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

القضاءالمحافظةتاريخ الصكرقم الصكوجبةمرحلةصحيفةسجلدائرة االحوالرقم هوية االحوالاسم الزوجةاالسم الكاملت
المرآزآربالء1433203165302011/10/16آربالءالهام محمد علي حسيناحسان عبد الحسن عبود عبد اهللا  القصاب1
آربالء601753203165432011/10/16مآربالءمريم عبد الغني محموداحمد حبيب محمد محسن الياسري2
حي السعدالنجف127253513503281512011/10/16النجفرسل عادل محموداحمد حسين ابراهيم صادق الجواهري3
الرميثةالمثنى5829031568610/24/2011م 24الرميثة11580سليمة مدلول منشداحمد شهيب لفته ونان 4
الرميثةالمثنى1819129031568710/24/2011مالرميثة152986ايمان جميل جاسماحمد غايب جاسم محمد 5
سده الهنديةبابل45233203281502011/10/16مالسدةباسمة حسن علياحمد محمد علي محمد  الحسيني6
الديوانية6261103503282842011/10/16السنية137495زهراء ستار جباراحمد نعمة عبد عون هدهود 7
القاسمبابل1209423203281452011/10/16القاسمرقية حسن عبوداسعد راضي حمزة احمد الربيعي8
السماوةالمثنى4581583503282862011/10/16مالهالل1120638صبيحة عبادي علياسماعيل عطيه ابراهيم اسماعيل الحساني9
الحصوةبابل923203165142011/10/16م 701سومرعظيم حسين محمدانتصار احمد اسد اهللا مهدي الكرمنجي10
الحمزة الشرقالديوانية2741043302761922011/10/24مالحمزةجواد حسين محمدانتصار هادي جعفر علي الموسوي11
الحلةبابل152302773503281542011/10/16النجفحسين عزيز حسنايمان عبد الجبار آريم حسين الشرع12
آربالء6282003632983210/27/2011آربالء749962هدى سالم سلمانباسم اسماعيل محمد علي التوآيلي13
الديوانية143302761942011/10/24م 683الديوانية4554علياء صادق ماشاهللاباسم سوادي محمد جوده الكرعاوي14
الحويشالنجف20563503282832011/10/16مالنجفبشرى جعفر سعيدباسم محمد سعيد احمد الكرماني15
السماوةالمثنى3431093302761772011/10/24مالسماوة66471جنان عبد الخضر محمد رضاباقر محمد مهدي محمد رضا عبد الحسن ال ع16
آربالء3875783203165462011/10/16آربالءبشرى احمد جوادبالل فائق مجبل جار اهللا الكمالي17
النجف492573203281282011/10/16مالنجفسامية حلب فاخربهاء عودة عبد الحسين حمود الجبوري18
السماوةالمثنى89143302761972011/10/24مالسماوة342241علية محمد عبدترآي عطية عذافة حسين الزيادي19
آربالء561853203165442011/10/16مآربالءقسمة محمد حسينتوفيق حسين حسن رضا الكربالئي20
الديوانية1723302761792001/10/24م 44الديوانيهنجاة مظلوم حسينتوفيق حمود شنجار صكر الياسري21
السماوةالمثنى155308803302762002001/10/24السماوة923357امنة جري نجمثائر حسين عباس حسين الخفاجي22
الديوانية623302761822001/10/24م 150الدغارةاحالم عبد االمير جوادثائر آامل آاظم علي االآرع23
حي سومرالديوانية743503283052011/10/16م 701سومر168918زهره جواد رجبجابر عبيس حسن آاطع السعيدي24
الرميثةالمثنى1833657129031569210/24/2011الرميثة548694زهره خليوي خلخالجابر يدام عوفي موساوي 25
حي االميرالنجف1212400913503281572011/10/16النجفدالل صاحب صالحجاسم حمد حسون علي سادة اشبال26
العاملآربالء172733503282642011/10/16مالحرسكينة حسين عليجاسم حمود موسى محسن المالكي27
الرميثةالمثنى5729031569510/24/2011م 228الرميثة201348فوزية عبد الحسين عبد اليمةجاسم خضير عبد اليمة هبينه 28
الهاشميةبابل341873302761882011/10/24مالهاشميةآاظمية علي هاشمجاسم عبد هاشم وناس الجبري29
الرميثةالمثنى43411429031569110/24/2011مالرميثةآافي فنطازي محمدجاسم آاطع زغير حمادة 30
السماوةالمثنى1373203165162011/10/16م 357السماوة765378معصومة حسين اصغرجاسم آاظم جواد خضير التميمي31
السماوةالمثنى4863503165402011/10/16مالسماوة762090مريم طهوري متينجاسم مجهول جاسم محمد الزيادي32
الدغارةالديوانية174443503282982011/10/16مالدغارةتمامة آاظم حسينجاسم محمد آاطع محمد الزياوي33
الرميثةالمثنى13629031568210/24/2011م 255الرميثة482492زينب عفات عبدجبار جفات عبد صافي -34
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الرميثةالمثنى184366829031568010/24/2011الرميثة119364جليحة هزن شلتاغجبار حسن سعد عبد اهللا -35
السماوةالمثنى357913503282912011/10/16مالسماوةرحمة هاشم عبد النبيجبار خضير عبد الصاحب جبر الزخت36
السماوةالمثنى460783302761782011/10/24مالسماوة909175نجاة عبد الرزاق عليجبار سماري رهيج صالل العزاوي37
الرميثةالمثنى2627529031567710/24/2011مالرميثة66358آريمة آاظم خفيفجبار موسى جبار عبد 38
الرميثةالمثنى2056129031567910/24/2011مالرميثة370006محنة مجلي آنونجبر فاضل حمدان سعد 39
بابل127252943503282652011/10/16الطليعهفاندا فرانك شليتنسكيجبر مهدي عمران شنبارة الجبوري40
الرميثةالمثنى1843667829031568910/24/2011الرميثة929715وردة آنون صالحجعاري آزار حويش موساوي 41
آربالء638123203165362011/10/16آربالء414630هدى عدنان عباسجعفر رسول جعفر محمد القصير42
النجف93184323203281332011/10/16النجف973523نرجس مكي ظاهرجعفر محمد رضا شبيب موسى الساعدي43
الرميثةالمثنى1843662329031569010/24/2011الرميثة577290سيره يوسف ماضيجعوال جواد آاظم مطر -44
عفكالديوانية1393302761932011/10/24م 170عفكايمان عبد الرزاق صلفجليل آاظم شنون مرزوك الحمزاوي45
الديوانية381760933503283002011/10/16الشاميةاسية محمد مهديجمال آريم راهي جبر الحميداوي46
الرميثةالمثنى1912129031569710/24/2011مالرميثة306852رحيمة آاظم حبيبجميل فزاع وريور جبير 47
الديوانية62123343503283072011/10/16الحمزةغفران حميد فهدجميل نعمه جبر خنفوس الجياشي48
الرميثةالمثنى25513829031567610/24/2011مالرميثةحميدة فاضل حمدانجندي رحيم حمدان سعد الحساني49
السماوةالمثنى3601703203165742011/10/16مالسماوة154596سحر رحيم راجيجواد حمزة زغير عسكر الريعي50
النجف103205763503282712011/10/16النجفصبيحة توفيق شبليجواد عبد الجليل عبد اهللا محمد علي واش51
النجف731283203281352011/10/16مالنجففاطمة حسن نور اهللاجواد مهدي علي  الجعفري52
الرميثةالمثنى35410929031569410/24/2011مالرميثة2704افراح جواد رزاقجياد ناهي باصي حسن -53
الديوانية87393302761912011/10/24مالديوانيهنسرين ابوالفضل باقريحافظ مطشر مسير فرحان العبودي54
الحلةبابل90179173302761902011/10/24النيلمعصومة عزيزاهللا حبيب جواد محمد عمران المعموري55
الرميثةالمثنى24814129031569910/24/2011مالرميثة443193هيفاء شاني خشانحسن اسود عبد السادة مهوس 56
