قار

22-09-2022حذيه فزععبيد عوفي حمدشمال ذي قار

22-09-2022هليله رخيصسلمان عناد حسنشمال ذي قار

22-09-2022بهره مصراعمجبل زبيدي حميديشمال ذي قار

22-09-2022حضريه عاصيشبل اوشيل حمادشمال ذي قار

22-09-2022نجيه خريبطكاظم حسن عوادشمال ذي قار

22-09-2022شريفه مرواحعجيل زغير عنادشمال ذي قار

22-09-2022كلثوم جاسمحميد سميج حمودشمال ذي قار

22-09-2022بليشه مهاوشاسماعيل جواد كاظمشمال ذي قار

22-09-2022هظيمه عجهصويلح حامد دويجشمال ذي قار

22-09-2022بدريه صابطابراهيم يوسف حلوشمال ذي قار

22-09-2022شنونه حسنعبدالكاظم سلمان جيادشمال ذي قار

22-09-2022بدريه نهارهالل خليف رحيمهشمال ذي قار

22-09-2022هالله وصيفمحمد عويد فضيحشمال ذي قار

22-09-2022صاحيه عوازخريبط جعاز عبيدشمال ذي قار

22-09-2022كامله حميدكريم غازي نوارشمال ذي قار

22-09-2022فطم داخلجمعه شايع جاثرشمال ذي قار

22-09-2022نوره عليمهدي عزيز عكيليشمال ذي قار

22-09-2022جميله حسونيمحسن مروح جبيرشمال ذي قار

22-09-2022مياسه فليحرسول جبار جبرشمال ذي قار

22-09-2022غريبه عبطانحميد مطير مسيرشمال ذي قار

22-09-2022كافي حسنحبيب يوسف يعقوبشمال ذي قار

22-09-2022نشميه مطرضاحي طرنان حربيشمال ذي قار

22-09-2022حسنه تعيبفليح عبيد زبينشمال ذي قار

22-09-2022نهيه سبتيوعد قدر رسمشمال ذي قار

22-09-2022وسيله كاظمكامل زراك عبدعليشمال ذي قار

22-09-2022ترفه سبهانعبدالرسول رميح سهرشمال ذي قار

22-09-2022نصره نعمهمطر يوسف ثجيلشمال ذي قار

22-09-2022نصره عليمشتت عبد عطيهشمال ذي قار

22-09-2022بيضه دواستوني خلف علوانشمال ذي قار

22-09-2022زهره علكبريد عبد كشيششمال ذي قار

22-09-2022هضيمه ضاحيحسين جبر مصلطشمال ذي قار

22-09-2022زهره ساجتماجد حميدي حنينشمال ذي قار

22-09-2022خوفه محمدغازي عبدالحسن حزامشمال ذي قار

22-09-2022تركيه كرماشعواد فالح لهمودشمال ذي قار

22-09-2022عليه جبردرويش حسن جبرشمال ذي قار

22-09-2022تينه لفتهكتاب خميس سلطانشمال ذي قار

22-09-2022حدهن سلمانصالح عيسى شمامشمال ذي قار

22-09-2022وبريه محمدفوزي عبيد جبيرشمال ذي قار

22-09-2022تسواهن عبودعبادي حمود شخيرشمال ذي قار

22-09-2022شده الفيثجيل خضر رجهشمال ذي قار

22-09-2022بخيت فليحدخيل ظفير ساجتشمال ذي قار

22-09-2022وضحه ضمينذياب سلمان جودهشمال ذي قار

22-09-2022شهيده فضيحلفته بردان كرمودشمال ذي قار

22-09-2022معيوفه محبوبداخل مطر نبتيشمال ذي قار
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22-09-2022مجذوبه عبدهللاعويد جابر زهوشمال ذي قار

22-09-2022هضيمه جحيلهاشم طاهر سرسوحشمال ذي قار

22-09-2022عيده خشانعاشور سعدون عيدانشمال ذي قار

22-09-2022عليه عنادعليوي شيحان جودهشمال ذي قار

22-09-2022فطيم ضعيفنعيم زعيط يازعشمال ذي قار

22-09-2022حمده عويدجواد كاظم كشاششمال ذي قار

22-09-2022زهره كاظمشريف فدعم حنايشمال ذي قار

22-09-2022تلحاكه ودايناصر حسين عليويشمال ذي قار

22-09-2022نعيمه جودهفليح محمد جبيرشمال ذي قار

22-09-2022غته حمودجبر راشد بدحشمال ذي قار

22-09-2022نسوم دحامحمود جاسم غالبشمال ذي قار

22-09-2022يسره سدخانخلف هاشم سعدونشمال ذي قار

22-09-2022زهيله شكونفرحان عبد عزيزشمال ذي قار

22-09-2022شمهوده دهشبردان عزيز ساجتشمال ذي قار

22-09-2022كميله صباحسعيد مجباس سرداحشمال ذي قار

22-09-2022سفحه محيميدباجي حسين مطرشمال ذي قار

22-09-2022هديه حمودمحسن جواي جبرشمال ذي قار

22-09-2022فطيم غرداششاطي غانم جودهشمال ذي قار

22-09-2022نشده جابرحنون مهنه طوكانشمال ذي قار

22-09-2022ثجيله هاللفليح حسن زاملشمال ذي قار

22-09-2022هيله غديرعلوان حساني فضالهشمال ذي قار

22-09-2022عسله شياعحنون فليح هنيديشمال ذي قار

22-09-2022عجميه عبدشاكر هاشم بحرشمال ذي قار

22-09-2022جوزه صليبيكريم ناهي نغميششمال ذي قار

22-09-2022شالله سعودحميد حنظل حاجمشمال ذي قار

22-09-2022شيخه فيصلعوده ختروش عطيبشمال ذي قار

22-09-2022بجيعه عيدانلفته فضاله كنيدحشمال ذي قار

22-09-2022حمامه عليحسن ساجت عبرهشمال ذي قار

22-09-2022وصيفه دويشرحم كسار فنفششمال ذي قار

22-09-2022نوره خليفناصر حسين كريمشمال ذي قار

22-09-2022رديفه كايمخلف كني عباسشمال ذي قار

22-09-2022نشميه فهيدعريبي حسن شاهرشمال ذي قار

22-09-2022بليه راهيعزيز خضير عبدهللاشمال ذي قار

22-09-2022شهد بدنحميد جارهللا دواسشمال ذي قار

22-09-2022نويهره حوارمطير خالطي بخيتشمال ذي قار

22-09-2022اختينه عباسمحمد خضير حسونشمال ذي قار

22-09-2022حسنه ناصرحميد طعيمه حسنشمال ذي قار

22-09-2022شمهوده ربيعشناوه محمد سرداحشمال ذي قار

22-09-2022زهره سفيحجويد كصاد صياحشمال ذي قار

22-09-2022شاهه منشدبلبول عكله عيدانشمال ذي قار

22-09-2022سهيله كاطعمحمد حميد عزيزشمال ذي قار

22-09-2022فضيله عريانجبر دشر حسنشمال ذي قار

22-09-2022دوايه حسينكركان فليح حسنشمال ذي قار

22-09-2022عيم صفوكخلف حسن ذربشمال ذي قار

22-09-2022فضيله خليفحسن مهدي عباديشمال ذي قار

22-09-2022زهره منيخريوسف صباح خويطشمال ذي قار

22-09-2022وصيفه زغيرعبدالحسين لبيع بريشمال ذي قار

22-09-2022فلفل رجابمرداس جابر مسيرشمال ذي قار

22-09-2022ارضيه شجردخل عوده عليشمال ذي قار

25-09-2022لطيفه ظاهرعباس كريز صديانشمال ذي قار

25-09-2022افهيمه منشدفاضل عبدهللا زغيرشمال ذي قار

25-09-2022نعيمه جذابحاتم عبدالرضا مطلكشمال ذي قار
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25-09-2022فخريه سميررياض حمد مجليشمال ذي قار

