
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة

القريةالناحيةالقضاءالمحافظةالصكومالصحيفةالسجلالدائرةالرقم
الهنديةآربالء2454885911033014410/18/2011الخيرات880464رائدة عبد الزهرة جثيرالطالقانيموسىجثيررحيمابراهيم1
النجف1102191213404522/11/2012النجفتغريد ابراهيم لفتةالمياحيعبد النبيعبد الرضامال اهللابراهيم2
الحلةبابل166330193133099911/20/2012الشومليرسمية آاظم روضانالموسويصالحمزهرابراهيم3
السماوةالمثنى121233307468/5/2012م 402السماوة86582فردوس قاسم عبد السادةال غريبعبد اهللامحمدهاديابهر4
الديوانية1263133099111/12/2012م613الديوانيهمريم رجب عليالخفاجيعباسخضيرمجيداثير5

حي االنصارالنجف468172223194526/2/2012مالنجف466401آوثر حسن خضيرحميدفيروزعبديحيىاحسان6

النجف56111034054411/6/2011مالنجف77545شيماء قحطانالحجارمهديعليراضياحمد7
النجف45915211033005812/13/2011مالنجف781524سهام عباس هاديالغزاليرباطفاضلمحسناحمد8
حي النصرالنجف11222354223194564/24/2012النجف1574060سكنة وآاع موسىالطويهريطاللمحيسنآليباحمد9

الغربي االولالسماوةالمثنى3231223192085/12/2012مالسماوة154541اسراء ابراهيم جبارال محمودحسنسعيدمحمداحمد10

حلةبابل655143223195166/9/2012مالحلة32513فاطمة محمد رضاالعبيديحسنمحمدعبد الواحداحمد11
الكوفةالنجف25233307448/3/2012م 535الكوفة689834ضالل صبحي رديفالخالديعجيلحامدعجيلاحمد12
الطهمازيةالحلةبابل19438660233192018/10/2012الحلةلقاء شاآر حسانعبداهللالبوشيخعليويآاظماحمد13
آوفةالنجف9661313193529/20/2012مالكوفة830956رضية عبد الزهرة عبد الحسينالزرفيعلوانمجيداحمد14

الهنديةآربالء683131933410/7/2012م 653الهنديةابتهال نوري آاملالمالكيمحمد حسنآاملعبد الوهاباحمد15

محمد محموداحمد16
الهنديةآربالء1033131934010/13/2012م 318الهنديةحوراء عدنان صالحالعليمحمد حسنشريف

الكوفةالنجف933131954212/10/2012م 475الكوفةحليمة عبد الكريم عليالشبيبيشبيبهليلامجداحمد17
نادر الثانيةالحلةبابل5960223310594/12/2012مالحلةانغام عبد الحسين جاسمالفتالويحسونعبد االميرادريس18
الجمعيةآربالء92512811034049710/10/2011مالشاميةفاطمة عطا عايدالجنابيعزيزحماديحسوناسعد19
الرميثةالمثنى3959911034051412/3/2011مالرميثة71426ميادة جبار ديانالحسينيباقرموسىعباساسماعيل20
الخيراتالهنديةآربالء245488593131953011/26/2012الخيرات591157مائدة عبد الزهرة جثيرال موسىموسىجثيررحيماسماعيل21
الحلةبابل1173199213404801/27/2012مالحلة359868بهاء الدين حسينخوجه نعمةحميدموسىعبد االلهامال22

حي القادسيةنجف13326576223192165/21/2012النجف816099ونسة عبد الرضا عبد طالبال آيمدوشعبدآريماموري23

الحلةبابل471513133099711/19/2012مالحلة52769سوسن سعدي سليمخوجة نعمةمحمدجوديصاحبامير24

السلطاني(ارملةغضيبجيادرحمنامينة25
(

النيلالحلةبابل101585233318727/11/2012مالنيل94507ارملة

الشاميةالقادسية124651103301361/11/2012مالشاميةنزار عبد الحمزة عبد اهللالحوارحبيبحسنعبد طاهرانتصار26
الديوانية84233307287/16/2012م 649الديوانية512457امل عبد اشكيرالكويشيالروشيشناوهطعمةاياد27

السماوة الغرالمثنى350163233318608/16/2012مالسماوةشيماء عليوي آاظمالسماويعليشهيدآاظماياد28

حي رمضانآربالء9177611034048711/12/2011آربالءفاطمة محمد حسينبيضانضاحيأحمدعليأموري29
حي النقيبآربالء125881103301271/2/2012مآربالء510437انتصار ناصر حسينالنجارحمادةعبد الحسينمحمدباسم30
الجمعيةآربالء49385223195055/4/2012مآربالء701834حوراء يوسف عليالكواظمةعبدمهديمحمدباسم31

المنطقة االصلية التي رحل او هجر او هاجر منها تاريخ الصكرقممعلومات هوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

1



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة

القريةالناحيةالقضاءالمحافظةالصكومالصحيفةالسجلالدائرةالرقم
المنطقة االصلية التي رحل او هجر او هاجر منها تاريخ الصكرقممعلومات هوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

عيفارالحلةبابل987391103301331/8/2012مالحلةغصون عبد الشهيد يوسفاجعفرمهديعبد اهللامحمد عليباقر32
حي البكرليالحلةبابل428335223194595/27/2012الحلةبتول ياسين عيسىال مهديمهدييوسفمهديباقر33
النجف28957715313195009/19/2012الحيرة35217نورا آريم محمدالشبالويحسينمجليجابرباقر34
الرميثةالمثنى39515711034050311/15/2011مالرميثةصالح مدلول جهلولالقطبيحسينحيدرلفتهبشرى35
الحلةبابل23183131953912/6/2012الحلةسوسن محمد مجبرالمسلمانيناجيشهيدآريمبشير36
حي الجامعةالحلةبابل244634223310634/17/2012الحلةعلياء احمد ميرزاالعطارلطيفحنتوشعباستحسين37
النجف139119213404592/19/2012مالنجفتقى يوسف محمدالحكيمحسنجاسمعبد االميرثامر38
الحلةبابل112313194839/22/2012م 527الحلة307324فيروز آريم فيروزنزالهجابرراضيآاظمثامر39
الملحقآربالء28540211033007212/29/2011آربالءفاطمة جبر ابراهيمالحميداتبلبيشمحمدعطيويجابر40
البراآيةآوفةالنجف524189223195196/12/2012منجف710003اسماء عبد الغني عزيزالحلونورعزيزعبد الرضاجاسب41
النجف55272213404532/13/2012الحيرة577070حكمة بالل عباسالخزعليهظيبيراضيحميدجاسم42
القاسمبابل11823460223310624/16/2012بالقاسم439682خديجة اسد اهللا لكزائيال عبيسعبيسآاظمجبرجاسم43
حي العمالالسماوة41978223192235/29/2012مالسماوة426580شذى عبد الحسن طعمةالخفاجيجونعبدمحمدجاسم44

السياحيبابل1183131933610/9/2012م 1097المدحتيةسراب حسن حسينالبيرمانيمحمدآاظممحمدجاسم45

الهاشميةبابل142283973133098311/3/2012المدحتية298377بشرى علي محسنالحسينيحسينعبيسمحمدجاسم46
النجف4689353211034054311/5/2011العباسية201296سميرة عباس فرهودالسالمياسودجاسمظاهرجبار47
الهنديةآربالء17534819223310644/18/2012الهندية1565600رجاء محمد عليالدباسمحمد عليحسنجبار48
المناذرةالنجف11222360313194949/13/2012النجف708770بشرى عبد االمير هاديالعكراويمحمدحسنآاظمجبار49
القاسمبابل10721363223195146/6/2012القاسم369844مشتاهية عبد زبيرالجبوريعزيزعبد زيدعبد اهللاجعفر50
بابل116115711034050911/19/2011الهاشمية578496فاطمة جواد آاظمالجابريفتح اهللاآرمصيهودجليل51
الديوانية19064223194714/1/2012مالديوانيه300102جنان آاظم هادياالبراهيميبديويهاديعبد الحسنجمال52
السماوةالمثنى65167233318687/6/2012مالسماوةنادية عبد الهادي حسنالعبيديمحمدحسينهاديجمال53
الجباويينالحلةبابل134912111033007012/27/2011مالحلةسميرة حسين عليالحسينيعبد اهللاوليزبالةجميل54
القادسية65317811034049212/15/2011مالديوانية745315انوار طعمة شناوةمحبوبةآاظمعبودآاظمجواد55
السماوةالمثنى4011223310754/30/2012السماوةهنده فيصل جابرالعلوانيعباسعبد العزيزآاظمجواد56
التعييسبابل2956503133099511/17/2012الحلةفاطمة ياس خضيرالحسناويجودةمحمدآاظمجواد57
الحلةبابل1053131953812/5/2012م 474الحلة453512احالم هاشم خضيرالصفارجاسممحمد عليآاظمجواد58

