
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان في ٢٠١٣
اسم االماسم الزوجةصحيفةتسلسلوجبةمرحلةمحافظة المكتب االسم الكاملت
بدرية حمودامل جبار زھراو810112100ميسانميسانابراھيم حاتم زوير1
رفيعه خضيرقبيلة  لعيبي95154م93ميسانميسانابراھيم حسن  مطليب2
نورية عباسماجده حنون جاري693180م88ميسانميسانابراھيم مراد علي3
ركن سيالنموحة علي كلخان126م 87740ميسانميسانابوبطل رويس عليخ4
جوالنة داغر غريبحياة شحت94115م810ميسانميساناحمد جبار ھاشم5
خاجية عبدالجباراخالص عبدالكريم مجيد42488م86ميسانميساناحمد حميد مجيد6
خيرية دبيسمرضية عباس علي8761763ميسانميساناحمد داود ساجت7
فطيم نوماسزينب جبر ھاشم337167م89ميسانميساناحمد رشم ھاشم8
رفعة طاھرحياة جعفر طاھر86717143298ميسانميساناحمد سعيد جاسم9

عكيفة بدنفاطمة رحيم كاطع18م 89659ميسانميساناحمد سعيد زغير10
فاطمة جاسمنسرين صادق جعفر8953061ميسانميساناحمد شاھين جبر11
خميسة راضيسھلة حسن78044م91ميسانميساناحمد شھاب محمد12
خالدية ناھضزھراء حسن جبار723186م88ميسانميساناحمد عباس جبار13
قنديل يدامامل حافظ عبيد62865م85ميسانميساناحمد عبد يوسف14
حرية عبدهللامنة كريم ازيارة667132م93ميسانميساناحمد علي عيسى15
بتية شرھاندجلة ھاني جريو168م 92777ميسانميساناحمد فرحان جريو16
بدرية عباسخلود صاطع صابر4412م86ميسانميساناحمد كاظم جابر17
جبره غاجيزينب فرھود8622344464ميسانميسانارحيمة سلمان امشيري18
فاطمة شايعزھره وادي سعدون8741382471ميسانميسانازبين مھودر دحريب19
مديحة رحمهحميدة كاظم عودة65057م88ميسانميساناسعد رحيم عودة20
موحة نعمةنعيمة عبود خميط3365م86ميسانميساناسماعيل فلحي احمد21
عذيبة غويفلزھره صريخ رسن8811122125ميسانميسانالحوم صنيھر محمد22
بدرية محمد/85م 8617ميسانميساناميرة مزبان ھاشم23
فاطمه ھاشم/647142م87ميسانميسانانتصار محمد عبدهللا24
رشدة بلوطفاطمة فرحان بلوط71179م85ميسانميسانانعيمة حنش انصير25
علية حسينافراح عبد الجبار62964م92ميسانميساناياد كريم صانت26
حمدية حسن\8642266ميسانميسانايمان جمعة ھاشم27
رضية جودةصبيحة صابر جابر143146م88ميسانميسانبارح عليوي محسن28
حمدية حسنجنة صالح كاظم649117م89ميسانميسانباسم جمعه ھاشم29
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جابھن كاظمھدية جاسم92382191البصرةميسانباسم فرج عبدالرضا30
جميلة ثوينيبسنه سعدون جابر708130م810ميسانميسانباني عاصي رومي31
دولة موسىجاسميه جابر عبدهللا162م84١٥٦ميسانميسانبدر ابريج زورة32
خاجيه عطيهحمدة خالد ھندوس8910621075ميسانميسانبدر خوين علي33
شاماغة محمدنعيمة مزھر درباش84645111ميسانميسانبدر مضلوم مخفي34
شنينه ثجيل\716156م91ميسانميسانبدريه كاظم كامري35