حلةبابل4487123302761862011/10/24الحلةبلقيس مسلم زيدانحسن جابر حسون ظاهر الخفاجي57
السماوةالمثنى18833302761762011/10/24مالسماوة815308صبيحة آاظم حسنحسن جبار حسن حميد الصياغ58
السماوةالمثنى17303302761982011/10/24مالسماوةجنان نجم عبدحسن سلمان عطية سوادي الجياش59
الحمزة الشرقالديوانية3466403302761952011/10/24الحمزةحنان جوني عجيلحسن عبد الحسين عكلة سلمان الشطري60
المسيببابل272542443203281472011/10/16المسيبابتسام طالب عباسحسن عجم حسون عبود الحمداني61
المثنى1843671429031568110/24/2011الرميثة17244فطمة المي خشولحسن آاظم عبد محمد 62
النجف114226483503282542011/10/16النجفاشواق عطوي طرفةحسون محمد بدر سعود العتيجاوي63
الرميثةالمثنى1843672229031569810/24/2011الرميثةسعاد عبد االمير مجهولحسوني فراع وريور جبير 64
الرميثةالمثنى1843662829031570010/24/2011الرميثة151613عبد االخوة يوسف خاجيحسيبة محمد عبادي خاجي 65
آربالء558593203165322011/10/16مآربالءمكية محمد عليحسين ابراهيم عزيز ابراهيم الشكرجي66
بابل371583203165722011/10/16مالقاسمهدية صاحب محسنحسين حمد جاسم حسين الجبوري67
آربالء7331133503283202011/10/16مآربالءزينب محمد عبد الزهرةحسين صادق مطلوب حسون الخفاجي68
المثنى1915829031568410/24/2011مالرميثة211781حياة علي حسينحسين عبادي شنان عبد -69
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الديوانية1443302761812011/10/24م 631الديوانيةسعدية عبد الرضا حبيرحسين عبد الكاظم جبير عراك الخالدي70
السماوةالمثنى375433302761992011/10/24مالسماوةحميدة عبد عباسحسين علي شهيد ناجي الحسين71
عفكالديوانية97192973203165092011/10/16عفكهناء علي عبيدحسين علي عطيه جوده المحنة72
الديوانية583203165062011/10/16م 642الدغارةخالده شاآر عبدحسين فارس علوان حسين ال حمد73
الرميثةالمثنى2625529031568810/24/2011مالرمثية482395آريمة مدلول واجدحسين مجلي واجد ونان -74
النجف3501823203281302011/10/16مالنجف360684بشرى حسن مسلمحسين محمد مسلم حسين ال مريط75
السماوةالمثنى3703503282932011/10/16مالسماوةاسامة حسين آاظمحسين محمد مكي سعد التميمي76
الحرآربالء1611013503282512011/10/16مالحر305963جمالة فضل سكرحسين نعمة غازي عودة اليساري77
المثنى223302761832011/10/24م 475السماوة202782اسراء نقي تقيحسين نور عباس هاشم الحالوي78
الكفلبابل226450073203165512011/10/16الكفل200207ثريا علي يزدانيحسين هادي آريدي جاسم الغرابي79
النجف1573203281402011/10/16م 227الكوفةبشرى محمود هاشمحسين هاشم تقي حسين الغرابي80
الرميثةالمثنى1853682829031569310/24/2011الرميثة601481فاطمة جيجي طرارحمادي ابراهيم جويم طرر 81
الديوانية67133003503282992011/10/16السنية197283عطية آاطم حسينحمد حسين شنبارة حسين 82
الكفلبابل56553302761892011/10/24مالكفل364570صديقة بيكم حسينحمزة اسماعيل جودة عودة الخفاجي83
الرميثةالمثنى1833658829031568310/24/2011الرميثة682095زهرة عبيد حمدانحمزة بلم علوان حران -84
عفكالديوانية95119443503283082011/10/16عفكلميعه صاحب جميلحمزة حسين علي سلمان الزاملي85
السماوة1723203165022011/10/16م 9السماوة489625مليحة تومان حمدانحمزة زغير عسكر جساب 86
السماوة4201443302761842011/10/24مالسماوةفاطمة احمد ناصرحمودي عبد عواد حسون السماوي87
السماوةالمثنى18463302761962011/10/24مالسماوةفخرية آامل آسارحميد ثامر آسار جابر الزياد88
الرميثةالمثنى1843679229031569610/24/2011الرميثة484641وداد براش وناسحميد جابر وناس نادر -89
السماوة2681633302761852011/10/24السماوة1121717صبيحة آريم آاظمحميد صالح مهدي حمادي الحميدي90
الرميثةالمثنى7129031568510/24/2011م 317الرميثة207800احالم آريم عبدحميد فنطازي محمد جواد 91
المثنى460533302761872011/10/24مالسماوةسليمة عبد العظيم عباسحميد فهد جاسم محمد البساتين92
الرميثةالمثنى178354753503281532011/10/16الرميثة4140983سكينة عوض غلومحميد آاظم حمد حسين المرشدي93
الديوانيةالديوانية97723503283252011/10/16الديوانيةسهر حنا الفريجاتحميد آريم مهدي عبد المخاضرة94
السماوةالمثنى447423503282882011/10/16مالسماوةمعصومة محمد مجردحميد هادي حسين  ال علي95
النجف103205013503281582011/10/16النجفانتصار محمد ابراهيمحيدر حسين تقي حسين الرضوي96
الرميثةالمثنى1833658829031567810/24/2011الرميثة445610فاطمة جالوي بلمحيدر حمزة بلم علوان -97
بابل1073243302761802011/10/24مالحلةفرقد عبد الكريم زاملحيدر رزوقي جابر  حسون98
الهاشميةبابل9485333031556510/24/2011مالهاشميةمريم محمد حاجيانحيدر عبدزيد عبد الرضا حسن العبيدي99
آربالء2541963203165352011/10/16مآربالءفضيلة عباس مصطفىحيدر محمد رضا عبد الحسين  البازي100
المثنى1391132903156182011/10/22الرميثة1121180حياة فنطازي محمدخالد نعيثل علي شمس 101
اليوانبة6311473503281752011/10/16مالديوانيةشذى حسن عليخضير جابر عذاب تخاي المطاريح102
الرميثةالمثنى248402903156162011/10/22مالرميثة408599سميرة فالح جدبولخضير عبيس عبد اهللا حساني 103
المثنى284367482903156032011/10/22الرميثة338739طالبة مطرود ابوبرشةخطار سوادي اخوبرشة مشاي -104
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الديوانية1133203165132011/10/16م 791الديوانيةنهلة غانم مطرخلف حامد متليك غافل المالكي105
الرميثةالمثنى550893503281672011/10/16مالرميثةوفاء رسول عليخليل ابراهيم محمد محمد علي الخفاجي106
الحلةبابل204406733503281652011/10/16ابي غرقموزة حسن عبودةخليل ابراهيم وادي علي الخفاجي107
السماوةالمثنى24316333031556110/24/2011مالسماوةمنتهى طهماز ابراهيمخليل نجم حسين وساك الزيادي108
السماوةالمثنى1643267633031557210/24/2011السماوةنزيهة عباس مظلومداود عبد داود سلمان ال داود109
المثنى1492903156012011/10/22م 255الرميثةليلى شنان جاسمدويش عبد الكاظم زغيرون دويش -110
عفكالديوانية98194233203165252011/10/16عفكعليه احمد ابو اللوخذياب حسن ابو اللوخ خضير الجبوري111
السماوةالمثنى34317233031556910/24/2011مالسماوةسهام عبد الحسين آاظمرؤوف جبار حسن عبيد العلي112
السماوةالمثنى1964633031556610/24/2011مالهاللشكرية نقي زين العابدينراهي نعيمة غنام عراك االعاجيب113
الديوانية207412483303156212011/10/22ابي غرقعبد الحسين خضير جاسمرباب ابوديج حسن مهدي االسدي114
الرميثةالمثنى1261092903281422011/10/16مالرميثة766462روبيه ثجيل يوسفرجاوي هدهود جواد آاظم 115