حي العسكريالحلةبابل1832611033007112/28/2011مالهاشمية37513رجاء فاضل حسينالحسنيحسينعيسىحاآمحاتم59

النجف46192170213404552/15/2012العباسيةهناء سلمان نزالال عليخليفحسنحسينحازم60
القاسمبابل10721341213404442/4/2012القاسم293399نوال رشيد جبارالخزاعيبريوعودهسرحانحاآم61
محلة البراقالنجف12224287213404562/16/2012النجف348078نهلة قزموز عبد الرضادوشحمزةعبدحسنحاآم62
حي الزهراءالنجف57532223194575/5/2012مالكوفة318210صباح زهير عبد العباسالعيساويرخيصعبد خشاننجمحاآم63
السماوةالمثنى378106223194693/30/2012مالسماوةغيداء موسى مجيدالواليسلمانواليعبد الهاديحامد64
النهضةديوانية8617038223195156/8/2012الشافعيةخديجة براد شاهيالبو عربنصيفمعيلفجاسمحامد65
الهاشميةبابل34120223195226/15/2012مالهاشمية473461حياة  جبار سلمانالشريفيحسينسلماندواسحامد66
السويرالمثنى40611223194754/6/2012مالسوير193038فليحة محمد عباسالعيساويفداررآوسشريفحربي67
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الشاميةديوانية27172213404703/15/2012مالشامية355945شيماء علي سعدونشبانيعباسمجيلدمطلبحسن68
النجف21167223195074/7/2012مالنجفاخالص صالح صاحبالعادليعلوانصاحبهويديحسن69
الرميثةالمثنى346183223195216/14/2012مالرميثة912312فاطمة هادي جعفرالزريجاويحسينةعوادعطوانحسن70
الشومليبابل1098124233307297/17/2012مالمدحتية320563زينب عبد الكاظم اسحاقالخشخشيعبدمحمدآاملحسن71
الشافعيةالقادسيةالديوانية81160673131948410/3/2012الشافعية919726آريمة جاسم سلمانالكرعاويجبارعبيسحسينحسن72
الهنديةآربالء983131934210/16/2012م 29الهنديةلمياء يحيى خلخالالمالكيمحسنموسىعليحسن73
الديوانية1173133098911/10/2012م 657الديوانيةزينب عبد االمير جاسمالسعيديهميممخيطعبد عليحسن74
المسيببابل12501703133099611/18/2012مالمسيبايمان عجم حسونالسبتيعباسعبد الحسنعبد المطلبحسن75
الحيدريةآربالء253131949111/27/2012م 209آربالء269386رضية نعمة ابراهيمالحجارعباسخضيرمحمودحسن76
المدحتيةالحلةبابل1751713131953312/1/2012المدحتية512663رواء جاسم عبد اهللالخيكانيبديويوحيدجليلحسوني77
الهنديةآربالء236291103301341/9/2012مالهنديةنهلة عبد االمير عبد الرحيمالبانيعباسخضيرغازيحسين78
الهنديةآربالء19839566213404682/1/2012الهنديةاسراء نوري آاملالعليهادياحمدحسين79
الديوانية293170223194734/4/2012مالسنية351539ربيعة آاظم شريفالربيعيحسينحماديجاسمحسين80
الهاشميةبابل94867223192205/25/2012مالهاشمية578804هيفاء جاسم عبد اهللالشريفيعبيسمحمدعبد االميرحسين81
الخضرالمثنى22945784233307407/29/2012الخضر684868زنوبة شريف سواديالتوبيعدايحمدعايمحسين82
حي االنصارالنجف270143313193539/21/2012ناحية القادسيةسليمة دليل جبارالغزاليحسونهليلآاظمحسين83

شارع المدينةالنجف13827401313193579/26/2012النجف916164تقى عبود مزهرالعتابيسماويعبودعبد الحسنحسين84

الديوانية153131934810/21/2012م 37الديوانية601767قسيمة فاضل محمدهميممخيطعبد عليحسين85
الديوانية714003133097810/29/2012الديوانية300909زرين طالء محمد عليالبديويشدادسمرمكشمرانحسين86

آربالء271541173131953512/3/2012الجدول الغربيآبرى غالم رضاال عربوعباسحسينعبد زيدحسين87

حي الحةبابل11140563131954512/12/2012الحلةغفران محمود عباسالمنصورعوفيشريففوزيحسين88
الجمهوري

السماوةالمثنى23446771233307367/25/2012السماوة101624حسن جبار آاظمالصفويمحمدباقرآريمحليمة89
الديوانية21458111033014910/19/2011مالديوانيه551146سفيرة آاطع ماردالحفاظيجداحديانخدامحمزة90

الشنافيةالديوانية5021003471103301381/13/2012غماس805197طاهرة باقر عايالشاوشيناصرصلبوخترآيحمزة91

المخيمآربالءآربالء91696173310281/19/2012آربالء81996زهراء ابراهيم علي اآبراالمينيعليحسنعاشورحمزة92
الرميثةالسماوةالمثنى19037908233318697/7/2012الورآاء1115346صبيحة آاظم نعمةالظوالممحيسنابو الجونحرجانحمزة93
الحلةبابل20243310369/8/2012م 981الحلةوفاء ذياب عليويالعيساويموسىهاشممال اهللاحمزة94
المهناويةالديوانية123131936110/24/2012م 179المهناوية1063295شهيدة عبد اهللا وحشالقيصرمحمدوحشحسينحمزة95
النجف1042074811033012612/31/2011النجف111511سمير عبد اهللا عباسزاهدشنينعباسعبد االميرحميد96
الشنافيةالديوانية37474770223192145/19/2012الشنافية662590سفيرة عبد جاسمالخفاجيآسارجاسممدلولحميد97
آوفةالنجف155147223192185/23/2012مالكوفةسميرة عثمان عبدالبو منصورمحمدحسنعليحميد98
عفكالديوانية98195233131934710/20/2012عفكحميد رجب عبدالعبيديعباسغزايواجدحميد99

القاسمبابل114226563131954412/11/2012القاسمسكينة محمد اسماعيلالرجيباتراضيعبد المنعمحميد100
االبراهيميةبابل34613411034052811/25/2011مالقاسم45121مريم يوسف محمد الموسويمحمداحمدهاشمحيدر101
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عبد حميدمزهرحيدر102
الشنافيةالديوانية25913211034049312/4/2011مالشنافية806238ضحى حسن حميدالجبوريالحسين

الحلةبابل91721213404721/22/2012مالحلةايفان ماضي حمزةالدليميعليمحمدعليحيدر103
حي البكرليحلةبابل10019962213404343/4/2012النيل411264نورية آريم هاشمطفيليراضيحمدحمزةحيدر104
الحلةبابل105591223194673/28/2012مالحلة208918سماح باقر عبد الرزاقخوجة نعمةجوديهاديفاضلحيدر105

حي السماوة360185223310664/20/2012مالسماوة9782آالدس ابراهيم جباراليونسمحمدجبارعباسحيدر106
العسكري