جسم ساجت\8432965619ميسانميسانبدوية عطية سھيم36
ركن سيالنحميده خميس فرھود8810921708ميسانميسانبريج رويس عليخ37
حنوة طعمة\9212224246ميسانميسانبزة قاسم مختاض38
خديجة عبدالرزاق/88489472ميسانميسانبشائر محمد بسيم بكر39
جسومة محمد/7741م88ميسانميسانبشيرة جلوب فالح40
واديه حسين/4041185م85ميسانميسانبطيخة كاطع حافظ41
كطيوة مدھوش\9132564838ميسانميسانبلوة حمد مويرد42
حمرية تعيبان\87155142ميسانميسانبنية جلوب داغر43
كلثوم سيد جودة/8835671069ميسانميسانبنية سيدسلطان سيدحسن44
فطيمة علي\79م 9294ميسانميسانبنية شرھان مويرد45
خالديه عليوي\209143م84ميسانميسانبنية ضيغم جري46
صبيحة راجح/37669م85ميسانميسانبھية عاشور حسين47
سمينه عبيد\62152م 92331ميسانميسانبھيه مناتي كعيبر48
وردة حسنكاظميه عبدعلي53م 87626ميسانميسانتحسين خليف مسعد49
فاطمه كاظمبشرى خضر ماھور8953051ميسانميسانتحسين عبدعلي ماھور50
حسنيه غديربھية نعيمة مزبان18927730ب87ميسانميسانثاني جمعة عليوي51
عذافة حسينبتيه محمد حسين886713378ميسانميسانجابر شولي سعدون52
منسية عبدرجاء  حاتم179129م87ميسانميسانجابر صباح حسين53
زھرة لعيبينعيمه طاھر محسن36م 92720ميسانميسانجابر قاسم حسن54
بتية يوسفزھرة سلمان65956م87ميسانميسانجابر كرم جعفر55
حوري رسنمريم بنيان13646م87ميسانميسانجادر محارب محمد56
كاملة مدھوشسويره شاھي روكان81248م88ميسانميسانجاسب سھر حسين57
سھيله فلفلمنيجه خان محمد619170م93ميسانميسانجاسب قاسم جاسم58
عايدة قاسمجاسمية مولى عباس771169م91ميسانميسانجاسب كاظم حسون59
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بختاية كاظمخالدية جعفر امقل8712224283ميسانميسانجاسب كاظم شريف60
رضية عبد عليمصر مسعد مارد8433466668ميسانميسانجاسب كعيد مارد61
موحة محمدحسنة صحين علي810436156ميسانميسانجاسب محمد مسعد62
حلوة ناعمكاظميه جبار نصر89664140ميسانميسانجاسب ھندال اسماعيل63
نعيمة عبوداسماء نوري فرحان86543125ميسانميسانجاسم اسماعيل فلحي64
سعاد مناتيملوني نجم حسين574140م84ميسانميسانجاسم جعفر ياسين65
جسم سلمانھظيمة كاظم لھيوج8831061837ميسانميسانجاسم جلوب طعمه66
مسحونة عبدمديحة داخل حاجم9217534965ميسانميسانجاسم سالم محمد67
عربية فھدطماشة كاظم محمد6591م86ميسانميسانجاسم شايع جبار68
نعناعة جوتيكريمة محي مكيالن673163م92ميسانميسانجاسم شتال عبدهللا69
بنية واديرياسة حسن عذافة84569197ميسانميسانجاسم صبيح عبيد70
جارية عبدهللافوزية بدن حسب17434675م85ميسانميسانجاسم صدام علي71
فضيلة خلفحسنة حمدان حياوي8950866ميسانميسانجاسم عبدعلي عليوي72
خديجه حسينخوله ماجد جحيف8932665117ميسانميسانجاسم علي نوماس73