الحلةبابل2039093203156112011/10/22الحلة723020عبد االمير جودي محمدرحمة عبد االخوة آاظم بدير خوجه نعمه116
الرميثةالمثنى2551322903156072011/10/22مالرميثة485683سعيدة راهي محمدرحيم جاسم محمد جبر -117
الرميثةالمثنى19114729031555210/24/2011مالرميثة436249عذبة عبيد عبطانرحيم خضير جكجيك عبد الحسين -118
السماوةالمثنى201401683303156022011/10/22الهاللاآرم خدائي خداورديرحيم خنفر حسن سحر اليعكوبي119
الرميثةالمثنى1291022903282822011/10/16مالرميثة311698نعيمة براش وناسرحيم عبادي شنان عبد -120
الديوانية643403503156062011/10/22الديوانيه794214فاطمة رجب عليرحيم فرهود موسى خنجر الخفاجي121
المثنى262903156132011/10/22م 129الميثة768149سميرة عبد الكاظم زغيرونرحيم فضل زغيرون دويش -122
الرميثةالمثنى1843675329031555410/24/2011الرميثة908865فهيمة اسماعيل شناوهرحيم مدلول خضور رخيص 123
السماوةالمثنى214456213303156082011/10/22النجمي322455هدى خزعل عليرحيم مرهج معود راشد الجبوري124
الرميثةالمثنى183365642903281322011/10/16الرميثة370138زآية عبد الخضر عباسرحيم مهدي علي آوفي -125
حي السالمالنجف1262512232031557310/24/2011النجفزهرة جمال غفاررزاق حسين راضي محسن مبارك126
السماوةالمثنى73803303156172011/10/22مالرميثة586040رواء ارحيم فارسرزاق دلي صالح خنفر 127
الرميثةالمثنى2781492903156222011/10/22مالرميثة914025نزيله آاظم عبد اهللارزاق عبد الحمزة آنون صالح 128
المثنى932903281602011/10/16م 304الرميثة527346جاسمية راجي آومانيرزاق عبد الكريم حاجم جبر -129
الكوفةالنجف158315133503165522011/10/16الكوفةسحر جابر عبد عليرسول عزيز مصطفى  البهبهائي130
حلةبابل1834473203156042011/10/22الحلةرسمية عبيد فليحرشيد عبد رشيد محمد علي الخفاجي131
الرميثةالمثنى3834659929031555110/24/2011الرميثة497681شكرية حسين حنونرضا جبارة عوفي - -132
السماوةالمثنى313303282792011/10/16م 426السماوة765482انتصار عبد اهللا هاديرضا عمران عثمان خضير البتال133
محلة العمارةالنجف50110935031555910/24/2011مالنجفاميرة يحيى يوسفرضوان فاضل شاآر محمود الحكيم134
الديوانية8633031556210/24/2011م 47الحمزةورده آطوف عليرعد ترآي امانه صافي الزاملي135
السماوة38414833031557410/24/2011مالسماوة761844سوزان محمد خضيررعد علي احمد محمد الفضلي136
ام الخيلالديوانية2601263503282732011/10/16الديوانيهقبيلة حسن عبد اهللارياض عباس ابراهيم علو الربيعي137
الحلةبابل13751053503282582011/10/16مالحلة76805هدى نعمة امينزاهر رزوقي جابر احمد علوش138
حي الجمهوريبابل1403203165592011/10/16م 666الحلةرغد آامل سعيدزآريا محمد سلمان ثويني الثويني139
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الرميثةالمثنى287302903156192011/10/22مالرميثة85038صبرية جابر وناسسالم سلهو شنان عبد 140
القادسيةالديوانية732733203165222011/10/16الديوانية211404لمياء جاسم جعارسامي حاتم منوخ ابراهيم البو سويلم141
الرميثةالمثنى184366332903156142011/10/22الرميثة763025حمديه مجهول درويشسامي حسن جيثوم عبد 142
حالديوانية23753203165282011/10/16مالديوانيه973323عالية فاضل محسنستار جابر آاووش شريف الهاشمي143
الرميثةالمثنى428365902903156252011/10/22مالرميثةحظية شناوه جوادسرحان عبيس جوان هداد 144
النجف593503281682011/10/16م 172الحريةهيفاء طاهر عبد اهللاسعد ابراهيم رحيم سعار الجنابي145
السماوة1713407633031556310/24/2011السماوة49758سليمة آريم باقرسعد بجاي جواد مبارك الزيادي146
الحسينيةآربالء212713503283162011/10/16آربالءليلى عبد عون لفتهسعد صادق مطلوب حسون الخفاجي147
الحلةبابل47416733031557010/24/2011مالحلةخلود حسن احمدسعد صالح محمد  الياسين148
الديوانية5118533031556810/24/2011مالديوانيه721853اقبال حسين هاشمسعد عبد االمير نور حبيب -149
المحاويلبابل9906633031556410/24/2011مالمحاويلآواآب مرزوك عبد الحسينسعد عبيد حسين مزعل الطائي150
السماوةالمثنى93503282552011/10/16م 378السماوة83950صفاء علي محلسعد عزيز جبار خضير الدليمي151
غماسالديوانية297100223203165782011/10/16غماسفوزية عبد لجيمسعيد آامل لفتة عباس الشبلي152
الخضرالمثنى3521243503282902011/10/16مالخضرسكينة شعبان عليسلمان شالآة مهدي محمد الرباطي153
النجف691393503282662011/10/16مالقادسيةخيرية داخل عبودسلمان نزال جبار رزن الغزالي154
الرميثةالمثنى432903156102011/10/22م 206الرميثة914139آواآب آاظم جنحيتسلمان وناس نادر هبات 155
الرميثةالمثنى3680604917912903156232011/10/22الرميثة491791185عجائب جنحيت حسونسلهو شنان عبد هيات 156
الكوفةالنجف83503282532011/10/16م 53الكوفةدالل صابر حمد امينسليم مجيد آاظم جاسم ابو اصيبع157
السماوةالمثنى566733031557110/24/2011مالورآاء235269انعام حسن عبدشاآر خليل فريخ سهيل سلمانن158
الرميثةالمثنى184367392903156152011/10/22الرميثةبدرية حبشان سلمانشاآر آاطع زغير حماده 159
الديوانية16291323203165292011/10/16الشافعية619371نرآس موسى حمدشحيط حميد فرحان راضي الموسوي160
الجزائرالديوانية3667311133031556010/24/2011الشنافية21345نجوه محمود محمدشريف عبادي محمد عبد الكعبي161
الديوانية3637348133031556710/24/2011الشنافية178145سميرة نعيم ابراهيمشريف علي جبار نهر 162
السماوةالمثنى3767233031555610/24/2011مالسماوة86131سلمى مصطفى صادقشمخي جبار عوده آينون ال محفيظ163
آربالء1531213503283172011/10/16مآربالءايمان ناصر آاظمشمخي شهاب حسن ابراهيم الطائي164
الرميثةالمثنى184367192903156122011/10/22الرميثةحسن جبر غلوسشهية جهاد ياسين حمادي 165
المجدالمثنى436993503282872011/10/16مالمجد142211ندى غانم طعمةشهيد عبد الصاحب علوان حاجم الظالمي166
الرميثةالمثنى184367292903156052011/10/22الرميثة408875حميدة آاظم سرحانشهيل عبد الكاظم زغيرون دويش 167
الرميثةالمثنى183365692903156202011/10/22الرميثة417078شاهة جابر عبيدشيط مهوس نصيب شبه 168
الحمزةالشرقيالديوانية777903203165272011/10/16الحمزة475267سماح حميد خيريصادق عزيز خيري  الزريجاوي169
الرميثةالمثنى1691042903156242011/10/22مالرميثة307219فضيلة عبد الحسن عبد السادةصالح غنيص حاجوز فزع 170
الرميثةالمثنى169242903156092011/10/22مالرميثة311934آطعة حسن حمدانصالح مدلول خضور رخيص -171
آربالء541343203165412011/10/16مآربالءفاطمة عبود موسىصالح مهدي عباس صادق االسدي172