25-09-2022بهيه سدخانسالم كاظم فنجانشمال ذي قار

25-09-2022فكر زيارهفرحان خليل الميشمال ذي قار

25-09-2022نجيه حسينكريم حمود عبدعليشمال ذي قار

25-09-2022فهيمه كاظمسامي هاشم موسىشمال ذي قار

25-09-2022هاشميه محمدصالح سعدون ياسينشمال ذي قار

25-09-2022زهره حافظحسين مسير حميديشمال ذي قار

25-09-2022ربيحه كايمفرحان كركوز صيهودشمال ذي قار

25-09-2022هاشميه كزاركريم عبدالحسين موسىشمال ذي قار

25-09-2022حسيبه هاشمسلمان لفته عودهشمال ذي قار

25-09-2022هاشميه خطارسلمان جعاز عسلشمال ذي قار

25-09-2022حبابه حاشوشعباس مبارك شاهدشمال ذي قار

25-09-2022جزعه كركوزخلف كشاش فرحانشمال ذي قار

25-09-2022ام الزين كمرحسين نعمه عودهشمال ذي قار

25-09-2022لطيفه عليويجودت كاظم مكطوفشمال ذي قار

25-09-2022كطعه سايرفرحان خضر ساجتشمال ذي قار

25-09-2022قنده غافلخضير محسن عطيهشمال ذي قار

25-09-2022سلهابه اجبيرمحسن جراد اسميرشمال ذي قار

25-09-2022ثجيله فياضمهدي كيوف جبرشمال ذي قار

25-09-2022حمده جابرهادي محسن سلوكيشمال ذي قار

25-09-2022مدلوله رحيلكاظم جبر اليجشمال ذي قار

25-09-2022جحيله باليعبداالمير فليح سحاقشمال ذي قار

25-09-2022ذبه ساجتجبار عرمش غافلشمال ذي قار

25-09-2022عليه رحيمهكريم عيسى محمدشمال ذي قار

25-09-2022جسميه علوانناشي مغيص عبودشمال ذي قار

25-09-2022فتينه محمدوحيد شريف خليلشمال ذي قار

25-09-2022بدريه خلوهنعبد رفاك عوادشمال ذي قار

25-09-2022غدنه دفارحميد بخيت كعشيششمال ذي قار

25-09-2022عنيده عبودرزاق كاظم محمدشمال ذي قار

25-09-2022شعله رخيصيوسف مشاري زوينيشمال ذي قار

25-09-2022قبيله غافلعبداالمير عبدالحسن مطرشمال ذي قار

25-09-2022جويره عكابعبدهللا نجم عبدهللاشمال ذي قار

25-09-2022هويله عبرهسلمان سمير خماطشمال ذي قار

25-09-2022صنعه عبدحامد جوده ادهامشمال ذي قار

25-09-2022كبسه دحاممهاوش مطرود عذافهشمال ذي قار

25-09-2022كاظميه عكارمحمد جاسم محمدشمال ذي قار

25-09-2022عزيزه كطلصالح صيوان صبيحشمال ذي قار

25-09-2022فتنه عبدهالل حسن بدرشمال ذي قار

25-09-2022عوفه مكطوفصالح حسين ناصرشمال ذي قار

25-09-2022زهره جخررشيد علي برغوثشمال ذي قار

25-09-2022رحيله براكيونس كاظم كنيشمال ذي قار

25-09-2022وبريه حاجمكريم جواد عبودشمال ذي قار

25-09-2022شنينه محسنعبدالرضا عبدالحسين كاظمشمال ذي قار

25-09-2022مروه فرزوكجميل كاطع كويزشمال ذي قار

25-09-2022وحيده ناصركريم هليل ضعيفشمال ذي قار

25-09-2022راجحه عبدالجبارعلي حسين احمدشمال ذي قار

25-09-2022عجيبه عسكرحسن علي عويدشمال ذي قار

25-09-2022كطوه عبدطالب صخي ثجيلشمال ذي قار

25-09-2022نجيه نصيفعبدالهادي عبدالحسين حميديشمال ذي قار

25-09-2022عطيه رسنجبار كاظم عليشمال ذي قار

25-09-2022باشيه عبدالحسينناهي عبيد عالجشمال ذي قار

25-09-2022حسنيه موحانكريم عبدعلي عبدهللاشمال ذي قار
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25-09-2022صبريه جبرمهدي مطير بهيروشمال ذي قار