الحلةبابل1472708223310694/23/2012الحلةفرح منعم جليلالبو دخيلالفهدآريمآاظمحيدر107
الحمزةالديوانية6312591223192255/31/2012الحمزة993255شيماء سالم عيسىالجبوريسعدمحمدحسينحيدر108
الحلةبابل2038743131933710/10/2012الحلة676378زينب صاحب جوديالصفارجاسممحمد عليآاظمحيدر109
الهنديةآربالء1773533811034049411/23/2011الهندية21238سكينة عبد السالمالفتالويعلوانعبد الرضاساميخالد110
السنيةالديوانية31273133099211/13/2012السنية475792فاطمة جبار سلمانالجبوريهدهودعبد عوننعمةخالد111
العباسيةآربالء49319111033006212/18/2011مآربالء417820آفاح عبد الرضا ثامرالبنهانيجبارعبدعباسخضر112
حي الشهداءالحلةبابل171243310388/18/2012م 983الحلةسندس عبد الكريم عليعرضعباسعبد االميرعباسخضير113
218النجف532725زينب مالح رخيصالكعبيحسينعبد الرضاجاسمخضير114 النجف197313194999/18/2012م
السماوةالمثنى29243310539/1/2012م 137السوير220173خالدة ثامر برآاتال زويدعليصاللطاهرخليل115
القاسمبابل11823543243310458/25/2012الطليعةزهرة آاظم عبطانالمريهجمريهجغنصآلفدفار116
المناذرةالنجف2745470211034049510/13/2011الحيرة755345منى سالم محمدالشبالويعبد عليطارشعبد الكاظمرائد117
الديوانية55710311034054110/31/2011الحمزة171502انتصار آريم محمدالعارضيعليماشيسعرانراتب118
جبلةالحلةبابل159243310308/28/2012م 249المشروع627090حمكة آاظم مشهدسلطانيمشهدراضيراجح119
الحيرةالنجف272452683131948510/14/2012الحيرةنرآس نادر رحيميالعواديجبارراضيمرتضىراضي120
الجزائرالديوانية8742211033014810/20/2011مديوانيه130548نجالء آاظم عبودحسينمطرودآاظمرافد121
الكفلالحلةبابل1941311034052611/22/2011مالكفلآريمة مطر عبودالجبوريعبودعباسآزارراهي122
آربالء5435111033006812/24/2011مآربالء322613بشرى علي عباسالحكيمابو القاسمشمسسعيدرأفت123
القاسمالهاشميةبابل11122009223195206/13/2012القاسمحكيمة نوري حسنتوجاحمدعزيزراجيرحمان124
النجف139277003131949212/8/2012النجف725450دنيا ناصر حسينالمعدلحسونناجيمحمدرحمان125
الكفلبابل21342517213404542/14/2012آفل6167زهراء علي محمدالمسلماويحسينعباسعليرزاق126
آربالء489112213404323/2/2012مالحر586661قيسية مهدي نايفالزبيديابراهيمسويفهاشمرزاق127
ابي غرقالحلةبابل189233307508/9/2012م 35الحيدرية713مريم محمد رسولالحيدريغضبانجاسمعبد االمةرزاق128
آربالء248494593131933210/5/2012الخيرات969947معصومة اسماعيل عليال سكرانسكرانآاظمعبيدرزاق129

عبد سايربدريرسول130
شارع 40حلةبابل6857213404333/3/2012مالحلة592196ام البنين غالم عليالعبوديالحسين

نجف51052233307337/22/2012مالنجف441279آوثر مهدي هاديالظويهريجبارحسينعليرشيد131

الحسينيةآربالء122553131953412/2/2012ب 260الحر749621زهراء شعبان عليالمسعوديعبدهاشمساجترضا132

الحيرةالمناذرةنجف265147223195186/11/2012مالحيرة209731لمياء عبد الكاظم عبد اهللالمسلماويغيدانعبد الحسنراضيرمضان133
الويسيةالحلةبابل1973934011034053510/24/2011الحلة735434حمدية شمران آاظمالصليخيعدايعالويمانعرياح134
ابي غرقالحلةبابل61243310448/24/2012م 258ابي غرق710147عزيزة حسن آزارالبو موسىعبودموسىحسنرياح135
النجف1893131948710/25/2012م 266النجف823649هناء عبد الرحيم حميدمشهديحسنعليمجيدرياض136
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة
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الحلةبابل923133098111/1/2012م 842الحلة109825عالية حسين عليالالميآاظمعبد الحسينصاحبرياض137

الرميثةالسماوة37313194819/10/2012م 471الرميثة48616رغد محمد جبرالموسويمهديهادييحيىزآي138
الجديدةالنجف961900811034053810/28/2011نجفحمدية عبد اهللا محمودالمدحجيحسنمحمودحسنزهير139
الهنديةبابل5014411034050711/30/2011مابي غرقوفاء فليح حسنالمالكيهاديعليزهير140

النجف212148233318557/31/2012مالحيرة527280رضية مراح مشعانالغزاليآزارجريانعبد العباسزهير141

شهداء آربالء1691911034050411/14/2011مالهنديةصبحي آامل محمد حسنمالكيجاسمعباسمحمدزينب142
الملحق

الديوانية477120223192095/13/2012مالسنية650689نادية منهل عوادالقيصرمحمدرحمنعباسساجد143
الرميثةالمثنى68243310528/31/2012م 465الرميثة234483آالب محمد ابراهيمال حسانيعبودعلوانجعفرساجد144
المناذرةالنجف2575496411033014610/16/2011الحيرة127275هناء شنان عبيدالشبالويحمزةحمودزغيرسالم145
بابل20716711033005512/10/2011مالكفلفاطمة يحيى نجفيالمسلماويمهديصالحسالم146
ابي غرقالحلةبابل1026143213404771/25/2012مابي غرق202069سرور حسن حسينالمالكيحسينهاديعليسالم147

حي ال السماوةالمثنى36262223195015/1/2012مالسماوة761832زينب علي عبد الحسينال آنبرجبرخلفعطيةسامر148
جضعان

الحيرةالمناذرةالنجف27655080223310724/27/2012الحيرة327010هدية حسن عبد الزهرةاالسدي‐عبد اهللافليفلسامي149

جباويينبابل265135233307307/18/2012الحلة850331فوزي بكرالمندالويعبد الكريمشجيرعبد العاليسامية150

العباسيةآربالء16914911033014710/22/2011مالهندية731597آريمة عباس جاسمالشالهعباسمحمد عليسعيدستار151
النصرالسماوةالمثنى81124223192593/23/2012مالسماوة265232خيرية آاظم جاسمالعليعبيدحسنجبارستار152
القاسمبابل13226222233318747/13/2012القاسمدالل رشيد جبارالمنصوريجياديوسفجاسمستار153
حي الرحمةالنجف75313194939/11/2012م 648النجف976111سجدة علي عيبرالحلوجابرناجيعبد محمدسجاد154
الهاشميةبابل1332655311034052711/24/2011القاسم195252نضال تايه داودالمنصوريناصرظاهرمتعبسعد155
آربالء1641481103301301/4/2012مآربالء204555فاطمة محمد علي غانمابو المعالينصر اهللامحمد عليقاسمسعد156
االمام الصادالديوانية24081213404403/12/2012الديوانية747488صبرية غافل احميدالعيساويحمودوردعبدسعد157
السدةبابل3176338611033005412/9/2011السدة44910مريم سعيد محمدعجامعليمحسنشاآرسعدي158
آربالء6017511034048811/1/2011آربالء252838مائدة عباس ابو القاسمميدانحسنحسينجوادسعيد159
الشاميةالديوانية624153213404383/9/2012مالشاميةهدى محمد ماردالحميداويعلوانسلمانآاظمسالم160
الماشطةالحلةبابل1274170223192195/24/2012مالحلة148260شذى نوري محسنالخفاجييحيىمحمدعبد الحرسالم161
المشخابالنجف50313194959/14/2012م 269المشخاب203436زينب حمزة مزبانالزبيديحبيبحسونرزاقسالم162
الحيدريةالنجف38965223192225/28/2012مالنجف523943رحمة ناصر هاشمالمياليسلمانعزيزصاحبسلمان163
االمامبابل631121213404781/26/2012ماالمامزينب علوان عباساالميريدبيسفرحانعبد اهللاسليم164
ابي غرقالحلةبابل11682411034054211/3/2011مابي غرقامل لطيف هاشمالبياتيعرسانخضيرعبيسسمير165
 الجباوينحلةبابل265135233307317/19/2012حلة574320عادل فوزيالحسينيعبد اهللاوليزبالةسميرة166
حي االسكانحلةبابل2828233307347/23/2012مالحلةفاضل هاديالخوجه نعمةمحمدجوديجابرسميرة167
حي الشهداءالدغارةالديوانية62867213404363/7/2012مالدغارة502324شيماء رشك جوادالخليلسلمانعبد اهللانجمسهل168