آربالء1427263632983310/27/2011آربالء286823ارملةصديقة محمد جواد علي اقتر173
الرميثةالمثنى205342903156452011/10/24مالرميثة156996عليه خشان فرحانضاجر فاضل حمدان سعد 174
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المثنى4491753203165192011/10/16السماوة2834721امنة عبد اهللا ابراهيمضيدان مجبل غالي طه الظالمي175
الديوانية3667311133031555810/24/2011الشنافية846730نادية محمد نورطارق عبادي محمد عبد الكعبي176
السماوةالمثنى5381733031555510/24/2011مالسماوة660996حميده آريم ساجتطالب حمود غازي عطيه المرشدي177
بابل893203281262011/10/16م 740الحلةعيده فرحان نصارطالب حيال جيجان حسين الكبيح178
السماوة403503282522011/10/16م 386السوير193448امل علي محمدطالب راجوج طفار  جعفر179
السماوةالمثنى14033031555310/24/2011م 409السماوةسهيلة هادي مطرودطالل محسن نجم عباس الخفاجي180
الرميثةالمثنى183365902903156502011/10/24الرميثة474191مديحة صباح جنحيتطهماز عبيس جوان هداد 181
الرميثةالمثنى185368132903156342011/10/24الرميثة119483مريم عبادي شنانعاجل طربول حسون هبات 182
السماوةالمثنى1643265033031555710/24/2011السماوةنظيرة حسن هانيعادل عباس عليوي حميد السباع183
آربالء7331013503283192011/10/16مآربالءراقية صادق مطلوبعادل محمد عبيد حمادي رحمي184
الرميثةالمثنى184367912903156262011/10/24الرميثة266306شهية نجم عليعبادي شنان عبد هبات -185
الورآاءالمثنى23215533031557510/24/2011مالورآاءحليمة سوادي حسينعبادي مشكور سلطان عبيد الظالمي186
المناذرةالنجف3501613203281412011/10/16الحيرةساجده حسن عبد اهللاعباس جواد محمد عبد اهللا الشمري187
آربالء2341703203165392011/10/16مآربالءرجاء خضير عبد االميرعباس حسن هاشم قاسم الموسوي188
السماوةالمثنى136213633029962924/10/2011مالسماوة354852رشى رياض منشدعباس سجاد يوسف  السهر189
الرميثةالمثنى206792903156492011/10/24مالرميثة281986سميرة رحيم طحيورعباس شناوه جوان هداد 190
السماوةالمثنى5323533029965024/10/2011مالنجميامل يشني مدلولعباس عبد محمد محمود العرداوي191
آربالء4792943503282592011/10/16آربالءعالية آاظم محمدعباس محمد علي جواد حسن الموسوي192
الديوانية5161783503282782011/10/16مالديوانيهالتفات فليح دخينةعباس مرزة جاسم عودة العودة193
الديوانية6284933029964624/10/2011مالدغارةعلية محمد حسنعباس مهدي حسون مشيمي العبودي194
نجف458915013503282962011/10/16الحريةصغرى صغر موسىعبد االله محسن هنين عبد اهللا الشرماني195
السماوة155309573203165772011/10/16السماوة2405172انتصار عباس مضلومعبد االمير عباس محمود حمد العاقول196
السماوةالمثنى1583142133029964924/10/2011السماوةهند سامي حسينعبد االمير عباس يوسف احمد البو تويج197
الهاشميةبابل16633029964324/10/2011م 34الهاشميةحمديه صادق جعفرعبد االمير عبد الرزاق محسن حسين الحساني198
الديوانية3178833029962824/10/2011معفكباسمة سالمه عبد االمير عبد الكاظم جاري عواد الخفاجي199
الديوانية1222043503283142011/10/16الديوانية275138آفاح عبد الهادي حسينعبد االمير عزيز عبد الحسين خباز الكناني200
شارع الرسولنجف126251983203281292011/10/16النجفمائدة جعفر باقرعبد االمير محمدعلي عبد اهللا علي المزحجي201
الرميثةالمثنى1562903156412011/10/24م 305الرميثة82576نظام عبد السادة عبدعبد الحسن امجلي واجد ونان 202
النجف111220613503281712011/10/16النجففردوس يوسف هاشمعبد الحسن عودة حاجم زواد الحسني203
الجديدة 4النجف136271113503281552011/10/16النجفنهاد صالح صاحبعبد الحسين جاسم عبد الرضا  الرادود204
آربالء5571823203165372011/10/16مآربالءفضيلة عزيز حسينعبد الحسين حسن حمود  االسدي205
المثنى183365632903156422011/10/24الرميثة653094آريمة شجاعي آاطععبد الحسين سلطان علي عبد -206
الجديدة 4النجف1253203281392011/10/16م 224النجف675111آبرى حسن اسد اهللاعبد الحسين طه رضا حسين الخفاجي207
آربالء6561163203165342011/10/16آربالءحليمة محمود عليعبد الحسين عبد االمير فاضل عبد الحميد الفاض208
الهاشميةبابل341973203165612011/10/16مالهاشميةرزيقة صاحب حسنعبد الحسين عبيس آديمي ناصر الموسوي209
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النجف133264883203281342011/10/16النجفانتصار عبد الحسين خلفعبد الحسين محمد رضا رجب علي الجبوري210
الرميثةالمثنى2481902903156322011/10/24مالرميثة1880226حميده حسن جوانعبد الخالق فضل زغيرون دويش 211
الرميثةالمثنى303912903156382011/10/24مالرميثة636641وفاء مهدي محمدعبد الخضر عبد العباس ثامر حسين 212
السماوةالمثنى1593174033029964424/10/2011السماوة1494348رحيمه آاظم محمدعبد الخضر محمد رضا عبد الحسين ال عبد ال213
بابل1287393203165692011/10/16مالسدة161935اميرة يوسف خلفعبد الرزاق محسن آاظم فليح الرفيعي214
الرميثةالمثنى12615733029963524/10/2011مالرميثةهيفاء نويع نورعبد الرزاق مهدي محمد علوان الصائغ215
النجف59773203165622011/10/16الحيرةنوال حسن عليعبد الرسول محمد عبدالحسين حمادي الحامدي216
الرميثةالمثنى185368292903156432011/10/24الرميثة676514صبيحه جاسم منشدعبد الرضا جريو آريم حسن -217
بابل1026403503282702011/10/16مابي غرقامل رضا جبرعبد الزهرة حسن خضير عباس المسعودي218
المثنى195388423203165012011/10/16الهالل42978صديقة علي حسينعبد السادة عبد الحسين حسن عطيه اليعكوبي219
الرميثةالمثنى205502903156462011/10/24مالرميثة85198حياة وثيج يوسفعبد السالم عبد االخوة يوسف خاجي 220
آربالء704363203165332011/10/16مآربالءخلود علي عبد اهللاعبد العباس علي جواد حسين مهوى221
الحلةبابل59117383503282942011/10/16الحلةصبيحة ضيدان عبد زيدعبد الكاظم فيصل مردان روضان 222
الرميثةالمثنى176351673503283102011/10/16الرميثةاسراء عطيه عبد الرحيمعبد الكريم حسن ظاهر محسن 223
السماوةالمثنى6212433029962624/10/2011مالسماوة154867سوسن مجيد طعمةعبد اهللا آناوي ماذي فالن 224
الشنافيةالديوانية365721533029964524/10/2011الشنافية1057556مكيه حسن جهادعبد اهللا لفته حسن صياح الفتالوي225
الرميثةالمثنى184367022903156402011/10/24الرميثة497074فرات وثيج يوسفعبد الهادي خريجان عبادي خاجي 226
المثنى184366172903156332011/10/24الرميثة1878694صمود خضير عبد اليمةعبد الواحد فضل زغيرون دويش 227
الرميثةالمثنى181812903156482011/10/24مالرميثة560790شنه عايز مطلقعبد اليمة عبد العباس ثامر حسين 228