جمالة فياضسليمة زغير جاسم / زھرة حصمون685135م88ميسانميسانجاسم كباشي بجاي74

غالية طاھرسناء جاسب جبار / انتصار طارق91300159936ميسانميسانجاسم مجيد نخش75
زھره مخلفزھره ذياب راضي8665328ميسانميسانجاسم محمد حسين76
سنية جالبسميرة رحيم قيطاس94م 86703ميسانميسانجاسم محمد عبد77
حنطة ناصروداد سلمان والي464108م87ميسانميسانجاسم محمد كرم78
جاسمية شمخيحورية ابراھيم كاظم74157م91ميسانميسانجاسم محمد ماضي79
زھره جباروفاء كريم شجر610117م89ميسانميسانجاسم محمد ھاني80
حمورة سلمانقسمة غانم محمد674180م92ميسانميسانجاسم محيسن غضيب81
صوالغه عديموحيد جاسم لعيبي8933667017ميسانميسانجالي ھجيل خصاف82
حتم شياعبدرية مطعم حسن8811122086ميسانميسانجبار جبن خلف83
ريمة حبيبنعيمة كاظم سيد9310721337ميسانميسانجبار حسن كاظم84
بسھي صالحنجاة حميد عبدالحسين8526953784ميسانميسانجبار عبدالحسن وداي85
صبرية  محمداعظم حسين حسن36527م93ميسانميسانجبار عبدالرحيم حسن86
محنايه شرواننعيمة عوده بعنون917314529ميسانميسانجبار غالب بعنون87
طاكة راضيكاظمية حسب لفتة8414693ميسانميسانجبار محسر عجيل88
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حموره سلماننسمة كصاب مناتي650127م91ميسانجبار محيسن غضيب89
سكنة بنيانھاشمية حميد مغامس37491م88ميسانميسانجبار مويلح جياد90
موزة شنيشلصبريه عبد الحسن893377ميسانميسانجبر الشنف عاتي91
ھندية حسينزھره غانم عباس918917777ميسانميسانجبر علي عباس92
موحه لفته/69137م85ميسانميسانجروه مدنف محسن93
ملكية نعيمةسعدونه صاحب ياسين36م 87633ميسانميسانجعفر خلف الزم94
زھرة عليعل حسنسھام عيسى حافظ81064746ميسانميسانجعفر عبدالزھرة جبر95
فتنة غاليفرات حميد طاھر39م 88674ميسانميسانجعفر فياض محمد96
خالدية مناتيجميلة شنشول جاسم712181م91ميسانميسانجعفر والي حمود97
صبرية عكلهعھود مجبل اسماعيل64792م88ميسانميسانجعفر يوسف عبدالنبي98
فاطمه محمدعفاف عبدالرضا فرھود56971م84ميسانميسانجالل محمد علوان99
صينية محيسنمودة حميدي/ليلى سعد87678148ميسانميسانجلوب رباط صالح100
شكاية خلفشلة عبدهللا موسى10468م88ميسانميسانجلوب عبار مغامس101
خضره لطيفساجدة عدنان/ميسون عبد علي71253م91ميسانميسانجليل جبار قاسم102
شويعة عبيداحالم حسين القاص8869355ميسانميسانجليل عبدالكاظم محمد103
زھرة سالمحرية غانم جبار65945م810ميسانميسانجليل موسى كاظم104
فھيمة جاسم/883557ميسانميسانجليلة علي حسين105
نعيمه جبارزھرة مناحي حسن67834م91ميسانميسانجمعة شالة حسين106
كاظمية عذافةھيله صالح راجح54228م89ميسانميسانجمعة ھليل حمود107

سمرة مطر رسن /فوزية حردان 8818122050ميسانميسانجمھور عبد فزيع108
ثالثة طاھرخلف

خماسة بھارصبيحة جاسم لفتة727143م92ميسانميسانجميل حمدان كزار109
كاغد مزعلحليمة عالوي مزعل887615048ميسانميسانجنزيل عودة سلمان110

رغد مجيد حمود / ليلى حسين 760196م93ميسانميسانجواد عبدالكاظم محمد111
شويعة عبيدشاتي