الكرامةالحلةبابل37243310418/21/2012م 1046الحلةاحالم رحيم آاظم‐عبيدمحمدعباسسودان169
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة
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محمد احمدشاآر170
الهنديةبابل109243310428/22/2012م 1066ابي غرقجنان محسن ظاهرالمالكيمحمد حسنشريف

الجديدة 3النجف48052213404452/5/2012مالعباسية1634124رشا عبد الكاظم طارشالعليرزوكهوادجبارشدهان171
الكوفةالنجف2291211103301411/16/2012مالعباسية519675سعدية عبد النبي عبيدالعليرزوكهوادجبارشمخي172
آربالء45981211033006512/21/2011آربالءفرح احمد مهديالخبازمصطفىحيدرمجيدصاحب173
آربالء14511511033006612/22/2011مآربالء745138انعام عبد الرزاق مسلمالكربالئيحمودحسنحميدصاحب174
شارع االمامبابل163105213404432/3/2012الحلة171873اشرف عباس دروديالقصارعليمحمدجوادصاحب175
النجف10320586213404512/10/2012النجف106980بتول محمد علي وليالزهيريجبجبعبدمحمدصاحب176
القاسمالحلةبابل16833542223194683/29/2012الشوملي59423زهراء محمد نجويالعويديباشا اغاعبدمريحصادق177
آربالء2371103404981/6/2012مآربالءاناهيتا محمد جعفرالسباحمحمودمحمد رضاصالح178
السماوةالمثنى376124233318616/29/2012مالسماوة153417ريام مهدي فنجانالجعفرجعفرحسينعبد اهللاصالح179
ابي غرقبابل177243310398/19/2012م 971ابي غرقنجالء علي نورالفتالويسعدلهواكمهديصالح180
النجف59363233318667/4/2012مالنجف555221رويدة مهدي صاحبالدينجبرحسيننعمهصباح181
جربوعيةالسماوةالمثنى360130223310584/11/2012مالسماوة57025سمر رحيم راضيالربيعيعسكرزغيرحمزةصبري182
الهنديةآربالء178183300741/20/2012م 514الهنديةصاحب محمد فيروزالحمدانييعقوبفيروزحسنصبيحة183
السالمآربالء142779233318568/11/2012آربالء613247حميد اآبر حسينمخعلياسماعيلعليصبيحة184

الحلةبابل2012811034050211/17/2011مالحلةجنان محمد عليربيعمحمد حسنصالححسينصفاء الدين185

باب الطاقآربالء24816811033014310/14/2011مآربالء38901اميرة حسن عليهنديعبد عليعبد الحسينعبد المهديصالح186

الهاشميةبابل528153313193589/27/2012مالنجف24188حنان حسين حسنالعبريعلوانعبودعليصالح187

الهنديةآربالء169191103301351/10/2012مالهنديةنضيمة جواد حميدالمالكيمحمد حسنآاملصبحيضياء188

الحلةبابل112114243310298/17/2012الحلة739994فاطمة حمزة آارجيكشويليةآاظمجوادحسينضياء189
جبرانالحلةبابل163104243310408/20/2012الحلةحليمة محمد سعيدالقصارعليمحمدجابرضياء190
السنيةالديوانية9213411033005212/7/2011مالديوانيه182477نضال ولي اصغرالخالديسلمانداودسلمانطالب191
آربالء2014411033006112/17/2011مآربالءخديجة عبد سلمانالسيالويوارشسلمانحسينطالب192

حي العاملآربالء21297223192556/24/2012مآربالء385174خديجة عبد الرزاق طالعالكاظمضيفاحمدعبد الوهابطالب193

المسيببابل791561111034051011/10/2011االمام236646هدى داود صبريالعجيليهنديعبد الحمزةظافر194

الشاميةالديوانية4198368611034049912/26/2011المهناوية27099معصومة آاظم محمدالفتالويبندرمحمد حسينجاسمعاد195

المرآزآربالء193131954012/7/2012م 530آربالء592683انعام عاشور حسنالوزنيعليمحمدعبد عليعادل196
الجديدة 2النجف6522213404853/16/2012مالنجف884835وفاء جعفر عبد الرضاالهاشميهاشممحمدآاظمعارف197

حي الثقلينالديوانية9795223192045/8/2012مالديوانية739983مليحة محمد علي محمد حسينمحب عليعباسعبد الحسينعارف198

المشخابالمناذرةالنجف72313194969/15/2012م 522المشخاب76989فاطمة جاسم محمدالعبوديصالححسنعرزالعارف199
الهنديةآربالء73131932611/22/2012م 91الخيرات91469عبير عبد المحسن جثيرالطالقانيموسىجثيررحيمعامر200
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الكفلبابل21542810213404821/30/2012الكفل733490فاطمة غالم عباسالطفيليهدارعبدحمزةعباس201
القادسية62786213404693/18/2012مالحمزةزينب حسن حميدالرماحيحسونمنصورهاشمعباس202
بيرمانةالحلةبابل71307223194544/2/2012الحلة149647سليمة مجيد عليالبو خليفعباسمحمدآطوفعباس203

حي العسكريالحلةبابل265105223310614/15/2012الحلةزهرة عباس عليالخفاجيجوديعبد الحسينمهديعباس204

الهاشميةبابل948102233192028/12/2012مالهاشمية578388آميلة شافي صخيالشريفيسلماندواسحامدعباس205
الشاميةالديوانية1723133098511/6/2012م 27الشاميةزينة عامر داودالشبانيعباسمجيلدمطلبعباس206
الثورةالحلةبابل108214883133099311/14/2012القاسم3770515جميلة جبار حمزةالجودريعباسصكبانخلباصعباس207
الحلةبابل11201623131954912/15/2012مالحلةوالء آاظم حسناالعرجيعبد عليعبد الرحيمآاملعباس208
السماوةالمثنى448200223195045/3/2012مالسماوة197642ربابة فضل اهللا فرحانيالعبساويصبحسعدمواتعبد209
االسكندريةبابل2022911034051110/26/2011ماالسكندرية597534طاهرة محمد داورزغيالكرويحسنجدوعنايفعبد االمير210
الرميثةالمثنى3696811034051311/28/2011مالورآاء155845منى بري عورالظالميعبدتعبانآريمعبد االمير211
النجف5207911033006412/20/2011قادسية780774صبيحة عبد نور عنادالغزاليعبدعنادعبد السادةعبد االمير212
النجف29258398233307498/8/2012ناحية القادسية210112بسعاد عبد الغني عزيزالحلونورعزيزعبد الرضاعبد االمير213
المرآزآربالء3161833131933810/11/2012آربالء740117زهراء محمد رجبجار اهللاآاظمجوادعبد االمير214
الماشطةحلةبابل1769223310554/9/2012مالحلة198970سميرة عبد اهللا يحيىيحيىيحيىمحمدعبد الحر215

الرميثةالمثنى21041910223192566/25/2012الورآاء908249عذاري طالب داوودابو طبيخمحمدحسينآاظمعبد الحسن216

النجف1173131953211/30/2012م 481العباسية79449فائقة رضا تقيالنفاخمحمدطاهرحسينعبد الحسن217

