
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بغداد في ٢٠١٣
اسم االماسم الزوجةصحيفةتسلسلوجبةمرحلةمحافظة المكتب االسم الكاملت
رتيبة حسين/1136979117البصرةبغداداحالم عبدالھادي عبدالحسين1
فھيمه طاھرافراح حسن مجيد111410134البصرهبغدادجعفر صادق مجيد2
حطيري مدھوشزھرة خلف1118663البصرةبغدادحامد خالد عبيد3
نجيبة فھودخديجة حمزة فاضل281165م11البصرةبغدادحامد عبدالحسين مطلك4
بسھي لفتهليلى عوده ياسين142863م11البصرةبغدادحسن كاظم حسن5
صبرية عيسىفاطمة يوسف111937838البصرةبغدادحسين جاسم محمد6
زليخه احمدبتول جاسم بدران376188م11البصرهبغدادحسين علي حسين7
زكية عبدعليضوية محمود حسن80م11٤٥٨البصرةبغدادحمود عبدالرزاق عيسى8
خيريه عبد الرضااشواق عبد الكريم حبيب2551م11البصرهبغدادحيدر اسماعيل عوده9

كاظميه سعدونحليمه عبدهللا مندي148095858م11البصرهبغدادخلف عيسى بادي10
ربيعه كريمبدريه طالب صالح11461092003البصرهبغدادخلف فياض عزيز11
قسيمه عبد النبي/34769347ب11البصرهبغدادخوله حسين عبدالمحسن12
قنيده ضانيفضيله كامل عمار111301147البصرهبغدادخيرهللا محمد طالب13
سليمة عبدالعاليانوار عبد االمير لفتة185145م11البصرةبغدادرزاق صادق جعفر14
ليلوة جابرھدية صالح1125651076البصرةبغدادرعد رزن جوھر15
بدريه عبدعلي/1146693085البصرهبغدادزھره حمد غانم16
زھره كاظمصبيحه سامي سعدون1112791البصرهبغدادسعد مال هللا دفار17
حربية محسنبخيتة عبدالحسين1138376526البصرةبغدادصافي محمد مكشف18
قبيله جباراعياد محمد عبود60018م11البصرةبغدادصالح جليل جاسم19
ارضية حميد/27م11٤٢٨البصرةبغدادصبيحة ساري مطوي20
حدھن محسننعيمه ياسين محمد534191م11البصرهبغدادضياء جعفر عبدالصاحب21
زكيه عودهحليمه قاسم عبيد11122262البصرهبغدادطالل محمد حسن درويش22
خيريه محمودعھود عسل حمود1147494783البصرهبغدادعادل معال حمود23
مكيه عويدخديجه عدنان / عفيفه جابر1121142136البصرهبغدادعباس خلف ياسين24
فاطمة عباسطاھرة ابوطالب علي اكبر1130560980البصرةبغدادعباس عبد جابر25
شديده واديبشيره عبدالنبي عبدالكريم1133566819البصرهبغدادعبد الواحد فاضل محمد26
خديجه غضاناخالص علي25م11١٢٨٦البصرهبغدادعبداالمير نصيف جاسم27
فوزية فرھودمعصومة اسماعيل غالم1185296البصرةبغدادعبدالرزاق جاسم محمد28
كاظمية صالحخديجة محمد حيدر11125370البصرةبغدادعبدالعباس محمد جاسم29



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بغداد في ٢٠١٣
ملك عباسروضه عبدالحسين1116633062البصرهبغدادعساف حسين مسرھد30
وكده درجالشنينه حوير عبيد1120039876البصرهبغدادعلي حجاي سوادي31
فھميه خضيرسناء علي نيشان111311119البصرهبغدادعمار حمه رحيم32
فركه عيهغبره علي خان صافي76م11٢٤البصرهبغدادغضبان سلطان صافي33
زري خلف/1118737357البصرهبغدادفضيله جاسم حميد34
مياسة مخبورعمرة كاطع178187م11البصرةبغدادفھد ناصر جاسم35
فوزيه جيادفاطمه نوري سلمان11122570البصرهبغدادفيصل غازي سلمان36
بدريه جاسمشروق سلمان عبدالجليل1117835514البصرهبغدادقاسم جواد كاظم37
شميه عبدهللانواھض ناظم علي1121578البصرهبغدادقتيبه سالم علي38
موزر عليزينب حميد علي1147483البصرهبغدادقصي سعيد لفته39
مسحاية علقناجية حبيب1139578804البصرةبغدادقيصر حميد صالح40
جماله عمرانرحاب علي سلمان11120279البصرهبغدادكاظم داود سلمان41
خوله حسينبدور مسلم صيھود133737م11البصرةبغدادمثنى عبد السالم غصبان42
بھية لفتهبشرى غازي عبد الكريم1115330552البصرةبغدادمحمد جاسم حسين43
فاطمة عيسىطيبة محمد علي111317100البصرةبغدادمحمد جواد احمد عبد هللا44
صبره معتوقاميره عباس علي1144588809البصرهبغدادمحمدحسن ھادي عاشور45
سميره طهسحر عبد االمير ناصر733م11البصرةبغدادناصر عبد اللطيف ناصر46
صبريه عبيدنجاه ابراھيم حسن412176م11البصرهبغدادنجم عبدهللا ھذال47
فخرية خضيرقبيلة داود سلمان6005م11البصرةبغدادھادي محمد جواد عبد الكريم48
كوثر عبد العزيز\11127759البصرهبغدادوفاء مجيد عبد الحميد49
صبريه طعمهمريم عوده عبيد93481م11البصرهبغداديوسف شداد فارس50