فاطمة محمدعليزھرة عبد شمة8785195ميسانميسانجواد علي اغا112
حياة مناتيجميلة ناصر محمد810530127ميسانميسانجواد كاظم جبار113
صبرية جبرحميدة محمد25م 9327ميسانميسانجواد كاظم عباس114
فرحة نوريرباب خيون عواد810418124ميسانميسانجواد كاظم مراد115
بدريه حسنفاطمه داود سلمان668169م91ميسانجواد كاظم مطر116
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لطيفة لواحنصره عبد مطشر4453م85ميسانميسانجواد كاظم مطشر117
رضاته جمعه\8616031922ميسانميسانجيتايه كريم لفتة118
بسھن سالم\8722671ميسانميسانِحسن اجياد شالكة119
جبرة سواديامل عبدالجبار علي79761م88ميسانميسانحاتم جابر علي120
ھونه خضيرايمان غالي حسين728115م91ميسانميسانحاتم فريو مغتاض121
رضية شانيسھام رحيم قاسم13م 92649ميسانميسانحاتم ناعم ناصر122
رسليه راضياسوان شبيب سلمان549115م85ميسانميسانحازم محمد مطلك123
خاجيه عبدالجبارھيام حاتم مولى85578132ميسانميسانحامد حميد مجيد124
حمدة حسينايمان عباس صافي123م 88680ميسانميسانحامد شلش محبس125
وحيدة مسلمسھيلة سالم مسلم866141م84ميسانميسانحامد عبد كاطع126
زھرة حمد/63474م88ميسانميسانحرية عاجب خلف127
زھرة طاھرجميله جارح لفته89146113ميسانميسانحريجة غالي خريشد128
قاسميه داخلحياة رشيح8765551ميسانحسن اسماري حسون129
فاطمة عطيةجاسمية محمد زاير81040681064ميسانميسانحسن جاسم محمد130
غنيدة محمدماليه ذنون جوده810308125ميسانميسانحسن حميد شبير131
جسومة بدايوردة محمد داخل93685182ميسانميسانحسن رسن شلش132
حناية كنبارحميدة عبد راضي249143م88ميسانميسانحسن شبار داغر133
حسن ودايحميده حنون \عذراء محمد علي8914477ميسانميسانحسن عباس كاظم134
فوزية سالمھناء حسين8930749مبيانميسانحسن عبدالحسين عبود135
بنوره حسينطلبه قاسم لعيبي853928ميسانميسانحسن عبدالنبي لعيبي136
سلوى شاھورسكنة سالم شاھور751143م88ميسانميسانحسن علي عودة137
غريبة كاظمفھيمة كاظم فنجان647125م86ميسانميسانحسن غازي جبار138
جاسمية جميلسھام حسن جبار542151م84ميسانميسانحسن قاسم منحوش139
فخريه شاه محمدبشرى رضا علي9123146143ميسانميسانحسن كطوف كركي140
زھره كاظمرغد جاسم صبير6869م89ميسانميسانحسن محبس صبير141
رضية شاتينصره مجبل جاسمم 9239337ميسانميسانحسن ناعم ناصر142
كاظمية حسونشمه منديل وھيب8924728ميسانميسانحسن وادي سريح143
كاشيه جبر\28162م87ميسانحسنيه حميدي وھيب144
بدريه حسين/70855م87ميسانميسانحسونه حسن محمد145
فيمة نزارليلى كشكول محمد1755م91ميسانميسانحسين القاص عباس146
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زھيرة سويدانبسنة عودة مسلم8477621ميسانميسانحسين جاسم حمود147
فاطمة عطيةمريم حميدي رشم651128م92ميسانميسانحسين جبار لفتة148
قسمه جويدمريم ناصر عبدهللا79679م84ميسانميسانحسين جبار محيبس149
حميده جعفرسوسن داود بختيار9112915787ميسانميسانحسين جرو جاسم150
طاكة جبرسعاد حسون حسين86130661086ميسانميسانحسين جمعة بوصي151
حسينة غديرخاجية سعيد حميد8618937727ميسانميسانحسين جمعة عليوي152
فكر رشمربيعة حسن رھيف8521843433ميسانميسانحسين حسن زبون153
غند حسينبلقيس عيسى حيدر87614123ميسانميسانحسين حسن محمد154

صغرى رجب علي/اكتفاء ابراھيم 918416663ميسانميسانحسين حميد جمعة155
بھية عبدالحسينمحمد