25-09-2022عجيله حبيبمكاوي جبار الميشمال ذي قار

25-09-2022غريبه عبيدحسين نغيمش مهوسشمال ذي قار

25-09-2022نزيله حمديمطشر عاشور واليشمال ذي قار

25-09-2022سنيه فرحانهاشم غلفص كيطانشمال ذي قار

25-09-2022كبه دحامدويش مطرود عذافهشمال ذي قار

25-09-2022جبريه طرادهادي مانع هديبشمال ذي قار

25-09-2022صبحه عويدداخل كوتي عليجشمال ذي قار

25-09-2022كتبه عجيلمطر عجم حمدشمال ذي قار

25-09-2022رعيوه عباسكرم عباس شكاكيشمال ذي قار

25-09-2022نوره عليعبدالواحد حميد عبدالشاهشمال ذي قار

25-09-2022فطيمه سويفطالب سالم عبيدشمال ذي قار

25-09-2022شغيه شريفطالب بهلول مكطوفشمال ذي قار

25-09-2022مطره نعمهفالح خضر شناوهشمال ذي قار

25-09-2022طلبه حسينعلي خضير حديدشمال ذي قار

25-09-2022فضيله عبدهللاقحطان عدنان هاشمشمال ذي قار

25-09-2022رفعه لباطستار خضير شرهانشمال ذي قار

25-09-2022جزعه كزكوزخماط كشاش فرحانشمال ذي قار

25-09-2022خديوي عبيدحنون عطيوي صفرشمال ذي قار

25-09-2022عجيبه غياضخلف عبدابوالذر ظاهرشمال ذي قار

25-09-2022كاظميه ردامداخل فارس ضعيفشمال ذي قار

25-09-2022زهره عليكاظم طالب ودايشمال ذي قار

25-09-2022عنب مسافرابراهيم جابر عودهشمال ذي قار

25-09-2022روبيه صالحبوهان جلود عويدشمال ذي قار

25-09-2022زنوبه هدادعلي حسين مسعيدشمال ذي قار

25-09-2022ذهينه مطرعواد داير صيادشمال ذي قار

25-09-2022كاظميه رشممحمد صدام داغرشمال ذي قار

25-09-2022هلكيه حسينمحسن رشيد ساجتشمال ذي قار

25-09-2022زهره حذيهثامر عبدهللا عبوديشمال ذي قار

25-09-2022فرحه حرزمحمد شويل فنجانشمال ذي قار

25-09-2022سفيحه حسنكاطع عجالن راضيشمال ذي قار

25-09-2022جلثوم رشودفرحان بشاره عليويشمال ذي قار

25-09-2022نهيه عزيزعبدالرضا جاسم شاللشمال ذي قار

25-09-2022زكيه كريمرياض غني لكنشمال ذي قار

25-09-2022كتبه عبدهللاجحيل مطر حميدشمال ذي قار

25-09-2022سمومه كريمكاظم زين نجمشمال ذي قار

25-09-2022رسميه زالمرياض عبداالمير كاظمشمال ذي قار

25-09-2022نجيبه يعكوبمحمد كاطع عليشمال ذي قار

25-09-2022صفيه مطرعبدهللا محمد ياسينشمال ذي قار

25-09-2022عزيزه حنتوشمحمد يوسف دوخيشمال ذي قار

25-09-2022شهد دخيلجبار كاظم حربشمال ذي قار

25-09-2022روعه عباسمحمد حسن عبدشمال ذي قار

25-09-2022رشده حوارتالي حاجم فرزشمال ذي قار

25-09-2022بدويه محرجمشعل محسن موسىشمال ذي قار

25-09-2022هليله حميديقاسم محمد وجرشمال ذي قار

25-09-2022مغاصه جبرنون برسم عضاضشمال ذي قار

25-09-2022تمامه عليمناحي حفيف سمومشمال ذي قار

25-09-2022جماله محيلكريم محمد طارششمال ذي قار

25-09-2022غاليه كاللحسن خضير ديانشمال ذي قار

25-09-2022نكشه كاظمعزيز هويدي عسكرشمال ذي قار

25-09-2022رسميه رجيبعادل غالب سعدونشمال ذي قار

25-09-2022عليه نجمخضير هليل عليشمال ذي قار
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25-09-2022طاسه نواراضحيوي نعمه خليفهشمال ذي قار

25-09-2022حسنه صبرعلي زايد محمدشمال ذي قار

25-09-2022غافله اخطيلكريم داخل هاملشمال ذي قار

25-09-2022كميله حيزانحربي حمد غانمشمال ذي قار

25-09-2022سعيده لفتهغانم جبر لفتهشمال ذي قار

25-09-2022ليلي محمدمنير ناصر عذابشمال ذي قار

25-09-2022نعيمه ثوينيسعود صخي جارهللاشمال ذي قار

25-09-2022خزنه منصوردخيل غالي مسيرشمال ذي قار

25-09-2022شويله حسنشاطي مشتت فرجشمال ذي قار

25-09-2022سكينه هويديفيصل هاشم شوجهشمال ذي قار

25-09-2022صايه بريسهارف ميدوع لباطشمال ذي قار

25-09-2022حظيه حاتمحسين لفته عليشمال ذي قار

25-09-2022فطومه رهيفعلي حسين فنجانشمال ذي قار

25-09-2022هضيمه هاشممراد علي جاسمشمال ذي قار

25-09-2022ملكه ثامرعبدالمهدي محسن شعيوطشمال ذي قار

25-09-2022غنمه خليففيصل زامل ناهيشمال ذي قار

25-09-2022دخينه عليعبدالحسين نعيمه براكشمال ذي قار

25-09-2022فخريه مطلكباسم محمد عاجلشمال ذي قار

25-09-2022جواده كاظمعبدالرزاق عنجور بدرشمال ذي قار

25-09-2022نخيله حمزهحمود عيدان حسينشمال ذي قار

25-09-2022خدوي حمدناصر حسين حذيهشمال ذي قار

25-09-2022حميده خشنيدشر يضير حميديشمال ذي قار

25-09-2022سعديه شاكرثائر كاطع عبدالسادهشمال ذي قار

25-09-2022كويره حسناياد محمد صالحشمال ذي قار

25-09-2022هالله عبدجواد كاظم كاطعشمال ذي قار

25-09-2022نعيمه ضايفجبار ساجت كاظمشمال ذي قار

25-09-2022راهيه عويدناصر كاظم جدوعشمال ذي قار

25-09-2022بدريه يونسنجم عبدهللا عاجلشمال ذي قار

25-09-2022زباله نايفمسير جبح عاصيشمال ذي قار

25-09-2022صبريه عليستار عليعل عبدشمال ذي قار

25-09-2022ثجيله سبععلي حسين كريكششمال ذي قار

25-09-2022شهد حويسطعيمه هادي مطشرشمال ذي قار

25-09-2022نعيمه فالحعبدالزهره بليسم محمدشمال ذي قار

25-09-2022جبره بدرمحسن مطرود محيسنشمال ذي قار

25-09-2022حديد طاهرفوزي مزيعل حجامشمال ذي قار

25-09-2022بدريه سلمانكامل منيصب كعيدشمال ذي قار

25-09-2022هويه عبدالحسينطالب مناحي محمدشمال ذي قار

25-09-2022نشيده كعيداحمد صكبان سلمانشمال ذي قار

25-09-2022غلوه امونسصابر حميد صديجشمال ذي قار

25-09-2022موزه عليويهادي عجيل صاحيشمال ذي قار

25-09-2022بشه فراككاظم مكطوف واليشمال ذي قار

25-09-2022قنده حسنسالم حسيب رسالهشمال ذي قار

25-09-2022عوفه محمدجابر ياس مويلحشمال ذي قار

26-09-2022جسبه عبدربهمانع غافل محيلشمال ذي قار

26-09-2022ملكيه عامربهلول محسن عباسشمال ذي قار

26-09-2022فوزيه ذيابعبداالمير غني كاظمشمال ذي قار

26-09-2022غركانه طعمهشريف مطر حنينشمال ذي قار

26-09-2022عنود مجبلفاضل طعمه صحنشمال ذي قار

26-09-2022جحيله حرابهجبر فضيل خنجرشمال ذي قار

26-09-2022صبريه خوانرعد جدوع راهيشمال ذي قار

26-09-2022فطومه فليحغني الزم حميديشمال ذي قار

26-09-2022حسنه عليرحم جبير بدرشمال ذي قار
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26-09-2022حسنه داودعارف جابر فرحانشمال ذي قار