السدة الهنديبابل77153203165732011/10/16مالسدة547897سعدية ضاوي جيادعبد ثامر عبد الحمزة شالوش الحميدي229
السدة الهنديبابل77153203165052011/10/16مالسدةصديقة حيدر طاهرعبد ثامر عبد الحمزة شالوش الحميدي230
الديوانية6121293203165752011/10/16الديوانيةليلى مراد محمدعبد دليل غيالن عودة الزيادي231
المثنى233465393203156472011/10/24الخضررجيحة آريم حسونعبد رزاق حسون فارس 232
المثنى1843668429029963124/10/2011الرميثة287279صبيحة علي جودةعبد علي عبد السادة عبد - -233
الحيرةالنجف289577143303165582011/10/16الحيرةنجيحة عبد االمير حسنعبد مسلم حمزة عباس حلو العبادي234
حلةبابل47433203165642011/10/16الحلةسليمة محمود جاسمعبدااللة موسى حميد  خوجة نعمة235
الكوفةالنجف182362953203282682011/10/16الكوفة77716انعام علي محمدعبدالرزاق رجب عودة طعمة الحدراوي236
الديوانية2243113503282622011/10/16الديوانيهنادية جبار جاسمعبدالكاظم طارش جاسم شبيب الهندي237
باب الخانآربالء541803503156392011/10/24مآربالء723601زهرة محمد جوادعبود حيدر عبود عالوي الصفار238
الرميثةالمثنى284367592903156312011/10/24الرميثة355978دله عبد العباس ثامرعبيس عبد اهللا حساني رخيص 239
الرميثةالمثنى11419429029963324/10/2011مالرميثة250381وحيده فضل زغيرونعثمان عبد الكاظم زغيرون دويش 240
السماوةالمثنى3761653303165072011/10/16السماوةانتصار حمزة زغيرعدنان عبد العظيم عباس  الجياشي241
الشنافيةالديوانية1253203281732011/10/16م 658الشنافيةحميده حسن نعمهعدنان عبد اهللا مظلوم عبود الحجامي242
الهاشميةبابل903503165662011/10/16م 183الهاشميةناهدة حسن عباسعدنان علي رشيد عباس السعبري243
الحلةبابل1283693203282752011/10/16مالكفلسعاد جواد يارمحمدعدنان هادي مهدي آويمي الدربعي244
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آربالء2141653503156352011/10/24آربالءعالية باقر حسنعز الدين محمد عبد الحسين محمد فائزي245
الرميثةالمثنى139322903283042011/10/16مالرميثة326958تفاحة جعاري آزارعزيز حبشان سلمان عبادي -246
القادسيةالديوانية139276703503165382011/10/16البدير1475266عاليه عوده شيحانعقيل صالح سعيد حسن شبر247
سيف سعدآربالء6442332029963424/10/2011مآربالءرجاء علي اصغر حسينعالء جواد حسن ياسر الياسري248
المثنى1773530733029964124/10/2011الرميثة482221نضال حسين خضرعالء محمد عبد علي محمد الجابري249
آربالء2755489233029964724/10/2011الحيرة281475سكينة عبد اهللا ياسينعالء هاشم عمران علي الحلو250
الحلةبابل4588803303281722011/10/16الحلةبشائر فاضل يحيىعالء يوسف حمادي  آرآوش251
النجف88175653503281312011/10/16النجفانوار صباح احمدعالوي انور مكي  ابو صيبع252
النجف5101863203281522011/10/16مالنجفزهرة صالح عليعلي ابراهيم علي زين العابدين سالم253
السماوة2235029963224/10/2011م 466السماوة176313مريم سحيج عذبيعلي جبار جوهر محمد المشهدي254
الديوانية355708603303156372011/10/24الشاميةصبيحة سبهان منانعلي جعفر آاظم عبد اهللا الرماحي255
الرميثةالمثنى395422903281742011/10/16مالرميثة62976ايام آاظم احمانعلي جالب درويش حسين -256
المسيببابل540953503282892011/10/16مالحسينية157328سعدية احمد عبدالعزيزعلي حسن علوان عباس العباس257
الخضرالمثنى233465253503156282011/10/24الخضر118653سمانة محمد عليعلي حسين علي حسين العضوري258
الرميثةالمثنى183365512903156442011/10/24الرميثة447554نقلية عويز مهوسعلي حسين مهوس نصيب 259
المثنى1853682829029963924/10/2011الرميثة97316سناء آامل اسماعيلعلي حمادي ابراهيم جوسم 260
بابل102233303281622011/10/16مالمدحتيةزهراء جاسم محمد صادقعلي راضي طرخان عباس السلطاني261
السماوةالمثنى156310383503165762011/10/16السماوةاقدس احمد محمديعلي رحيم عمران موسى ال سعود262
نادر الثانيةبابل843203283232011/10/16م 167القاسماعظم محمد اسماعيلعلي شراد حسين خاجي قره غلي263
حي االميرالنجف153304583503282602011/10/16النجفلميعة عبد االمير احمدعلي صاحب عزيز حسن 264
الحلةبابل17693503156292011/10/24محلةمهدية خليل ابراهيمعلي عبد الحر محمد يحيى اليحيى265
الرميثةالمثنى2483529029963024/10/2011مالرميثة657268سكنة علي حسينعلي عبد الحسين سلطان علي 266
حي العسكريالديوانية11233029962724/10/2011م 208الديوانيةافسانه محمد قاسمعلي عبد الرضا داحس عبد اهللا 267
السماوةالمثنى167333453303281632011/10/16السماوة664017ليلي محمود جعفرعلي عبد العزيز علي علي محمد الربيعي268
الحلةبابل123503156362011/10/24م 1216الحلةالدن وحيد حسينعلي عبد الكاظم حسين عبد االمير بقلي269
الرميثةالمثنى2051382903283242011/10/16مالرميثة568197حليمة آاظم عبدعلي عبد الكريم حاجم جير 270
الديوانية6121903503165202011/10/16الديوانيهبيداء سامي آاضمعلي عبد شعالن صعنوك الحميري271
السماوةالمثنى13132029963624/10/2011م 86السماوةحليمة عبد الرسول محمدعلي عطية عسكر  الحسين272
ابي غرقبابل9971163303283212011/10/16مابي غرقامنة طعمة صبحيعلي آاظم علي يازير يازير273
الحمزة شرقيالديوانية238163503165712011/10/16مالحمزةسعدية جواد آاظمعلي آاظم محسن دبس طوينة274
الرميثةالمثنى145712903156302011/10/24مالرميثة653397رحيمة مدلول واجيعلي مجلي واجي ونان 275
الرميثةالمثنى221752903156272011/10/24مالرميثة996259نشيدة صفر عبيدعلي مزهر آيطان حمدان -276
آربالء2861583203165472011/10/16آربالءشذى علي ميوجيعلي مسلم علي محمد الكريطي277
النجف137273793503281592011/10/16النجف227531نادية فاضل آاظمعلي مسلم ماشي صبار لهيب278
الديوانية95189843503283182011/10/16عفكخلود محمد علي جعفرعماد زحوار محمد عودة العودة279
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آربالء2695364833029963824/10/2011الجدول الغربيزمن عبد الرضا طارشعماد علي آاطع صكبان ال آاطع280
آربالء883503281612011/10/16م 464الحرليلى  عبد القادر محمدعمران موسى علي عبيد االسدي281
الرميثةالمثنى191312903156652011/10/24مالرميثة762981وفية مرزوك واليعناد آاظم عبد اهللا عباس -282
الديوانية123245803203165172011/10/16الدغارة351961فاطمة مجيد عبيدغانم ثعبان شيحان عبد اهللا العمري283
السماوةالمثنى13503282692011/10/16م 63السماوة663899انوار آامل عبدغانم علكم عناد وشك العيساوي284
آربالء233203281462011/10/16م 45السدهجنان عليوي حسنغسان احمد محمد علي - الحسيني285