حميدة راضيفاطمة محمد93729118ميسانميسانحسين خضر كرم156
جاسمية راضيفاطمه عبود وجدان610171م89ميسانميسانحسين ديوان حمود157
بلوة وھيبةزكية كاظم64249م92ميسانميسانحسين زبون محمد158
بيدهللا شغيتسعدية عبدهللا مدھوش859530ميسانميسانحسين شويش كريم159
سميرة  خالدھدية جبار عليوي790139م88البصرةميسانحسين طريفي لعيبي160
شرجية جخيورحميدة نعمه جاسم75485م88ميسانميسانحسين عبود خنجر161
فطيم الزمبنية سالم قاسم8838535ميسانميسانحسين عتوي سعد162
فخرية جاسماشواق عبدالھادي موسى88383274ميسانميسانحسين فلحي حسين163
حصه صحنزينة جعاتي ھاشم665190م92ميسانميسانحسين الزم سليم164
سعدة ھاشمسھام بعيد ھاشم89227157ميسانميسانحسين مجوت شغي165
مكيه مطلبانتظار قاسم خليفة186م 88748ميسانميسانحسين محمد حسين166
سكنة مسعد حسينحياة ناصر كريم8634767ميسانميسانحسين محيبس حسان167
صبيحة عباسزھرة سباھي عبيد131م 88633ميسانميسانحسين موازن ھامل168
زھره جعفرسليمه فلحي عجيل45121م85ميسانميسانحسين ناصر عكلة169
زھرة حاتم/8630723ميسانميسانحسينة ھادي قاسم170
غنيدة غضيبفاطمة قاسم لغيوي131121م91ميسانميسانحطاب وشيل كبيدي171
صبيحة سلماندوالب مجمان385184م87ميسانميسانحظھن عبيد تھيم172
عسلة رحيمدولة سلمان رحيمةم 8101687ميسانميسانحكيم سلطان كريم173
زھرة غانماحالم ياسين حريز8811122071ميسانميسانحلو حسين حديد174
حرية حلو/9112224242ميسانميسانحليمة نعيمه فضاله175
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ميسان-ميسانحليمه كاظم احمد176
شنينة جابر\876713261المشرح

زھره حمدسمره راضي حمادي633139م89ميسانميسانحمدان عاجب خلف177
فتينة مذكورخماسة بھار سدخان31061871أ88ميسانميسانحمدان كزار سدخان178
بھرة موسىوفاء محمد حسن74821م91ميسانميسانحمود حميدي غالي179
حسن ھاديامل حمود فلحي843290ميسانميسانحمودي عبدالرزاق ارحيم180
سليمةعليھيلة باتول صكر95126م86ميسانميسانحميد جاسم جزر181
كاظمية محمدكريمه ناصر / مريم كاظم66434م810ميسانميسانحميد جاسم لفتة182
لميعة حسينامل معيدي خلف8432665116ميسانميسانحميد خليفة بدن183

رسمية عكب صالح / رغد 7583م91ميسانميسانحميد رضيو صحو184
جمالة مايععبدالواحد عبدالحسن

جويھن ھميھممنيزه اسماعيل محمد علي63356م91ميسانميسانحميد سالم ناصر185

حال نويصي خضير/نصره كا طع 8666441ميسانميسانحميد سعد مشكور186
ملكية نعمهعلي

كفاية عليزھره محسن عبيد874152805ميسانميسانحميد علي سلومي187
فاطمة حسونيخاجية عبدالجبار ھادي41764م86209ميسانميسانحميد مجيد ھادي188
زھره جعفرساميه حلو جبار8518436791ميسانميسانحميد ناصر عكله189
شمسية منصورغيدة شويع ياقوت18937714ب84ميسانميسانحنوف حرج فريح190
جميلة غانم\678161م92ميسانميسانحوشية حسن رسن191
جكارة محيسنوسيلة كريز محسن7223م92ميسانميسانحوني محمود محيسن192
حليلة خلفصابرين بستان معيدي20536م93ميسانميسانحيدر حنون عالوي193
صبيحة ثامروداد داخل780121م810ميسانميسانحيدر صاحب جبارة194
سعيدة عباسشيماء علي حسين883359ميسانميسانحيدر عبدالجبار علي195
سنية خضير جودةفاطمه زھراو جبار36م 91678ميسانميسانحيدر عودة بعنون196
حميدة فنطيلصدامة كاظم9219037919ميسانميسانحيدر كاظم عكيد197
برھونة بدراحالم حاتم626147م87ميسانميسانخالد حسن مغد198
شرطية عبيدصبرية رحيم عربي665172م93ميسانميسانخالد حسين عربي199
غنية نعمةسعدية محمود كاظم8915710ميسانميسانخالد حمود كاظم200
نعيمة جبارسمرة روكان حسين192م 88659ميسانميسانخالد شالة حسين201
حجيبة حوشيصبريه مزھر علي168م 9188ميسانميسانخالد صحيب علي202
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سكنة عنيدنعيم دريول محمد115م 86509ميسانميسانخالدية جبر خليفة203
حياة يونس\26130م92ميسانميسانخديجة علوان حسين204
سالمة مبادرعجيله كرملي عبيد5م 91707ميسانميسانخزعل جايان ناصر205
خشينة جبرفاطمه فاضل موزان87144172ميسانميسانخزعل عودة سلمان206
حليمة محمدرسمية رجب طھماز8923246314ميسانميسانخضر عرفات طھماز207
كاظمية حسبحليمه حاتم شغي89426196ميسانميسانخضير جبار محسر208
زھرة محمد عليامل عبدالزھرة محمد128م 92665ميسانميسانخضير عباس احمد209
غالية كلومديحة خلف جبار114129م91ميسانميسانخلف حسن امصاول210