26-09-2022بدهن حسينمحمد عليوي كريمشمال ذي قار

26-09-2022ركيه كاظمقاسم حنتوش بدرشمال ذي قار

26-09-2022شيشه مطلكجواد خلف جودهشمال ذي قار

26-09-2022قبيله شنورمحمد جواد زيارهشمال ذي قار

26-09-2022حسنه عبيدجليل عبدهللا ليلوشمال ذي قار

26-09-2022ساميه نعيمهخضير عباس سماريشمال ذي قار

26-09-2022زهره جبيرعواد ناصر كاظمشمال ذي قار

26-09-2022نعيمه جابركامل هاشم غازيشمال ذي قار

26-09-2022كاظميه عجيلكريم رزاق حسينشمال ذي قار

26-09-2022هيله جاريواجد حسب خابطشمال ذي قار

26-09-2022حمده عودهنعيم هديب عبدالخضرشمال ذي قار

26-09-2022زغيره جودهرعيد ثجيل جيادشمال ذي قار

26-09-2022نوريه شناوهفاضل هادي صالحشمال ذي قار

26-09-2022بيده نجمعبدعلي عامر سعيدشمال ذي قار

26-09-2022بخيته راهيكريم عباس خضيرشمال ذي قار

26-09-2022رسميه عليرعد حسن سلمانشمال ذي قار

26-09-2022هيله حنيهادي عجيل عكيليشمال ذي قار

26-09-2022فضيله عليويماجد عبهول حسينشمال ذي قار

26-09-2022وفيه محمدعلي هاشم خضيرشمال ذي قار

26-09-2022يزيه جيادقيس جابر عايدشمال ذي قار

26-09-2022فهيمه عباسناجي مزهر كزارشمال ذي قار

26-09-2022كميله مونسعباس هجر محمدشمال ذي قار

26-09-2022نعيمه عبدموسى حسين دخيلشمال ذي قار

26-09-2022رسميه عبدهللاخضير عوفي عودهشمال ذي قار

26-09-2022غدره شيحانريسان جبار ياسرشمال ذي قار

26-09-2022وبريه حميدعدنان حسين جبرشمال ذي قار

26-09-2022صفيه حميديمحمد خيرهللا عبدالعزيزشمال ذي قار

26-09-2022جايه ناصرفياض حيال زاملشمال ذي قار

26-09-2022عويزه جحيلعلي كريم حبترشمال ذي قار

26-09-2022ثجيله لطيفابراهيم زغير حمدشمال ذي قار

26-09-2022امل حماديسعد تالي سلطانشمال ذي قار

26-09-2022زكيه حسينعطا نعيثل عباسشمال ذي قار

26-09-2022فطوم سهرصبار عامر عذابشمال ذي قار

26-09-2022جميله حنونطارش عليوي هاشمشمال ذي قار

26-09-2022عريده عامرفالح نعاس طعيمهشمال ذي قار

26-09-2022رسميه فليحعلى حسون بذيانشمال ذي قار

26-09-2022شذره ناصرداخل حسين مونسشمال ذي قار

26-09-2022سليمه طعيمهعبداالمير عبد ضيدانشمال ذي قار

26-09-2022عنب ماردقاسم ضهد درويششمال ذي قار

26-09-2022منصره سعيدعلي حسين سعيدشمال ذي قار

26-09-2022كاظميه جويدهادي علي حسينشمال ذي قار

26-09-2022ساريه رميحكريم عطيه زرزورشمال ذي قار

26-09-2022موته مرزوقحسين هويدي ظاهرشمال ذي قار

26-09-2022فخشايه صياحعبدالحسين رضا مهناشمال ذي قار

26-09-2022قسمه محمدبشار شخيران شالكهشمال ذي قار

26-09-2022عفته غضيبستار جبار كعيمشمال ذي قار

26-09-2022فضيله غافلمحمد غني خليفشمال ذي قار

26-09-2022حلوه عبدالباريجواد كاظم مولهشمال ذي قار

26-09-2022اميره رزاقحسن رزاق محمدشمال ذي قار

26-09-2022بلشه عطيهلفته جابر جسرشمال ذي قار

26-09-2022كاظميه عجيلعيسى رزاق حسينشمال ذي قار
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26-09-2022لوله ملكطسامي جويد عنيدشمال ذي قار

26-09-2022عالهن خشينغالب جاسم علوانشمال ذي قار

26-09-2022بيجيه عبدهللاعبداالمير شريف ابراهيمشمال ذي قار

26-09-2022ثجيله جحيلتركي نعيمه عبدشمال ذي قار

26-09-2022سكينه وناسكاظم غافل طاهرشمال ذي قار

26-09-2022فطيمه عطشانكاظم عزيز بدرشمال ذي قار

26-09-2022عزيزه حسنحازم شهاب خالويشمال ذي قار

26-09-2022هاشميه خالويعباس مجيد عزيزشمال ذي قار

26-09-2022حنونه مطيرجبار جالب شحيلشمال ذي قار

26-09-2022بدريه فليحثامر مسير جبرشمال ذي قار

26-09-2022عطيه بعنونعبدالقادر داخل عبيدشمال ذي قار

26-09-2022صبريه هادودحسين علي نزالشمال ذي قار

26-09-2022برديه واديعزيز زلف تايهشمال ذي قار

26-09-2022نوفه عيفانعطشان حاجم كيطانشمال ذي قار

26-09-2022تركيه حميديرحمن كاصد بدرشمال ذي قار

26-09-2022شاهينه فرهودمالح محسن بريعشمال ذي قار

26-09-2022صايه كيطانمنخي نجم قاسمشمال ذي قار

26-09-2022فطيمه ماضيفليح حسن زايدشمال ذي قار

26-09-2022ساريه رميحكريم عطبه زرزورشمال ذي قار

26-09-2022ضويه عبدالرضاعلي حسين خليفشمال ذي قار

26-09-2022رسميه شمخيسالم شمحي جبرشمال ذي قار

26-09-2022منيره عبدالحسينعلوان موازي بدرشمال ذي قار

26-09-2022فاطمه عليويمحمد شايش كاظمشمال ذي قار

26-09-2022ملكيه عبدالجليلحسن علي ناصرشمال ذي قار

26-09-2022بته طالبعراك ترتيب موازيشمال ذي قار

26-09-2022شنونه دخيلعلي خليف اليجشمال ذي قار

26-09-2022حسنيه عباسحسن كامل لفتهشمال ذي قار

26-09-2022غيمه جابرناجي نجم فرهودشمال ذي قار

26-09-2022فريطه حسينجليل مجهول مكطوفشمال ذي قار

26-09-2022هاشميه عودهمالك سفاح شمخيشمال ذي قار

26-09-2022فطيمه مرشدرشيد كلهام عليشمال ذي قار

26-09-2022تمامه شمخيجليل نعيس كماششمال ذي قار

26-09-2022نشيده خطاماجد طارش عباسشمال ذي قار

26-09-2022حبسه خلففلبح حسن منيشدشمال ذي قار

26-09-2022فطيمه مطرودلفته راشد شنيفشمال ذي قار

26-09-2022صيده شاطيفاضل علي نصيفشمال ذي قار

26-09-2022حسنه عباسعلي حسين سفيحشمال ذي قار

26-09-2022فطيمه سمومفليح حسون الفيشمال ذي قار

26-09-2022صلفه عيدانكريم دحام ناصرشمال ذي قار

26-09-2022جميله كريمطاهر عزيز نايفشمال ذي قار

26-09-2022كعي سيفسدخان تركي طرفهشمال ذي قار

26-09-2022نشميه جالبكريم عبدالحسين خليفشمال ذي قار

26-09-2022لطيفه خليفعبدهللا حسين عباسشمال ذي قار

26-09-2022فخريه مهديكامل غالب كاظمشمال ذي قار

26-09-2022رحمه عليويهادي جناني حسينشمال ذي قار

26-09-2022مكيه بيجكريم عليوي راضيشمال ذي قار

26-09-2022نوره مبيريجهالل عجيل فزعشمال ذي قار

26-09-2022اعنيده داودجمهوري اشنيدخ اكصيدشمال ذي قار

26-09-2022شكريه كيوفطالب فاضل فاخرشمال ذي قار

26-09-2022حسنه كسارناظم رزاق زغيرشمال ذي قار

26-09-2022شكريه عذافهعلوان حمد خضيرشمال ذي قار

26-09-2022هاشميه محمدكاظم ثجيل جاليشمال ذي قار
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26-09-2022زهره باشسليم سالم عباسشمال ذي قار