الشومليبابل2002611034052911/26/2011مالشوملي652570زهرة عبد الحسن عليالعيساويعليراشدشعيبعبد الحسين218

حي القدسالنجف11021844213404662/23/2012النجف312725سعدية عبد الحسين حسنزينعزيزحسينرزاقعبد الحسين219

الرميثةالسماوةالمثنى21041910243310518/30/2012الورآاءمجيدة محمد عوادابو طبيخمحمدحسينآاظمعبد الحسين220

حي الكرامةالنجف8495313193559/24/2012مالنجف93867زهراء حميد عبيدالعبوديحاجمعباسمحمدعبد الحسين221

الحلةبابل1284116213404761/24/2012مالمحاويلاسماء فاضل محمد عليعوضطاهرسعيدعليويعبد الحليم222

النجف9518966313194979/16/2012النجف552019نور محمود حنونالجزائريموسىمهدينعمةعبد الرزاق223

آوفةالنجف29258398223192055/9/2012القادسية267216وسيلة هادي مخربالحلوسلماننورعزيزعبد الرضا224

السماوةالمثنى13233307428/1/2012م 448السماوة127567دالل ناظم حسنالبصامجاسممهديعبد الحسينعبد الرضا225

البديرالديوانية139276643133098711/8/2012البدير780760علية عبد الحميد عبد العباسرزوقيعبودجابرسلمانعبد الرضا226

آربالء544124223194653/26/2012مآربالء103928سندس جواد تقيدربينيحسينحسنجوادعبد الزهرة227
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المنطقة االصلية التي رحل او هجر او هاجر منها تاريخ الصكرقممعلومات هوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

الكوفةالنجف99233318757/14/2012م 101الكوفة184826زهرة طعمة مايحالعلياويعباسخضيرحسنعبد الزهرة228

حي الصدر2دغارةالديوانية11823475223194516/1/2012الدغارة118089حظية جبار داخلالنائليحماديداخلابو الليطعبد العباس229

السماوةالمثنى29315711034050511/27/2011مسماوة80610سعاد علي محسنالعبودهشمخيآاطعبدرعبد العظيم230

بابل234418213404632/22/2012الحلة494732امل حساني آاظمالشمريزاملجاسمعبارعبد الكاظم231
المدحتيةبابل146243310498/29/2012م 163المدحتية736296مريم آمال حسينالحفازحفازعوادطرادعبد الكاظم232
النجف1182357111033005112/6/2011نجف314578ناهدة محمد هادي محمد جوادعنوزحميدمحسنعبد الكريم233
نادر الثالثةالحلةبابل73147223310574/10/2012محلة140716ابتسام يوسف محمدالبهادليصادقخبجرعباسعبد الكريم234
الحلةبابل10189111034053410/25/2011الحلة447335ليلى مراد حمودوتوتسالمحسنحمودعبد اهللا235
الكفلبابل961172213404292/26/2012مالكفلمحبوبة حسين محمودالموسويحسنجوادحسنعبد اهللا236

الهاشميةبابل7614811033005712/12/2011مالهاشمية29911فتوح عبد الكريم عليالزهيريدليآاظمجوادعبد الهادي237

السماوةالمثنى38425233307377/26/2012مالسماوة915812اسماء آميل رحيمةال فرعنفرعنصالحماهودعبد الهادي238

الديوانية166313193279/29/2012م 110الشنافيةندوة راجح مجيدحنينعبد عليآريمعبودي239
المحاويلبابل7899011033005612/11/2011ممحاويل254393هدية حسن حلومالعبوديفدعيرخضيرعبيدعبيس240
البو جاسمالديوانية138274383133097910/30/2012الدغارةجميلة آامل مطلكالزحيميجبارمحمدآريمعبيس241
السماوةالمثنى6760233318637/1/2012مالهالل142579نادية جاسم احمد‐محمدجاسممنصورعدنان242
الكوفةالنجف11790313193549/23/2012الكوفة69540ليلى هادي عبد الزهرةالغرابيحسينتقيهاشمعدنان243

الحلةبابل1423131936311/29/2012م 1375الحلة519871فاريزت رامازانوفنااالسديحماديعبودغنيعدي244

النجف1142268111034049610/12/2011النجف1575413فاطمة رجب رمضانالعتيجسلمانفرهودجبارعزيز245
الخانآربالء8814211034053212/1/2011مآربالءفطومة محمد حسنالموسويعليحسنحميدعزيز246
آربالء49913211033006012/16/2011مآربالءصباح جواد تقيمحمدجباررزاقعزيز247
الحلةبابل12745711033014510/17/2011الحلةذآرى حسن حميدالعالقمهديعيسىياسينعقيل248
المحاويلبابل109413911034053610/23/2011مالمحاويلمنيرة محمد حسن فارسمنذوردحامعقيل249
آربالء6786511033006912/25/2011مالخيرات298311هيام عبد الحسين عبودابو هدمةياسرعبد العظيمنيشانعقيل250
حي العدالةنجف527177223195256/19/2012منجف255282ابتسام فاضل حسينالخرسانعليمهديهاديعقيل251
االآرمينالحلةبابل978176223192576/26/2012مالحلةانوار هاني حماديآرعاويعبد عونشهيدعقيل252

الهاشميةبابل34166223195126/5/2012مهاشمية5432216االء طعمة سلمانالحسانيمحسنعبد الرزاقعبد االميرعالء253

الحيرةالنجف27254259233318547/20/2012الحيرة329657جنان حاتم مسيرالموسوياغا آريمابراهيمباقرعالء254

حي العاملآربالء532147233318588/14/2012مالجدول الغربي146420سلوى حسن جبرالخطيبعبد الحسنمكيمهديعالء255

باب الطاقآربالء45895711034048910/21/2011آربالء391014جميلة عبد االميرالشمريعليعزيزعبد االميرعالوي256
نادربابل167243310349/6/2012م 154الحلة601271غنية اجمالي محمدالكريعيحسينهاديعالوي257
حي الزهراءبابل128868110340450010/15/2011مالحلة121763ليناء عدنان حسينالزبيديحماديمخيفعبد االميرعلي258
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة
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المنطقة االصلية التي رحل او هجر او هاجر منها تاريخ الصكرقممعلومات هوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

آربالء6536911033015011/16/2011مالهنديةاسراء عبد الرضا هويديالمالكيمحمد حسنآاملصبحيعلي259

دغارةالديوانية1821103301321/7/2012م642الدغارة567594زهراء حجي محمدالشبانةنجمرسنساجتعلي260
الكوفةالنجف464198213404811/29/2012مالعباسية800905هدى فاضل سرهنكالحسينيحمودجاسمعباسعلي261
الشاميةالديوانية624199213404472/7/2012مالشامية346539لمى عبد العالي مايعالحميداويجاسمعوادحامدعلي262
الحمزةالقادسية29131213404482/9/2012مالحمزة287485خديجة ارحيم واليالخالديعجيلحامدعجيلعلي263
الديوانية4742213404282/27/2012الديوانية595925رقية صباح عبد الجبارالحلياسماعيلحسنشاآرعلي264
جبلةبابل49317213404673/5/2012مالنجف83778مريم غالم حسنالبو سعبرحيدرعبدشاآرعلي265
القاسمالهاشميةبابل1126150223194533/21/2012مالحلةنريمان حمدي وهبالجوازريمحمدحمزةعبدعلي266

الديوانية356856223194744/5/2012الحمزة الشرقي250901ناهدة رضا عليالجبوريسراججابرطفارعلي267

حي الزهراءالحلةبابل10718223310604/14/2012مالحلة479143هدى عودة محمدخفاجةجبارآاظمجوادعلي268
الخيراتآربالء24348448223192065/10/2012الخيرات760596عديمة عبوري نورالفتالويحسينجبرهاديعلي269
الكفلبابل41278223192105/14/2012مآفل416709ايمان محمد عبد الكاظمالدريعيآديميمهديعزيزعلي270

حي المعلمينالمسيببابل30460625223194616/18/2012السدة118280هدية محمد جاسمالنجارمحمدجاسمحمزةعلي271