صدامة خليف سويف / عجيبه 855310471ميسانميسانخلف عاصي فندي211
شنينه داخلجبار راضي

ستة مرادبھيجة علي مولة8823947711ميسانميسانخلف يارة علي212
شمره فصاميزايره حرش دابيس8514829572ميسانميسانخليف فرج عزران213
قسمة محبس شھدحسنة جاسم محيسن55م 91689ميسانميسانخليل جبار جاسم214
علية عباسقسمة حرز راشد8835771362ميسانميسانخنجر عبود جابر215
بنية شرھانسھيلة حسين شرھان915112م87ميسانميسانخوفي حسون شندي216
ليلوة نبلحنطة زيارة نبل1272م84ميسانميسانخيون شالل مسلط217
جاسمية جميلشيرين جاسم منحوش89542151ميسانميسانخيون قاسم منحوش218
ملكية عبيدحياه سلطان كريم87661119ميسانميسانداود سلمان رحيمة219
حسنة رحيمةسليمة جبارة جارح9211021862ميسانميساندعيم حمدان كاظم220
شنونة سيالنبھية زبون مجمان2م 92117ميسانميساندھام مطيلب سرداح221
فكرة خليفةحسنة جلوب سيالن104183م92ميسانميسانراضي جبارة رحيمة222
حسنة غليسسليمة شلتاغ خلف15م 86647ميسانميسانراضي حسين مغامس223
فوكھن حسانسميرة جالب زيبك891306648ميسانميسانراضي صحين خنيجر224
نصرة درباشازھار شھاب محمد65032م88ميسانميسانراضي عبدالنبي غانم225
فيھن كاظمزينب صكر مريود6585م810ميسانميسانراضي لفته علي226
فخريه حسنجميله خرص حسن89421م84ميسانميسانراضي ماھور عبيد227
عيدة سبھانصبيحة راضي طويلع8432564867ميسانميسانراھي حميد خلف228
سعده فريحخديجة جاسم محمد8463769ميسانميسانرائد كاظم شغاتي229
زھرة رسن/89146137ميسانميسانربية سلمان متيغي230
ترفة عبدالرضارازقية محيبس وادي8433366577ميسانميسانرحيم برھان ثامر231
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زھرة جبرسليمه حسين جباره790112م810ميسانميسانرحيم جبر فزيع232
حكم شياع محسنكريمة جودة647110م810ميسانميسانرحيم جبن خلف233
نصيرة ماريخضره حميد خلف366166م89ميسانميسانرحيم راضي طويلع234
جمارة بشيتقسمة حمدان جبار151م 86649ميسانميسانرحيم رفيع الزم235
عنيدة طارشصبيحة جثير جبر8522244301البصرةميسانرحيم سعدون غيالن236
رفيعة عليويليلى حسين197م 92620ميسانميسانرحيم طھيوش مغتاض237
فخريه ادويغرزينب حسن78013م91ميسانميسانرحيم عبدالسادة ادعيم238
ملكية يوسففاطمة خشن طاھر8863347ميسانميسانرحيم عبدالواحد حسين239
علوية حاويبدريه محمد حاجم172159م84ميسانميسانرحيم عليوي سلمان240
فتنة غاليحكيمة كريم نوري633180م88ميسانميسانرحيم فياض محمد241
بدرية صالحكلثوم مھدي صالح9222645141ميسانميسانرحيم محسن فلحي242
حسنة غانموحيدة كاظم سعيد64879م87ميسانميسانرحيم محمد رسن243
ملكية خلفندوة فاضل شجر12710م89ميسانميسانرحيم مطير غاسم244
كفھن ثابتحسنة سعدون جلوب12780م88ميسانميسانرحيم مويرد موزان245
فاطمة عودةحسنة نصر عليوي67413م88ميسانميسانرحيم ونيس حسن246
كاظمية حسب/150م366م89ميسانميسانرسمية جبار محسر247
صفية عليحميده كريم راسم6141م92ميسانميسانرشيد جمعه ماجد248
مريم بركاتسكينة قاسم محسن17983م91ميسانميسانرشيد زيارة سرحان249
غالية نايفنوعه جميل صبيح70م810٥١ميسانميسانرضا خالوي رخيص250
سكنة فلحيقسمة موسى9110621119ميسانميسانرضا داغر عذيب251
نجمة محسنسليمة عذافة خلف896095ميسانميسانرعد جاسم محسر252
خماسه بھارسليمه ھاشم سعيد65565م91ميسانميسانرعد حمدان كزار253
سعيدة كشكولسھام غانم موسى8665163ميسانميسانرعد حميد كاطع254