26-09-2022نداء هاشمعلي كاظم ثجيلشمال ذي قار

26-09-2022منيره جودهعارف عاصي كعودشمال ذي قار

26-09-2022حميده عابدينسعدون طعمه عبدشمال ذي قار

26-09-2022حمده عودهكريم هديب عبدالخضرشمال ذي قار

26-09-2022ملكه محمدناهي مزهر جولشمال ذي قار

26-09-2022فضيله شفيعيسى والي داودشمال ذي قار

26-09-2022مائده حسنباسم جاسم مصطفىشمال ذي قار

26-09-2022خزيه مكطوفكاظم جبر شاوششمال ذي قار

26-09-2022نعيمه ياسينحاتم ليلو زجاريشمال ذي قار

26-09-2022جلوه حرزعبود داشي جابرشمال ذي قار

26-09-2022دله زغيرصبار حميدان ثاجبشمال ذي قار

26-09-2022رمله خافورسرحان كعيم عاصيشمال ذي قار

26-09-2022نعيمه شرادسالم محيسن مصعبشمال ذي قار

26-09-2022نجيبه خوانعباس يوسف يعكوبشمال ذي قار

26-09-2022بدريه بدععدنان عزيز عليشمال ذي قار

26-09-2022فهيده زايداحمد سلمان عرمششمال ذي قار

26-09-2022زريه عبدالحسنفايز عبدالرضا عسافشمال ذي قار

26-09-2022صدريه مهدياحمد خميس عبدشمال ذي قار

26-09-2022وضحه حسنتوفيق سلمان ظاهرشمال ذي قار

26-09-2022رسميه فليحعلي حسون ذيابشمال ذي قار

26-09-2022رشده طوفانشمخي جبير تقيشمال ذي قار

26-09-2022نويه عيسىسلطان ذياب فرجشمال ذي قار

26-09-2022جميله صيهودصبيح محسن عبدهللاشمال ذي قار

26-09-2022نديمه محيسناحمد تفاح بجايشمال ذي قار

26-09-2022رشكه عبيدناصر حسين راشدشمال ذي قار

26-09-2022عليه نزالعلي عبدالرضا مطرشمال ذي قار

26-09-2022بدريه ابراهيمسلمان جبار جعفرشمال ذي قار

26-09-2022هالله جارهللاحليمه حسن نعيسشمال ذي قار

26-09-2022عطيه سلماشعالن دحام هوادشمال ذي قار

26-09-2022بيده ثامرجمال عبدالحميده ياسينشمال ذي قار

26-09-2022شالله برديجابر طاهر ظاهرشمال ذي قار

26-09-2022منيره عمرناصر فكري محمدعليشمال ذي قار

26-09-2022شريفه جابرجوده عطيه شمخيشمال ذي قار

26-09-2022بدريه ضيدانبشار شيال حسنشمال ذي قار

26-09-2022عزيزه داخلسعدي كاظم راضيشمال ذي قار

26-09-2022خيريه مهوسفاضل علي كوتيشمال ذي قار

27-09-2022ركنه خريمطصبيح كطفان كنيفرشمال ذي قار

27-09-2022نشوه لكنحيدر عباس ساجتشمال ذي قار

27-09-2022جاسميه جدوعنصار محمد مجيبلشمال ذي قار

27-09-2022حسيبه جيجانحسين علي بجايشمال ذي قار

27-09-2022فخريه بدركريم بطي حنظلشمال ذي قار

27-09-2022تينه حسنحسين علي عبدهللاشمال ذي قار

27-09-2022رزيجه شديدعلي محمد سدخانشمال ذي قار

27-09-2022هضيمه طاهرنزار محسن سيدصالحشمال ذي قار

27-09-2022مطره ناهيحسين عجيل زعيزعشمال ذي قار

27-09-2022موته مرزوقحسين هويدي طاهرشمال ذي قار

27-09-2022صبيحه عليوياحمد هاشم صويحشمال ذي قار

27-09-2022حلوه عبدالباريرحم كاظم مولهشمال ذي قار

27-09-2022حسنه جبارمحمد جالب عامرشمال ذي قار

27-09-2022ركيه فتينغصه سماري شمخيشمال ذي قار

27-09-2022صبريه خضيرعقيل كاظم مرادشمال ذي قار
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27-09-2022نصره جوهرمحمد لفته حسنشمال ذي قار