السماوةالمثنى15033029964224/10/2011م 135السماوة765919زينب حمودي جاسمفارس جبار داود سلمان العوادي286
النجف94187273503281692011/10/16النجفمعاني محمد عبد االميرفاروق هادي عبد اللطيف  معلة287
الحسينيةآربالء681353233029963724/10/2011الحسينيةاخالص خضير جاسمفاضل حسن حمزة علي اميري288
الرميثةالمثنى12702903156572011/10/24م 105الرميثة767478هدية طربول حسونفالح صباح جنحيت حسون 289
الشاميةالديوانية396791583203165182011/10/16الشاميةافراح حميد عبيدفالح مراد جاسم سلمان العنزي290
الحمزةالديوانية75017333029964824/10/2011مالحمزةتغريد عمران عبد المهديفاهم ثعبان شاني عالوي النداوي291
آربالء6681693632983410/27/2011مآربالء686570مائدة عبد المجيد محمد جعفرفرحان محمد جواد علي اقتر292
الرميثةالمثنى184367192903156602011/10/24الرميثةحريجة جبر فضيلة عويز مهوس نصيب 293
حي العسكريحلة215428513203165552011/10/16الكفلجميلة عبداهللا عبودفليح جواد آاظم عالوي الطفيلي294
الرميثةالمثنى184367852903156512011/10/24الرميثة246803رحيمة زاير نكادفليح آلوف نكاد رخيص -295
الهاشميةبابل97616533029964024/10/2011مالحلةامنة رحمن حسينفليح مطر آاطع عاصي العاصي296
الدبلةبابل377633031554624/10/2011مالقاسمسحر غازي ناصرقاسم جابر عودة حسين الخفاجي297
الحسينيةآربالء5058533031554224/10/2011مالحسينيةشيماء غانم عنادقاسم جواد عبيد محسن الرفيعي298
الرميثةالمثنى1911712903156742011/10/24مالرميثة658373حميده عبد الحسين عبد اليمةقاسم خضير عبد اليمة هبينه 299
الرميثةالمثنى3771293503282922011/10/16مالهالل547162مهري حسن برانى عليقاسم ساري آالي مشكور الموساوي300
الديوانية653523203165212011/10/16الديوانيةرباب حسين عليقاسم عبد الرضا عبد اهللا الحسين الصفار301
الشنافيةالديوانية366730943503282812011/10/16الشنافيه862015منى جبار عبدقاسم محمد عبد صادق الموسوي302
السماوةالمثنى12733031552824/10/2011م 378 السماوة444441جميلة عبد الرضا دوينيقاسم هندي حسن جابر السلمان303
مدينة الصدربغداد773203281442011/10/16م 1291الحلةماجده رشيد شبرهقحطان نجم عبد اهللا مراد الربيعي304
الرميثةالمثنى1352903156642011/10/24م 606الرميثة436200افتخار عطشان طاهرقحطان وثيج يوسف خاجي 305
الديوانية861716633031554824/10/2011الديوانيهاحالم رزاق عبيدقدوري جريو حسن حميدي العفلوآي306
الحلةبابل283203281432011/10/16م 596الحلةزينب قاسم نورقصي محمود حسين محمود الموسوي307
الرميثةالمثنى184367162903156672011/10/24الرميثة247277رحيمة مسير عبدآاظم ثجيل يوسف خاجي 308
القاسمبابل71713203165702011/10/16مالقاسمماجدة عبد الوهاب احمدآاظم جاسم شاهين صكر السعيدي309
الرميثةالمثنى1691112903156712011/10/24مالرميثة908560فليحة عجمي مذريآاظم حسن سعد عبد اهللا 310
الرميثةالمثنى180432903156522011/10/24مالرميثة353436نججاة احمد حسنآاظم خطار سوادي اخوبرشة -311
الرميثةالمثنى184367752903156682011/10/24الرميثة353350غريبة عصبان ايدامآاظم دريول بندي شكص 312
الديوانية109217943503281642011/10/16نفرمديحة حمادي ثامرآاظم سلمان مشاري ثويني الدهيماوي313
سدة الهنديةبابل101114133031554124/10/2011مالسدةفليحة محمد عليآاظم عباس ابراهيم محمد الطفيلي314
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السماوةالمثنى1633031552724/10/2011م 363السماوة667988هيفاء باقر مكطوفآاظم محمد مطير زغير ال زغير315
المناذرةالنجف275549033503281562011/10/16الحيرةحمدية مرزوك عباسآاظم وحيد عبد حسين الكعبي316
بابل1162233031554024/10/2011مالسدة492693علية عبيد رحيلآريم عواد سيف خشفان السويدي317
الرميثةالسماوة1923503281662011/10/16م 346الرميثة83140مريم رضا آودينيآريم آشاش سعيد حربي الزريج318
الشامييةالديوانية19363503283132011/10/16مالديوانية341907رجاء عبد عون جاسمآريم مشحوت ناصر حسين الخفاجي319
الرميثةالمثنى10512633031553024/10/2011مالرميثةنغم جبار مجهولآريم يحيى موسى آاظم جعيله320
المناذرةالنجف743503282852011/10/16م 78المناذرة402115نعيمة يوسف آاظمآصاد داود سلمان جبر الجناحي321
الحلةبابل331303503282972011/10/16مالحلةليليا آريسك الكسندروفنامؤيد عبد الحسين ابراهيم محمد العيساوي322
النجف145288273503165262011/10/16النجف71409زهراء حسين برهانيمؤيد آاظم شيخان حمادي العبودي323
الديوانية355708603503165672011/10/16الشاميةهيفاء جبار شونديماجد جعفر آاظم عبد اهللا الرماحي324
الدغارةالقادسية3032031553524/10/2011م 927الدغارة303410زينب سلمان عليماجد عبد سلمان حسن العتبي325
المدحتيةبابل336913203156592011/10/24م 119المدحتيةانتصار طه ياسينمالك عبدالجاسم عكروك آاظم الخيكاني326
الديوانية1673303165452011/10/16م 408الديوانية470759زينب منعم عليماهر محمد رضا عبد جبار العبدلي327
الرميثةالمثنى18426622429031554724/10/2011الرميثة379806رحيم حمدان سعدمترومه آنون صالح مغوش 328
آربالء693213203283062011/10/16مآربالءام البنين علي خيابانيمجر اسماعيل شلش مجر المحمداوي329
السماوةالمثنى24613303283022011/10/16مالسوير288709بهيه عواد دبوسمحل رويضي آشاش شاهين البرآات330
الديوانية63503165602011/10/16م 728الديوانيهرجاء حسن محمدمحمد جاسم محمد جالب ال حمد331
الحي العصريالديوانية13335031554324/10/2011م 250الشافعية694574سليمة حسين هطونمحمد جبار عبد ستار الحجام332
بابل10041173203156752011/10/24مالحلةثريا عبد االمير سالممحمد جليل ابراهيم عبطان آروي333
آربالء265528023303165572011/10/16الجدول الغربينسرين حاآم عبد عونمحمد حسين راضي ابراهيم البو دعيتة334
الرميثةالمثنى205932903282612011/10/16مالرميثة452993ندامة ارحيم ابو خرسهمحمد حلواص عبيس نهاب 335
الحلةبابل19119832031554424/10/2011الحلةنضال هادي عبدالخالقمحمد حمزة ناجي آريم المعمار336
بابل1923822835031552624/10/2011ابي غرقنداء فاضل علوانمحمد راضي علوان حسون الزغيبي337
الرميثةالمثنى4351613303281272011/10/16مالرميثةرويده احمد ذآرمحمد سوادي حسين جابر الظالمي338
السماوةالمثنى447583303165122011/10/16مالسماوة146905سندس حسين ضبابمحمد شويني ظاهر عبد الحساني339
الحلةبابل4181733203156702011/10/24الحلةفاطمة محمد حسنمحمد صاحب مصحب جالب الجالب340
الديوانية815293203165482011/10/16الديوانية145003رجاء صاحب محمدمحمد عبد الرضا علي عالج الخطيب341