موحة نعمةسندس عبدعلي مھدي /فاطمة عويد97م 8867ميسانميسانرعد راضي عبدالحسين255

جميله مزجيمواھب عبد الزھره8430741ميسانميسانرعد راضي ماھور256
رسمية راضيزينب جعفر جبار93428242ميسانميسانرعد عبد داخل257
حسونة حسنفاطمة محمد رزيج70855م89البصرةميسانرعد قاسم كاظم258
زھرة كاظمحسنة عويد810627165ميسانميسانرمضان محبس صبير259
مثلة بھيرصبيحة غالب عباس73251م88ميسانميسانرياض شرھان محيسن260
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نورية عليمنتھى عباس محسن25187م89ميسانميسانرياض عليوي محسن261

نعيمة محسن خضير/ فضيلة 89317294ميسانميسانريسان جاسم كرومي262
جميعة ناصرھلوجي

جبرية علواشخولة قاسم رويض677120م91ميسانميسانريسان ھاشم عباس263
زھرة صالحسليمة ضبع كعيد5131م84ميسانميسانزاير محسن ايديم264
سكنة مھذانملكية عبدالرحيم ھاشم320163م89ميسانميسانزبون فالح حسن265
طويرة عبيد/86116م88ميسانميسانزبون ناجي رسن266
نجمة رمضاننشد شرھان خلف9130961749ميسانميسانزغير بھار سدخان267
زايرة محيفاطمة صبيح حسين8862177ميسانميسانزغير صالح عباس268
ھوية جاذوب ثاني/8922444667ميسانميسانزھرة حسن عريمش269
مرية سوادي\8412747ميسانميسانزھرة فالح حمود270
حسن طوقان/8819538295ميسانميسانزھرة منھل مشامي271
ثجيلة صحين\727195م91ميسانزھره كاطع رسن272
زھره حسينكاظمية علي فاخر63294م91بغدادميسانزھير لفته كاظم273
نجدية حلونوريه غانم8433466642ميسانميسانزياره مطشر الزم274
سميرة عبيداقبال حسن عنود89414124ميسانميسانساجد علي راضي275
زنوبه فنجانصبريه فاخر راضي108182م91ميسانساري جاسم ھاشم276
حسنة سعيدفھيمة كاطع حميد8718136063ميسانميسانسالم جلوب جاسم277
شلة عبدهللازھراء موسى علي4م 91722ميسانميسانسالم جلوب عبار278
بدرية عليويشيماء موسى جاسم133م 810673ميسانميسانسالم جليب عبار279
موحة فليحزھور محسن جعفر744280م85ميسانميسانسالم حميد كاطع280
عنيدة طارشانتصار مزيھر طارش8522244301ميسانميسانسالم سعدون غيالن281
مصر حسنسليمة محمد سعد8877675ميسانميسانسالم شغيت شندي282
حسنية حميديحميده مھدي عنيد28162م810ميسانميسانسالم عطوان ياسر283
منسية نجمحليمة جاسب ناصر8107314528ميسانميسانسالم لعيبي ناصر284
بدرية جنانيكواكب جبار جناني24767م86ميسانميسانسالم محمد مجيد285
وبري جابرفجر ھاني خفي8432264286ميسانميسانسالم مسلم خفي286
سنية بنيانوجيھه شبار داغر92111022116ميسانميسانسالم مطر داغر287
زھرة جعفرسعدونه سفيح خلف115145م85ميسانميسانسالم ناصر عكله288
سنية عليبديعه محمد جاسم8103476ميسانميسانسالم يحيى قاسم289
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جاسميه راضينداء صبيح اخليف459157م85ميسانميسانسامي ديوان حمود290
جسم عودةعلية حسين8104728228ميسانميسانسامي شھد جبير291
غريبه طارشكريمه عزيز علي8422935ميسانميسانسامي قاسم رسن292
زھرة عريبيوحيده سالم الزم810708142ميسانميسانسامي كاظم الزم293