27-09-2022شويره فليحلفته علي بدوشمال ذي قار

27-09-2022قبيله حنتوشطالب نعيم نصيفشمال ذي قار

27-09-2022لطيفه عبدعلي مسير خضيرشمال ذي قار

27-09-2022حسنه عايزيونس اشتيوي عباديشمال ذي قار

27-09-2022ديناره عبدعلي ساجت حسينشمال ذي قار

27-09-2022جبره حسينحسن علي عاجلشمال ذي قار

27-09-2022مائده حسنقاسم جاسم مصطفىشمال ذي قار

27-09-2022ورده جلودكريم عبدالساده دوالبشمال ذي قار

27-09-2022حسيبه عنادكريم حبيب عذابشمال ذي قار

27-09-2022رجيحه عجيلاسماعيل خليل عيسىشمال ذي قار

27-09-2022كميله حسينجبار عزيز شناوهشمال ذي قار

27-09-2022نكبه عبيدنجاح عبدالحسين عكلهشمال ذي قار

27-09-2022فضيله فاخررحم نعيم طاهرشمال ذي قار

27-09-2022جبيره كاظمعارف عبدالكاظم عسكرشمال ذي قار

27-09-2022اميريه علوانجميل عبدالجليل غزايشمال ذي قار

27-09-2022رده حسينفندي شعيث شاهينشمال ذي قار

27-09-2022زماله فرحانسعيد ونان عبودشمال ذي قار

27-09-2022كميله مطيرحميد عراك خضيرشمال ذي قار

27-09-2022قسامه مطلكياسر عبدالساده جيادشمال ذي قار

27-09-2022بخيته هاشمرحيم عبدالحسن باديشمال ذي قار

27-09-2022بدريه غضبدريس نصير مشخصشمال ذي قار

27-09-2022غلوه كاطعكاظم موحان خيرهللاشمال ذي قار

27-09-2022قسمه ناهيابرارهيم كنبر شمخيشمال ذي قار

27-09-2022اميره رزاقمحمد رزاق محمدشمال ذي قار

27-09-2022ملكيه هاشمعلي حسين حنفشمال ذي قار

27-09-2022ثالثه صبحجبار دويح صنبيرشمال ذي قار

27-09-2022ازبيره جودهحباب فرحان عودهشمال ذي قار

27-09-2022زهره محيعبدالرضا منصور خليفشمال ذي قار

27-09-2022شدهه عبيدعباس عبدالحسن محمدشمال ذي قار

27-09-2022شهد بدنمحيسن جارهللا دواسشمال ذي قار

27-09-2022جوريه شويلرشيد عبدهللا حلوشمال ذي قار

27-09-2022رسميه عليعبداالمير عذاب سلمانشمال ذي قار

27-09-2022تركيه صالحعدنان مالح مطلكشمال ذي قار

27-09-2022فنده محمدحسن هاشم عبدهللاشمال ذي قار

27-09-2022فخريه صكبانجاسم محمد ارحيلشمال ذي قار

27-09-2022حيه حنونمالك هدام طرهيلشمال ذي قار

27-09-2022هديه عبدجاسم لفته خضيرشمال ذي قار

27-09-2022افهيمه منشدنعيم عبدهللا زغيرشمال ذي قار

27-09-2022سكينه مزهرمنعثر كريم سواديشمال ذي قار

27-09-2022ساميه دايخسالم فليح حسينشمال ذي قار

27-09-2022كعيمه سواديموسى صبخه دغميرشمال ذي قار

27-09-2022عجيله عوفيصالح عبدهللا فياضشمال ذي قار

27-09-2022جواهر سلمانصحيف فضل سلطانشمال ذي قار

27-09-2022رشكه عبيدقاسم حسين راشدشمال ذي قار

27-09-2022صبريه حاجمجاسم محمد مكطوفشمال ذي قار

27-09-2022بهيه عبدجميل هالل حنظلشمال ذي قار

27-09-2022خفيه محمدحميد مرواح عبدالحسنشمال ذي قار

27-09-2022عطفه كاظمسمير جبار دوالبشمال ذي قار

27-09-2022كاظميه هيالخضر عبدالحسن سعيدشمال ذي قار

27-09-2022جماره نفيليعلي غافل وحششمال ذي قار

27-09-2022قدريه محمدحسين حميد عزيزشمال ذي قار
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27-09-2022شكريه حذيمحمد عوده عليشمال ذي قار

27-09-2022ضحيه راهيمحسن حواس كريمشمال ذي قار

27-09-2022سهله محموداحمد كتاب صالحشمال ذي قار

27-09-2022عجيله مشتتهظيمه عبدهللا جبارهشمال ذي قار

27-09-2022زنوبه جبرطعمه شمخي سميسمشمال ذي قار

27-09-2022فوزيه حميدعلي حسين عطيهشمال ذي قار

27-09-2022زبده حسينجواد بادي جحششمال ذي قار

27-09-2022نشيده سلمانقاسم محمد ناهيشمال ذي قار

27-09-2022ترفه خضرجويد حسين حسنشمال ذي قار

27-09-2022جبره حبيبمشاي حمدان مطلكشمال ذي قار

27-09-2022صبيحه حسنحسين علي عبودشمال ذي قار

27-09-2022غنيه حمدعلي جبير كاظمشمال ذي قار

27-09-2022جميله سعودسعد عباس عبدشمال ذي قار

27-09-2022باشيه جابرمسلم صاحب احمدشمال ذي قار

27-09-2022نزيه صخيفالح حسن كويخشمال ذي قار

27-09-2022فضيله عليويداود مكوطر ناشيشمال ذي قار

27-09-2022فخريه خوانجميل حوشان شمخيشمال ذي قار

27-09-2022عذبه شكيلفرحان هاشم راهيشمال ذي قار

27-09-2022عجيله رحيمهخلف دحام صالحشمال ذي قار

27-09-2022راهيه خليفجالل عبدهللا طعيمهشمال ذي قار

27-09-2022تقيه موسىناجي رعد عوادشمال ذي قار

27-09-2022بيبيه مزعلكريم فليح دريزشمال ذي قار

27-09-2022فضيله ظنهعبدهللا هادي ضلعشمال ذي قار

27-09-2022كميله مطيرعبدالعالي كاطع نبيهشمال ذي قار

27-09-2022جميله سايرحسين سرور حمودشمال ذي قار

27-09-2022شغدوله حسينصالح داود سلمانشمال ذي قار

27-09-2022ساره عباسمرار نصار طاهرشمال ذي قار

27-09-2022بدريه زغيرهادي راهي ذفرهشمال ذي قار

27-09-2022فخريه عليسعد ثجيل خفيفشمال ذي قار

27-09-2022نجيه راضيكامل ياسر جودهشمال ذي قار

27-09-2022عيده عبدسلمان زويد مرزوكشمال ذي قار

27-09-2022جبريه عبدالكريمجبار ياسين خضيرشمال ذي قار

27-09-2022وصفيه موازيعلي طويخ جبارهشمال ذي قار

27-09-2022زكيه حمودجاسم محمد عبدهللاشمال ذي قار

27-09-2022ورده عبدعلي موسى عبدشمال ذي قار

27-09-2022سعيده درويشجليل ابراهيم عامرشمال ذي قار

27-09-2022ارهيه خطارخالد شمخي جابرشمال ذي قار

27-09-2022نعيمه حسنثجيل جادر شالكهشمال ذي قار

27-09-2022حسنيه عبدوشسامي ضايف شلششمال ذي قار

27-09-2022فخريه مهديامير غالب كاظمشمال ذي قار

27-09-2022هديه عيسىعماد شاكر عباسشمال ذي قار

27-09-2022فخريه عباسسليم عكار سفيحشمال ذي قار

27-09-2022شالله صيادعلي كاظم علوانشمال ذي قار

27-09-2022نجيبه عويدفالح عبدالحسن حراميشمال ذي قار

27-09-2022مشموره حاميكاطع بجاي منشدشمال ذي قار

27-09-2022عزيزه باسمحميد راضي بجايشمال ذي قار

27-09-2022عجميه بيدهعواد جاسم حميدشمال ذي قار

27-09-2022عطيه بعنونعبدالقاد داخل عبدشمال ذي قار

27-09-2022كصب فياضجيجان خلف حسينشمال ذي قار

27-09-2022ناصريه حسيناحمد مجيد سلمانشمال ذي قار

27-09-2022ضويه مهاوششرهان دهيدي دايششمال ذي قار

27-09-2022طريفه وطبانعواد كاظم طعينشمال ذي قار
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27-09-2022نعيمه جبررشيد كاطع جوعانشمال ذي قار