الرميثةالمثنى184367592903282802011/10/16الرميثة527415شكرية عبد جوادمحمد عبد اهللا حساني رخيص 342
آربالء48113203156562011/10/24مآربالءحياة حسن عبد الحسينمحمد عبد محمد علي الحسناوي343
الرميثةالمثنى432903156662011/10/24م 191الرميثة484520شكرية عبادي شنانمحمد علي حسين نادر 344
المثنى14029031553324/10/2011م 255الرميثة425792سهام رحيم حمدانمحمد فاضل حمدان سعد 345
السماوة813303281492011/10/16م 89السماوةآفاء مسلم عبد الحسينمحمد فاضل عبوسي جبر البياتي346
الهاشميةبابل11933203156532011/10/24مالمدحتيةبشرى قاسم محمدمحمد فرهود حسين بادي مزيداوي347
الرميثةالمثنى1843672229031553824/10/2011الرميثةوآدة حسن سعدمحمد فزاع وريور جبر -348
السماوةالمثنى378883303165082011/10/16مالسماوةزينب عبد  االمير محمدمحمد محمد مهدي محمد رضا عبد الحسن ال349
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الديوانية4432031553424/10/2011م 795الديوانيةميناء مجيد جعفرمحمد مريدي حمد مرزوك الحمزاوي350
النجف277552043503282632011/10/16الحيرة663750زينب سامي آاظممحمود عبيد محيسن فدعان العكراوي351
الديوانية105209553303156632011/10/24نفرنهارة حسن جابرمحمود مريدي حمد مرزوك الحمزاوي352
الحلةبابل1415293503281362011/10/16مالحلةباتا جوزيف ادواردمخلص آاظم آريم فهد البودخيل353
الرميثةالمثنى2061712903165562011/10/16مالرميثة657192عليه مزهر آيطانمديح صفر عبيد عبطان 354
نجف103205013203165652011/10/16النجفاميرة رسول عبد االميرمرتضى حسين تقي حسين رضوي355
بابل10517232031553124/10/2011مالمدحتيةاالء زهير محمد عليمرتضى ماجد عمران موسى الحصيني356
الكوفةالنجف172343613203165682011/10/16الكوفة69122خلود هادي محمدمسلم رجب حمد عباس العكايشي357
السماوةالمثنى363833303283222011/10/16مالسماوةفائزة خضير عباسمسلم عبد العظيم احمد صالح دبس358
بابل2039053203283112011/10/16الحلةايمان عبدالرزاق هاديمسلم عظيم جليل  خوجه نعمة359
الحمزة الشرقالديوانية35687935031555024/10/2011الحمزة267905فوزية هادي آريممصطفى جاسم حسين حاتم بني سعد360
الشاميةالديوانية393785363503281482011/10/16الشامية335439ختام عبدالعظيم عمرانمعن صالل عمران جياد الحميداوي361
الرميثةالمثنى181360593303156582011/10/24الرميثة441113نباء ناضم عجةمنذر آامل فريخ محمد ابو طبيخ362
الهاشميةبابل116231303203156622011/10/24الطليعةعليه آبر نوروزمهدي حسن شياده عيدان العيدان363
الرميثةالمثنى2051422903165102011/10/16مالرميثة1880480سامية منشد جنحيتمهدي داخل خضر سعد 364
الرميثةالمثنى1911532903165492011/10/16مالرميثة903340زهره جاسم منشدمهدي عاشور منشد شمس 365
الهاشميةبابل1683203282742011/10/16م 388الهاشميةبتول آامل محسنمهدي عبد الزهرة سلمان محمد الشريفي366
المخيمآربالء51393203156722011/10/24مآربالءفاطمة عبد الرحيم عباسمهدي هادي فاضل سلمان التكمجي367
باب الخانآربالء2956853503165112011/10/16آربالءمنصورة حسين عليموسى علي موسى عباس الحميري368
الرميثةالمثنى2201832903165032011/10/16مالرميثة1495930سهام عبد الكريم حاجمموسى آاظم عبيد جبر 369
الديوانية424847243203281702011/10/16الشامية296846ساهرة محمد عيدانموسى آاظم عيدان حسن 370
السماوةالمثنى5111020313203282952011/10/16السلمانمهية صخيم سعرانموسى محل عطية زغير العيساوي371
بابل1113503282572011/10/16م 150الحلةساهرة حسين صادقموفق جبر عليوي  الحميري372
الحلةبابل1414883503282762011/10/16مالحلةرفاه عبد الصاحب مرزةميثاق آاظم طالب  العبيدي373
السماوةالمثنى96233031553724/10/2011مالسماوة427459اقبال رزاق ظاهرميثم ترآي محمد حسين الفرج374
الحمزةالقادسية3568793203165242011/10/16الحمزة144868نغم هادي آريمميثم جاسم حسين حاتم بني سعد375
السماوةالمثنى40212533031553924/10/2011مالسماوة405778نادية عبد جايدناجح جابر جخيور خطار الميالي376
الكوفةالنجف117283203165632011/10/16مالكوفةازهار حسن درويشناجي يوسف درويش علي النقيب377
السماوةالمثنى375733031554924/10/2011مالسماوةزينب حمزة حسنناصر سلمان جبار هويدي 378
الرميثةالمثنى129422903156612011/10/24مالرميثة1115986قاهرة مزعل نجمناظم محسن حمدان مظلوم 379
الديوانية703503283092011/10/16م 649الديوانيةزينب نتوش محسننافع صاحب جاسم عباس الخفاجي380
عفكالديوانية131261433203165152011/10/16سومرفوزية آروز راضينافع هلوس حزام جبر السعيدي381
ال بديرالديوانية913503283012011/10/16م 837البدير703084زينب علي جانينجاح عبيد غثيث سلمان الصكبان382
السماوةالمثنى37614433031553224/10/2011مالسماوةنوال سعد محمدنزار عباس جبار محمد يونس383
الحيدريةالنجف186466293503283152011/10/16الحيدريةاعظم يوسف براتينعمة حمود حمزة غضب المسلماوي384
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الديوانية31301933503282722011/10/16الديوانيةفضيلة خنياب سلماننعمة سلمان عباس حسون القصير385
الديوانية693503283032011/10/16م 712عفكسهى حسن سلماننعيم جبار حسن موسى العوادي386
الرميثةالمثنى191452903156552011/10/24مالرميثة453261قسمه علي حسيننعيم عبادي شنان عبد 387
السماوةالمثنى13815633031552924/10/2011مالسماوة1879797بتول حميد فرجنعيم غازي محمد صالح - السوادي388
الرميثةالمثنى181122903156732011/10/24مالرميثة434061جبرية مطرود خضرنوري داخل خضر سعد 389
الجمعيةالنجف108194333203281372011/10/16النجف902259ايمان هادي طعمههادي صاحب صالح مهدي غيبي390
آربالء76633031554524/10/2011مالجدول الغربيبتول علي اآبر حسنهادي علي حمود يوسف الجياد391
آربالء591413203165422011/10/16مآربالءفريال صالح حسنهادي مشكور حسن علي صنكر392
السماوةالمثنى1753484433031553624/10/2011السماوةاحمد يوسف عبد الوهابهبة آريم محمد عكموش ابو حلو393
المثنى1842903156692011/10/24م 181الرميثة442287قرطنه عبد الكاظم زغيرونهديب فضل زغيرون دويش -394
الرميثةالمثنى183365792903156542011/10/24الرميثة440944شكرية بلم علوانوالي عبد غياب زغنون 395
الحلةبابل11871513203165502011/10/16مالحلةزينة شريف صالحوسام عبد الرضا فليح زايد العتابي396
الكفلبابل215428203503282772011/10/16الكفل495376رباب ابرهيم عبودوهاب محمد جبر عبد اهللا الطفيلي397
آربالء10113203165312011/10/16مآربالءمكية علي حسينياسين احمد حسين علي الجواهري398
الديوانية124246753503282672011/10/16الدغارةشهلة حبيب حسينياسين جبر آاظم حسين العمري399