السماوةالمثنى58192233318626/30/2012مالسماوة543836ايمان آاظم محمدالخفاجيمحمدآحوشجبارعلي272
القاسمبابل266170233318537/9/2012مالقاسمامنة مهدي آاظماالعرجيهاديآاظمهاديعلي273
العسكرياليرموكالنجف143233307277/15/2012م 75النجف263532شيماء جاسم محمدالخفاجيداودهانيصالحعلي274
السماوةالمثنى39233307387/27/2012م 89السماوة439087زينب آامل محمدالصمتمحمدحسنعويزعلي275
النجف175130313193569/25/2012النجف246692فوزية جبار حسنالحسينيحاجمعودةعلي276
الديوانية7254313193599/28/2012مالديوانية725803سكينة هليل ساجتالياسريحسنمحمدنعمةعلي277

الديوانية1423131932910/1/2012م 484الديوانية902486مريم فرج عليالدجيليموسىعبدمحمد حسنعلي278

ابي غرقبابل1253131933510/8/2012م 258ابي غرقغنية بعيوي سريعالمسعوديآريحماديمفتاحعلي279
ابي غرقبابل683131933910/12/2012م 14الهنديةرجاء فليح مهديالحمدانيعبدوهابحسينعلي280

محمد محمودعلي281
الهنديةآربالء1033131934310/17/2012م 318الهنديةغفران مصطفى عبد الوهابالعليمحمد حسنشريف

حي االنصارالنجف370739453131935010/23/2012الشنافيةبرقية رزاق عليالسالميعليخفيتسلمانعلي282

الديوانية1018943133099011/11/2012الديوانية937377مالية علي محيسنالكرعاويحمدراضيحمودعلي283
الكفلبابل343416323133100011/21/2012الكفل895691هناء محمد رزوقيالحديديآاظمعليويجوادعلي284
السماوةالمثنى48049233307458/4/2012السماوةشيماء جابر حسينجبارمهديعباديعماد285
الحلةبابل68243310488/27/2012م 427الحلة422097اخالص عبد علي آريمالجبوريحظيجعفرراضيعماد286
المدحتيةبابل9741831103301371/12/2012مالمدحتيةوسن لطيف آريمالسلطانيزنوحعمرانموسىعمران287
حي الضباطحلةبابل1453131953612/4/2012م 798الحلةحليمة فاضل جابرالحسينيسلمانمحمدحبيبعيدان288
نادر 3بابل4794213404831/31/2012مالحلةمرضية ابو طالبالخزرجيغيدانعمرانحمزةغالب289
نجف9919691223194703/31/2012نجف109364حياة وهام صفرالعامريجبرعبدمهديغضبان290
الجمعيةبابل175349831103301401/15/2012الهنديةاالء صاحب احمدالهنداويشعباناسماعيلمحمد عليفؤاد291
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة
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المنطقة االصلية التي رحل او هجر او هاجر منها تاريخ الصكرقممعلومات هوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

المخيمآربالء206173143404861/17/2012مآربالء1564157لطيفة علي عبد الحسينهنديغالمعبد الحسينعبد المهديفؤاد292

حي النصرنجف5572223192075/11/2012منجف333832استبرق قاسم حسنالشمريحسيننونآاظمفائد293
القادسيةالديوانية203133098010/31/2012م 44الديوانية987774آريم ياسين عبد النبيجبارعليعبد الواحدفائزة294
الحلةبابل122556213404751/23/2012مالحلة819996الآراميورا ميهايالدرويشمحمدجاسمحسينفارس295

حي االنصارالنجف10220309223192125/17/2012النجف383940ليلى عزيز سلطانالعكايشيحسونعبودعليويفارس296

حي االآرادحلةبابل1291271223195246/17/2012الحلةاالء مجيد رمضانالخفاجينهامعبد االميرفارس297

النجف9919691313194989/17/2012النجف220709رواء عبد الكاظم طارشالعامريعبد جبرمهديغضبانفارس298
الدغارةديوانية54418153195091/18/2012مسومرجمهورية عبد الزهرة هاديالشبانيهدنعلوانزرزورفاضل299
ابي غرقبابل19138095223310654/19/2012ابي غرق396137نازي ابو القاسم حسينالحسناويحسنمنذرحسينفاضل300

شارع المدينةنجف151887223192516/20/2012نجف827150شروق عبد الرزاق محمدالعامريحسينبرهانآشوشفاضل301

السماوةالمثنى17234303233318647/2/2012السماوة765780حسيبة جميل سعدالشناوةشناوةمحمدياسرفاضل302
المدحتيةبابل72243310339/5/2012م 974المدحتية251742غيدة آريمالحياويآاظممحسنظاهرفاضل303

الكوفةالنجف17134184243310319/3/2012الكوفة627993ندوة ترآي هاللالعامريعبد الكريمهاللرزاقفاهم304

الديوانية853131933010/2/2012م 76الشافعية861851صبيحة حاوي سرحانالبو صالحثوينيمحمدعبدفاهم305
حي النفطالنجف99196911103301391/14/2012النجف83794فوزية عايد سلطانالعامريجبرعبدمهديفرحان306
القاسمبابل586180213404313/1/2012الصالحية914663صولت رحمت فانجوشاحموسىعبدفرحان307
حي االساتذةالحلةبابل52514811034054611/7/2011مالحلةفضيلة عبد اهللا عليالربيعيآريممحمدشبرفريد308

حي المعلمينآربالء37551103301311/5/2012مآربالء87995هدى ناجي حميدال طعمةصالحاحمدحسنفالح309

حي نجف342105213404353/6/2012منجف832932ليلى محمد عليالبديريعباسسواديعبد الحسنفليح310
العسكري

الكفلبابل214227083131947812/17/2012الكفل733353بوران علي حسنالمسلماويحسينملوحعليفليح311
الخضرالسماوةالمثنى22233307397/28/2012م 108الخضرامل نعيم عباسالريشاوينديدعبد الحسنجبارفهد312
الحرآربالء56710011033014210/11/2011مالحر155727ميسون غصاب منصورالسهرسهرمهديصالحفوزي313
الهنديةآربالء17434653223194606/7/2012الهنديةهناء صالح مهديالكالبيشريدهجلوبجهادفوزي314

الكوفةالنجف1123131948911/5/2012م 470آوفة57189ايمان جاسم محمدعنوزمحسنعبد الحسينحياويفيصل315

الهاشميةبابل9484511033005312/8/2011الهاشمية587217زهراء عزيز اله نجاريالطائيمحمدرضاآاظمقاسم316
العباسيةآربالء160193213404462/6/2012آربالء761088عطية عبد عبيسالطائيعليشيتيعمرانقاسم317
السماوةالمثنى460123233318598/15/2012مالسماوة187004اسبه حسن عليالكنزاويخلفحرانعليقاسم318
الجديدة 2النجف11122085213404582/18/2012النجف308515بشرى عدنان جعفرالسالميصادقسلطانعايدقحطان319
الجمعيةالحلةبابل917083131954612/13/2012الحلةاشواق صالح مهديوتوتناصرنورحسنقيصر320
الديوانية555211034054010/29/2011مدغارة745154نجاة محمد مرجونالحسنيجبرتويليمجهولآاظم321
عفكالديوانية14516111034051211/13/2011مآربالء605219حياة محمد جبرالشكاآيحماديطرخانآريمآاظم322
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة
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النجف469911034053312/5/2011مالنجف686198هيام سدهان حسينالبوهليلآاظمصاحبحامدآاظم323
الحلةبابل4371223310734/28/2012مالحلةرسمية عليوي سعيدالبيرمانيمحمدعباسحمزةآاظم324
آربالء1834293131952811/25/2012آربالءنعيمة آاظم آشيشالحسيناويسلطانروميمدلولآاظم325
الثورةبابل623131954112/9/2012م 145الحلةمعصومة عباس حسينالمياحيحسنراضيعاشورآاظم326
الشاميةقادسية3587147411034053111/29/2011الشامية370779نرجس هويش محمدالبديريلفتهآزارديوانآريم327
السماوةالمثنى84189223195035/2/2012مالمثنيعواطف جمعه عيدانالشمريجابرهاديجوادآريم328