27-09-2022زيده حسينعبد بادي جحششمال ذي قار

27-09-2022نعيمه معارجسعد ابيد خريختشمال ذي قار

27-09-2022حنتيه لعيبيخضر فضاله عليشمال ذي قار

27-09-2022جميله هديدعلي داود سلمانشمال ذي قار

27-09-2022حمده عبيدجبار حامد عبدالنبيشمال ذي قار

27-09-2022رويسه جبركريم منصور بدرشمال ذي قار

27-09-2022شريفه جابرنعيم عطيه شمخيشمال ذي قار

27-09-2022حسنه فرحانكتاب خيون فليحشمال ذي قار

27-09-2022زوينه نوامراشد شنيار حتحوتشمال ذي قار

27-09-2022معاليه حامدخالد مطشر خالويشمال ذي قار

27-09-2022بدريه محمدرحيم جهيد عطيهشمال ذي قار

27-09-2022جميله هايسصايم محذاف سعيدانشمال ذي قار

27-09-2022سعديه عطيهحسن يوسف سعيدشمال ذي قار

27-09-2022يزي محمدفيصل دخل نعيمهشمال ذي قار

27-09-2022جاسميه سلمانحمود فرهود عبدشمال ذي قار

27-09-2022صويه هليلجميل منخي عبيدشمال ذي قار

27-09-2022اجماله داويرزاق عباس سميرشمال ذي قار

27-09-2022شاهه جلودجبار دحام منشدشمال ذي قار

27-09-2022فطومه ساجتناجي عبدهللا محيسنشمال ذي قار

27-09-2022نجديه جدامفرحان بابان طلبشمال ذي قار

27-09-2022عوينه رهيجخضير راضي شمخيشمال ذي قار

27-09-2022فضيله ظاهرصباح عبد كويمشمال ذي قار

27-09-2022كاظميه حسنمحمد هادي منصورشمال ذي قار

27-09-2022هندازه حسونعزيز حنين برينيشمال ذي قار

27-09-2022زهره عطيهمجيد حمدان مريشمال ذي قار

27-09-2022جويده عبدالكاظمعلي غازي فضيحشمال ذي قار

27-09-2022مشينه موسىرزق خليف جليبشمال ذي قار

27-09-2022غزاله تايهموسى ساجت ونيشمال ذي قار

27-09-2022غزيله حمديفليح عبدالحسن عبيدشمال ذي قار

27-09-2022بتيه مزعلكريم حسن عيادهشمال ذي قار

28-09-2022بهيه عزيزاحمد محمد حسينشمال ذي قار

28-09-2022فطيمه ياسينعلوان ارجيب عايزشمال ذي قار

28-09-2022نصره دهيمحمود شنيار هندولشمال ذي قار

28-09-2022شاهه عامرهاشم سوادي يوعانشمال ذي قار

28-09-2022تركيه كاطعماجد دفتر حسنشمال ذي قار

28-09-2022بهيه علينجاح رزاق هاشمشمال ذي قار

28-09-2022رسميه عاجلمحمد عبدالزهره ياسينشمال ذي قار

28-09-2022عيده عباسجمال فرحان معلهشمال ذي قار

28-09-2022عزيزه منشدقاسم حسين خطارشمال ذي قار

28-09-2022مكيه سايرفالح حسن رحمشمال ذي قار

28-09-2022ثنيه عذيبحيدر فيصل عنادشمال ذي قار

28-09-2022عزيزه يوسفمحمد عاصي ثامرشمال ذي قار

28-09-2022رويسه جبرحسن منصور بدرشمال ذي قار

28-09-2022زهره جاسمصادق حميد خصافشمال ذي قار

28-09-2022ديناره جبرامير فيصل عبدالنبيشمال ذي قار

28-09-2022حنونه كزارعامر عيسى محمدشمال ذي قار

28-09-2022حليمه عزيزفاضل عبود عبيدشمال ذي قار

28-09-2022كشيشه علوكعلي صالح الفيشمال ذي قار

28-09-2022سكينه رهيفعباس خضير حزامشمال ذي قار

28-09-2022زهره عبدحيدر حمود حسنشمال ذي قار

28-09-2022عليه حسينفليح هداد يدامشمال ذي قار
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28-09-2022عكيله داودثامر سفيح حسنشمال ذي قار

28-09-2022قنده شراداغدير حبيب هرابشمال ذي قار

28-09-2022نعيمه عليعالء كاظم عبدشمال ذي قار

28-09-2022شكريه زايدمحسن جاسم عويدشمال ذي قار

28-09-2022مطره نبهانهالل دويج الفيشمال ذي قار

28-09-2022غنيه كيفمحمد عباس عودهشمال ذي قار

28-09-2022هاشميه حالويحميد مجيد عزيزشمال ذي قار

28-09-2022ربيعه كاظمحسين ناصر عويدشمال ذي قار

28-09-2022جاسميه محمدعماد خلف تقيشمال ذي قار

28-09-2022حميده فهدجميل عويد حمدشمال ذي قار

28-09-2022بدريه اشذيرهادي نعيم ملبسشمال ذي قار

28-09-2022شنينه هدادحمد جاسم نعمهشمال ذي قار

28-09-2022هليه سلمانكريم هليل خفيفشمال ذي قار

28-09-2022رجيبه طعيمهكريم زرزور شبيبشمال ذي قار

28-09-2022حواله محسنفرحان حبيب ناصرشمال ذي قار

28-09-2022عطيه بعنونخيرهللا داخل عبيدشمال ذي قار

28-09-2022نجيه صالحجواد كاظم محمدنجيهشمال ذي قار

28-09-2022نجيه عباديحميد خلف عبدالصاحبشمال ذي قار

28-09-2022جكنومه دريبحسين شولي طاهرشمال ذي قار

28-09-2022بخيت فهدعواد ثجيل خليفشمال ذي قار

28-09-2022خاتونه عايزحنين ياسر صبحشمال ذي قار

28-09-2022عنيبه محمدجابي معن عويدشمال ذي قار

28-09-2022غنيه عليويسليم حسن عذيبشمال ذي قار

28-09-2022فضيله خليفهعبدالمجيد فارس هاديشمال ذي قار

28-09-2022شاكريه حاشوشثامر سعدون كريمشمال ذي قار

28-09-2022رسميه حسنرحمن عبدالجليل هدادشمال ذي قار

28-09-2022مجهوله عليويمحسن حميد سلمانشمال ذي قار

28-09-2022لوفه مباركاركان مطشر عبيدشمال ذي قار

28-09-2022شعواطه جبرمالك محسن محيبسشمال ذي قار

28-09-2022سويه مطشرحسين جار كاظمشمال ذي قار

28-09-2022فضيله هاديعلي خضير حمودشمال ذي قار

28-09-2022خشيفه نادرحسين حسن زغيرشمال ذي قار

28-09-2022فديغه كاظمسلمان عيدان حبوبشمال ذي قار

28-09-2022زينه جايدعدنان حزام ودايشمال ذي قار

28-09-2022نشوه بياويفالح حسن عسكرشمال ذي قار

28-09-2022مسيره بدنغازي شفك موازيشمال ذي قار

28-09-2022نعيمه طرخانجاسم عليوي شوجشمال ذي قار

28-09-2022سجيته ساهيفزيع جبر عوادشمال ذي قار

28-09-2022شهيده عبيدمجيد محمد زويدشمال ذي قار

28-09-2022زكوا زاملحوشان مايد خليفشمال ذي قار

28-09-2022كمياه عطيهقاسم حسين شرهانشمال ذي قار

28-09-2022كبيله حماديساجت خضر ظفيرشمال ذي قار

28-09-2022هاشميه عليقاسم عبدالرزاق عليشمال ذي قار

28-09-2022مكيه شبوطاحمد خضير خلفشمال ذي قار

28-09-2022عطيه سلطانعبدعلي مداح عليويشمال ذي قار

28-09-2022جميله مسيرحبيب غياض محمدشمال ذي قار

28-09-2022فلحه دليجلطيف بنيان غزايشمال ذي قار

28-09-2022صبريه ياسيناحمد مهاوش بشيرشمال ذي قار

28-09-2022ثجيله منحيلريحان عطوان جلودشمال ذي قار

28-09-2022مناهل كاظمفياض جخيم محيبسشمال ذي قار

28-09-2022غنده خنزيرعالوي خليف نمششمال ذي قار

28-09-2022ثجيله عليويناجي غالي مطرشمال ذي قار
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28-09-2022حسنه مجليبادي عبد ناصرشمال ذي قار