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

القريةالناحية

االسكان 1

البو حسان
البو حسان

حي النقيب

حي الحسين

باب الخان

القشلة

البو حسان

البو حسان
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البو حسان

البو حسان
البو حسان

البكرلي
البو حسان

الحسين
العمارة
البو حسان

البو حسان

البو حسان
الجربوعية

البو حسان

النيل
البو حسان

البو حسان
البو حسان

العباسية
القاسم
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البو حسان

حي الزهراء

البو حسان

ابراهيم الخل
البو حسان

البو حسان

البو حسان

الحسين

حي الحكيم2
البو حسان
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البو حسان
الجمعية

البو حسان
الهالل

البو حسان

البو حسان

البو حسان

البو حسان

الكرامة
البو حسان
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البو حسان

البو حسان
حي 14 رمضان

البو حسان

البو حسان
البو حسان

البو حسان
الخزاعلالسنية

الشنافية

البو حسان

البو حسان
البو حسان

البو حسان
البو حسان

عباسية شرقية
حي النقيب
البو حسان
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البو حسان
ال عبدالحسين

البو حسان

الحيرة
التعاون

البو حسان

الحرية

حي الحكيم

العباس

المخيم
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البو حسان
البو حسان

الرميثة
السدة

محلة الكويتالحيرة
البو حسان

ابي غرق

البو حسان
الجمعية

البو حسان

البو حسان

الجمعية
حي ميسان

البو حسان
العباسية

الكفل
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البو حسان
البديرعفك

حي الشهداء

شارع الهاتف

البو حسان
هور حسين

البو حسان

المدحتية

البو حسان

البو حسان
حي العسكري

البو حسان
البو حسان

حي البلدية

عفك
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البو حسان

حي النقيب
البو حسان

البو حسان

البو حسان

مصطفى راغب
البو حسان

البو حسان
الماشطة
البو حسان
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الحيرة
المشروع

حي العسكري

البو حسان
حي العسكري

االسكان
الجدول الغرب

البو حسان
حي االساتذة
ابي غرق

ال عبدالحسين
العباسية

ال عبدالحسينالشرقي
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البو حسان

السياحي
حي ميسان

البو حسان
البو حسان

البو حسان

حي الكرامة

البو حسان
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البو حسان

البو حسان

الجمعية
الرميثة

العباسية