الكوفةالنجف160131906233307488/7/2012الكوفةامال مهدي حسينالقريشيحسونيعبدنجمآريم329

سدة الهنديةالمسيببابل99330313194809/12/2012مالسدة567141فاطمة طاهر حسنالشريفيعلوانعبد الرضاجوادآريم330
السديرالديوانية83131936210/26/2012م 641السدير818581زينب عبد الحسين علي اآبرالذيابيجبرعطيويهاديآريم331

السماوةالمثنى96233307417/30/2012م 357السماوة761608سيناء ابراهيم جبارالغانمعليعبد الرزاقلطيف332

النجف10621071223192155/20/2012النجف191634ايام آريم محمداحموديمحسنمهديمحمدلواء333
الحلةبابل105617223192135/18/2012مالحلة337171اسماعيل زبالةالسامرائيقاسمبكرفوزيليلى334
العباسيةآربالء51326233318657/3/2012مآربالء508285زهرار قنبر عليالالميرمضانعليسلمانمؤيد335
الكوفةالنجف16733258233307438/2/2012الكوفة626971بشرى عبد اهللا جليبالعواديجوديآاظمعباسمؤيد336

محمد سعيدماجد337
طويريجآربالء55665213404713/11/2012الهندية880069حوراء احمد هاديالعليمحمد حسنشريف

القاسمبابل10621127213404733/20/2012القاسم108546جميلة عبود عنبرالجبوريعبيسعبدراضيماجد338
الديوانية657125223194724/3/2012مالديوانيه41867شيماء صادق ماشاء اهللالتميميآاظمتايهحاتمماجد339
النجف501172223195084/8/2012النجفميثاق نعيم حسنالحجارمهديعليراضيماجد340
الكوفةالنجف16232334213404302/25/2012الكوفة1489316هادي علي العميديآريمعليستارماصارت341
السماوةالمثنى18108223310744/29/2012مالسماوة247703زينب طاهر ضاحيالخرساننورحسنعبد العزيزمثنى342

الهنديةآربالء500241103301281/1/2012مالجدول الغربي713172نوال محمد تومانال برآةحمودصالححميدمجيد343

الحلةبابل3188111034050611/21/2011مالمدحتيةايمان منشد نايفالخزاعيعلوانحسينخلفةمحسن344
حلةبابل81409223192586/27/2012الحلةتايهه هادي حسنالرآابيحسينناصرمحمدمحسن345
العباسية الغآربالء326260233307357/24/2012آربالءمعصومة ابراهيم حسنالمؤذنحسينصادقجوادمحسن346
العباسيةآربالء4743233318578/13/2012آربالء344028خديجة محمد علي المولىضاحيعبدالكريمجابرمحسن347

السماوةالمثنى511102031243310549/2/2012السلمان348789رباب فليح خطارزغيرعطيةمحلمحسن348

محمد سعيدمحمد349
الهنديةآربالء5162211034049010/9/2011مالهنديةسلمى احمد هاديالمالكيمحمد حسنشريف

النجف5126611034053910/30/2011قادسية618800باسمة فريدة عبد اهللاالسديمحمدعبد حسينعبد زيدمحمد350
الديوانية61216011034054511/4/2011مالديوانيهشذى مظفر حسينالكرعاوييوسفعوفيعبد الكاظممحمد351

الديوانية163611034054711/8/2011مالديوانيه828906حسن آاظم مسيرالصفارمحب عليعباسمحب عليمحمد352

الهاشميةبابل2422838611034055011/11/2011المدحتية92199هيام ايمن عمرانمزيداويمهديحسنعوادمحمد353
الحلةبابل9571211034050111/18/2011مالقاسمصديقة سيد محمد اصلالجبوريعيسىجسومتومانمحمد354
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل الوجبة الخامسة

القريةالناحيةالقضاءالمحافظةالصكومالصحيفةالسجلالدائرةالرقم
المنطقة االصلية التي رحل او هجر او هاجر منها تاريخ الصكرقممعلومات هوية االحوال المدنيةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

النجف1022020911033007312/30/2011النجفزينب رضا عليالساعديحبيبعليحسينمحمد355
حي الضباطالديوانية304176213404373/8/2012مالديوانيه454923ناهدة صاحب محمدالبو حي اهللامطررعدعبدمحمد356
الشافعيةالديوانية46213404393/10/2012م169السنية720357سلهابة آاظم حمزةالنعيشعباسحمزةعبودمحمد357
الشنافيةالديوانية36372583213404423/13/2012الشنافية80478فطم مدلول جاسمالرماحيفرجعباسسعيدمحمد358
البديرعفكالديوانية638140213404413/14/2012مالبديراميرة عبد الزهرة تويوالكفاريمشكورحميدآنانمحمد359
االبراهيميةبابل10921701213404743/19/2012القاسم466592بشرى غازي ناصرالربيعيراهيحمزةدهيممحمد360

الكوفةالنجف167332288223194623/22/2012الكوفة231703االء علي جودةالكويتيعبد الرسولمحمد حسنمحمد361

الحلةبابل958116223310684/22/2012مالحلة1857799زهراء غالم رضاحمدانيجاعدعلوانعبيدمحمد362
الخضرالمثنى352141223192035/7/2012الخضر158658فنير ريسان جودةالعامريغويليجودةشعيلمحمد363
حي الغديربابل327124223195116/4/2012مالكفل97619امل نعمة ياسرالخماسيزغيرسعدونعبد االميرمحمد364

حي الصادقديوانية6713223195236/16/2012السنية253396علياء سعد عبد وردالجبوريعبد عوننعمةشاآرمحمد365

النجف12825436243310329/4/2012النجفماآوجاتا اورزولوالشمرتيعبد الحسنناصرراضيمحمد366

المرآزآربالء303131933310/6/2012م 57آربالء301098رجاء عبد المطلب حبيبآبابيعبد الرضاحسينرضامحمد367

الهاشميةبابل102203563133099411/15/2012الهاشمية890648عالية خطار عباسالشريفيمحيسنعليويرضامحمد368
القاسمبابل105208683131952611/23/2012القاسم351152خيرية شريفة محمدالحارهارونعبيسحسينمحمد369
حي الحسينآربالء679903131953111/28/2012مآربالءتغريد مجيد مصطفىالقصيرمحمدجعفررسولمحمد370
الحلةبابل4180233131954712/14/2012الحلة18666سلوى حسن عبودالراجحيباهضحمزةشعالنمحمد371
الشومليبابل11591873131947612/16/2012مالشوملي634037زينب سلطان مسعودنياالخيكانيجاسمحميدعبد عليمحمد372

آوفةنجف16423736223194663/27/2012الكوفة966801نجاة عسكر عليسميسممحمدعبد الحسينعبد العليممحمد حسن373

محمد 374
حي المعلمينآربالء142647233318717/10/2012آربالء244743رضية محمد عبد الرضاالحسينيجوادجعفريحيىصادق

بابل17243310438/23/2012م 2الحلة387829بتول محمد علي آاظمآاظممحمد جوادمحمد هادي375

الجمعيةآربالء2376811033006312/19/2011مآربالء916785عالية محمد قاسمحكيميوسفعلييوسفمحمود376
الديوانية6813538213404612/21/2012السنية265595سناء طارش خضيرالجبوريهدهودعبد عوننعمةمحمود377

محمد محمود378
الهنديةآربالء199396683131934110/15/2012الهنديةفريدة آامل محمد حسنالمالكيمحمد حسنشريف

المدحتيةبابل1442873011034054811/9/2011المدحتيةسكينة محمد اسماعيلالرواشديحماديجاسمحسينمسلم379

الهنديةبابل23621223310674/21/2012مالهنديةفاطمة احمد هاديالمالكيمحمد حسنآاملعبد الوهابمصطفى380