28-09-2022نشوه مراحسلمان مسير صالحشمال ذي قار

28-09-2022سعيده عبيدمسير عامر زغيرشمال ذي قار

28-09-2022سميره دعيرحسين كاظم خضيرشمال ذي قار

28-09-2022منتوبه حسيناحمد عوده عباسشمال ذي قار

28-09-2022رفيجه هجولحمزه عطا عاتيشمال ذي قار

28-09-2022زهره راضيغانم عبدهللا وذاحشمال ذي قار

28-09-2022رغيده حمزهمحمد جاسم محمدشمال ذي قار

28-09-2022بنيه خلفجالب مكطوف صعيصعشمال ذي قار

28-09-2022كميله مطيررحمن عراك خضيرشمال ذي قار

28-09-2022حسنه عايدداود طيار جاسمشمال ذي قار

28-09-2022شكريه عبدالرضاسهار علوان حسينشمال ذي قار

28-09-2022صدامه سميرعدنان داود صالحشمال ذي قار

28-09-2022بطيه زايدنعيم عكاب زايرشمال ذي قار

28-09-2022قنده علكمحمد محل عليويشمال ذي قار

28-09-2022نزيله دخيلجليل لطيف غليمشمال ذي قار

28-09-2022فطيمه سرحانعباس محسن فاطسشمال ذي قار

28-09-2022بطحه رمضانعباس عبدهللا عطشانشمال ذي قار

28-09-2022ايزل صخيعبدالرحمن هالل واديشمال ذي قار

28-09-2022نهيه مزعلعلي جواد كاظمشمال ذي قار

28-09-2022صويره شهيدحسين هادي جبرشمال ذي قار

28-09-2022صفيه جبررحيم عطوان عبدهللاشمال ذي قار

28-09-2022عالهن خشينعلوان جاسم علوانشمال ذي قار

28-09-2022حريه عطشانعلي نوفان خالويشمال ذي قار

28-09-2022صبيحه سنوحعلي محسن عليشمال ذي قار

28-09-2022شكريه شوليعلي جبر خلفشمال ذي قار

28-09-2022هالله محمدمحمد ياسين زويرشمال ذي قار

28-09-2022شهيده عبيدتركي مرشوش يوسفشمال ذي قار

28-09-2022فهيمه عبدحسن كاظم مهنهشمال ذي قار

28-09-2022شنونه مشكورمحمد زويد خليفشمال ذي قار

28-09-2022كاظميه عجزانحسن فليح حسانيشمال ذي قار

28-09-2022صبريه خطيويسعد اصبيح مجبلشمال ذي قار

28-09-2022بطيقه مطرعلوان عبيد حميديشمال ذي قار

28-09-2022مديحه خليلصالح هادي يونسشمال ذي قار

28-09-2022جماله منديلنذير عباس حبيبشمال ذي قار

28-09-2022شكيله جديدرحيم خضير محمدشمال ذي قار

28-09-2022دنه شحاثهريسان عاجل غركانشمال ذي قار

28-09-2022امل عبدنزار عبود علوجشمال ذي قار

28-09-2022خاجيه عبدجابر طاهر جاسبشمال ذي قار

28-09-2022عطيه كنيفرعلوان عواد حميديشمال ذي قار

28-09-2022زهراء جودهقاسم عبد حزامشمال ذي قار

28-09-2022عجزانه شحيحمحمد جبير لطيفشمال ذي قار

28-09-2022رجيبه حاتمعالوي جبر حمودشمال ذي قار

28-09-2022ونسه عبيدشمال عبد ياسينشمال ذي قار

28-09-2022عليه بديويعويد غانم زرارشمال ذي قار

28-09-2022نعيمه زغيرقادم شايع عويدشمال ذي قار

28-09-2022وبريه كاظمرعد عاشور عرفشمال ذي قار

28-09-2022قاسميه عبدرحيم ذياب عودهشمال ذي قار

28-09-2022قدريه يوسفاسماعيل سفيح مخيلفشمال ذي قار

28-09-2022بتول لفتهرحيم جدوع دهدارشمال ذي قار

28-09-2022جماله عبدانيس طراد ثامرشمال ذي قار

28-09-2022نوره عليعواد محسن عودهشمال ذي قار

Page 438



Query

28-09-2022حسيبه حسينحيدر عكاب عكيليشمال ذي قار

28-09-2022حسنه جابرحسين طراد عيسىشمال ذي قار

28-09-2022عطيه عبدالحسنعلي عبدالرضا جبرشمال ذي قار

28-09-2022نوريه عبيدابراهيم حسن حذوانشمال ذي قار

28-09-2022غته حسونرحيم عويد محيسنشمال ذي قار

28-09-2022فهيمه مطرجواد كاظم عودهشمال ذي قار

28-09-2022بدريه علوانمحمد عبيد كاظمشمال ذي قار

28-09-2022كاظميه شايعرافد علي بردانشمال ذي قار

28-09-2022حسنه عويدعلي خضير عباسشمال ذي قار

28-09-2022بدريه نصارعباس خلف عبدشمال ذي قار

28-09-2022كونه راضيحاكم مريگص خجاويشمال ذي قار

28-09-2022رهيه عجمينايف كاظم محيشمال ذي قار

28-09-2022رسميه عطيبرياض لفته سلمانشمال ذي قار

28-09-2022عليه ناهيعلي فهد عويدشمال ذي قار

28-09-2022غته حسينمحمد غالب طرخانشمال ذي قار

28-09-2022دخيله كاظمحافظ جميل جبارشمال ذي قار

28-09-2022سكينه حسناحمد فرهود مخيلفشمال ذي قار

28-09-2022كميله كنيدععلي مطشر شالكهشمال ذي قار

28-09-2022كطفه ثاجبجبار رداد حيزانشمال ذي قار

28-09-2022جميله محمداسماعيل عبد صيهودشمال ذي قار

28-09-2022جميله عليناجي صباح شالكهشمال ذي قار

28-09-2022نوريه نجميحيى عقيل ابراهيمشمال ذي قار

28-09-2022حظوه ثاجبمجيد كاطع بدعشمال ذي قار

28-09-2022ساهيه حويدعلي حاشوش عبيدشمال ذي قار

28-09-2022رداعه منديلعطا زويد صالحشمال ذي قار
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