حي السالمنجف570122223195176/10/2012مالكوفة416979غيداء عبد الجبار حمدال حيدرجوادآاظمعبد المنعممظر381
النجف35233318677/5/2012م 500المنجف84005سمر آاظم حميديالعابديذيابجاسمشايبمقداد382
الثورةبابل22542213404572/17/2012مالكفلنذيرة عبد غالبالطفيليحسينعبيدحسنمهدي383
المخيمآربالء20936223194633/24/2012آربالء322412ليلى سلمان داودالهيجليمحمدحسينصادقمهدي384
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حي االنصارالنجف555164223194585/16/2012مالنجف1567798حنان فؤاد وهبالرماحيجوادمحمد عليصاحبمهدي385

الديوانية157313193289/30/2012م 183الديوانيةهناء هادي ناجيالربيعيخاجيعبودفرحانمهدي386
القاسمبابل129256323133098211/2/2012الطليعة149991سهامة جواد محمدوسميسلمانمحسنطالبمهدي387
الحيرةالمناذرةالنجف48780223194643/25/2012الحيرة209712سعاد عبد الحسن عزيزالجنابيهاللعزيزحرجانموسى388
االسكانالحلةبابل1496223195065/6/2012مابي غرقوسن عبد اليمة حسينالعباديابوسودةموسىعذابموسى389
الكفلبابل21542835223192536/22/2012الحلةفليحة عمران جادرالطفيليعبد الحسنعلوانموسى390
آربالء5335011033005912/14/2011مآربالء87540ايمان محمد آاظمالعطارمحمدعباسعليموفق391
الجمعيةالحلةبابل12401681103301291/3/2012مالحلة127195جيهان يحيى رباطالصائغمحمدهاديعباسميثم392
السماوةالمثنى360100223192175/22/2012مالسماوة442323فرات عبد عليالعليويعليويجرجيسرزاقميثم393
المدحتيةبابل394148223192546/23/2012المدحتية583452امال هادي عبد السادةالجريانجرياننايفمنشدميثم394
السماوةالمثنى2585233318707/8/2012مالسماوةمها آريم عباسالقطنسلمانعليحسينميثم395
المسيببابل929112233307327/21/2012مالمسيب351353حليمة عطية عباسرضا محمد‐جوادآريمناجي396
المدحتيةبابل224173213404622/24/2012مالمدحتيةمنار آاظم عليويالسمندريعبيدعبيسحسنناصر397
النجف49149213404262/28/2012مالنجف5215لقاء حميد جوادالمشكورحماديبريسمحسينناصر398
االبراهيميةبابل458867243310468/26/2012الحلة897490معصومة علي الخماميعبدحمزةمرزةناصر399

الديوانية1104360213404492/8/2012مالديوانيه234736ميسون محمد رضاالزياديمصيرععبدعاجلناظم400

العباسيةآربالء66675223192526/21/2012مآربالءربابة محمد جمنيالجنابيعاشورآاظمراضيناظم401
القادسيةالديوانية343253131934510/19/2012الديوانيةسناء عبود جاسمالخليفاويغضبانشهدآاملناظم402
القادسيةالديوانية1293131934910/22/2012م 37الديوانية787564رغد حسن مهديالبديريمحسنعبدحمزةناظم403
الديوانية1433133097610/27/2012م 657الديوانية722178منتهى شرهان شوآةالشريفيجبرشمخيشدهانناظم404
الشنافيةالديوانية363725483133097710/28/2012الشنافية15881حياة محمد عبدالليثاويجوهرصاحبحميدناظم405
الديوانية273133098411/4/2012م 695الديوانية213696زينة حاتم نعمةالشيبانيعطيةعبد نورآزارناظم406

آربالء21719111034053011/20/2011مآربالءرفاه محمد جوادالجياليعبد الرزاقشاآرنبيل407

شنافيهالقادسيةالديوانية377722953131933110/4/2012الشنافيةنجلة نورالدين سليمانعيسىسالمنبيل408
النجف16565223310704/25/2012مالحيرة326636ليلى فاضل سميرالشبالويسدرانربجعباسنجاح409
حي النصرالنجف50197223192245/30/2012مالنجف222354ختام باقر عبد الكريمالحمدانيعبد اهللاحسينجبارنجاح410
السماوةالمثنى3638233307478/6/2012مالسماوة437320زهرة عطية خضيرالياسريهاشمياسرجادرنجاح411
الحلةبابل4729243310379/9/2012الحلة120196فطيمة احمد حميدالعبيديعباسعيسىطالبنجاح412
الديوانية1243133098811/9/2012م 246سومرسميرة خير اهللا احمدالكرغوليراضيمرآزسوادينجاح413
المسيببابل27354465243310359/7/2012المسيبهناء آاظم علي رضاحسين‐علي رضاعبد علينجم414
الديوانية20053133098611/7/2012م 304الديوانية274887آميلة جبر مالحالسعيديهميممخيطعبد علينداء415
باب الخانآربالء614333131952711/24/2012مالهنديةعلي ناصر حسينالصفارعبودحيدرعبودندى416
النجف16332404223310714/26/2012الكوفة263169رشا مهدي محمدالكوفيعبودفيروزهندينذير417
آربالء108233318737/12/2012م 614آربالء331317والء صادق طاهرالموسويمحمدمهدينزار418

محمد نزار419
الهنديةآربالء73131949011/16/2012م 220الهنديةاقبال هادي فاضلالمالكيمحمد حسنشريف
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حي الجامعهنجف13426674233318526/28/2012النجف221652زينب جواد محمدشكرعليموسىعلينصير420

جدول الغربيالهنديةآربالء53217211034053710/27/2011مالجدول الغربي163241حنان علي محمدالعيسىعيسىنعمةجودةنعمة421

القادسيةالديوانية1324213131934410/18/2012الديوانيةياسين عبود محمداالعسممحمدسلمانعلينوال422
القاسمبابل1951383131947912/18/2012مالقاسم169359زهراء علي حسنالشبليعلوانسرحانعنادنوري423
الحيرةالنجف47990223192115/15/2012مالحيرة329974سعدية هاشم عبد الزهرةالجنانيعيسىعبيدمحمدنوفل424
الديوانية64513811033006712/23/2011مالديوانيه996106ابتهال علي شعالنالخزاعيظاهرسلمانغازيهاتف425
عفكالقادسية9318498213404641/21/2012عفك607680ساالمة وديع داودالعنبكيعاشورسواديمحمودهادي426
الثورةبابل959120213404842/2/2012مالحلة304635ام البنين غالم حسنالخيكانيغالبحسينعبد اهللاهادي427

حي العسكريالنجف9418626213404652/12/2012النجف766960االء فاضل خشافالشبانيعباسمحمدعبد الزهرةهادي428

مهندسينحي النصرنجف9218289213310273/17/2012النجفامال ابراهيم حسنالهالليجعفرهاديعليهادي429
الكفلبابل22043841223195106/3/2012الكفل556955خديجة قاسم سليمانالخفاجيرضاعبيدآريمهادي430
السنيةالديوانية62611511034050812/2/2011مالسنية718336زهراء ابراهيم طهمازالنائليعطيةخضرآريزهاشم431
الجديدةالنجف51952213404791/28/2012مالنجف55618زينب عبد االمير محمودالشريفيعباسمجيدمخيفهمام432
بابل25487711034054911/2/2011الحلة640769بشرى مهدي وناسالغضبانغضبانمحمدرزوقيوهاب433
الهنديةبابل12434213404602/20/2012مابي غرقنسرين عبد علي صالحالمالكيعليحسنرزاقوهاب434
الحيرةالمناذرةالنجف95183213404272/29/2012مالحيرةسهيلة حسن محمدالزامليعليهاشمموسىياسر435
الحلةبابل10486223192215/26/2012مالحلة448477رجاء حسين مهدياالسديعبد النبيياسينعبد الجبارياسين436
الكوفةالنجف499185223194554/13/2012مالقادسية182320مثال آاظم عزيزالحلونورعزيزعبد الرضايوسف437
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