حريه سيد زاير سيدجوده\ضمھن 9135671064ميسانميسانساھي وادي سيد294
زھرة سيد كرمطاھر سيدجودة

كرجيه يوسفحياة حسين مطيلب8513727282ميسانميسانسبع صيوان مطيلب295
زينب عليبوران علي617110م91ميسانميسانستار جبار جعفر296
امينة نورعليسلمى علوان87407994ميسانميسانستار جميل علي297
نعيمة جبارعليه حوين حسن34م 91678ميسانميسانسرحان شالة حسين298
كاظميه محمد  محمدليلى حميد فريج81032364532ميسانميسانسعد جاسم لفتة299
جبارية موسىساجده محبس نعمه810336417ميسانميسانسعد حسن رضا300
حليمة حسينكاظمية جابر يوسف4072م84ميسانميسانسعد ديوان يوسف301
جميله خرصنرجس عباس خرص869122م84ميسانميسانسعد راضي ماھود302
وسيلة كاظمميساء محمد36م 92681ميسانميسانسعد رحيم فضالة303
خالدية صحنصبيحة شنتة خشان84357137ميسانميسانسعد رحيم الزم304
صبيحه جمعهايمان غازي8723146117ميسانميسانسعد شاكر عبدالصاحب305
غالية موسىمعصومة ھاشم محمد64910م810ميسانميسانسعد صبيح محمد306
زھرة محمد عليكريمة ربيع خميس71410م92ميسانميسانسعد علوان حسن307
منوة قاسمخليلة جميل حميد74336م92ميسانميسانسعد كاظم جعفر308
مشكلة كطيفبھية جوني عذير8832564943ميسانميسانسعدون جلوب حسن309
بنية وادينجاح مجيد حمود385166م89ميسانميسانسعدون صبيح عبيد310
حسنة حميدايمان اسكندر محسن73271م88ميسانميسانسعدون عطوان ياسر311
فاطمة زاير ديوانسكنة مشري جابر8735677161ميسانميسانسعدون مزھر احمد312
جويھن ھميھم/64943م88ميسانميسانسعدونة سالم ناصر313
زھرة خلفكاظمية جبار لھيد8932564932ميسانميسانسعيد اسماعيل ماري314
كاظمية واديحميده قنبل وادي8941487ميسانميسانسعيد ھاشم محسر315
كشمر بركاتمخدره رجب علي9217835538ميسانميسانسعيد وذيح علي316
كاملة جبر/886613172ميسانميسانسكنة حسن راضي317
بليشة جودة/886713212ميسانميسانسكنة نعيمة خويرع318
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زنوبة سعدرابعه سعد سلمان58م 92779ميسانميسانسلطان غانم عباس319
حميدة مجيدنجاة جبار حسين538103م86ميسانميسانسلمان رمضان  محمدعلي320

نشد شرھاننجاة حمدان كزار/موحة خزعل بدر873091749ميسانميسانسلمان زغير بھار321

نجديه جحيف درباش /حسنة رحيم 121م658م89ميسانميسانسلمان سرحان علي322
شنينه كاظملفتة

سكنة ذربحمدة صالح موسى8835871580ميسانميسانسلمان والي فلحي323
مصر خلفسعدية غويم موزان8444113ميسانميسانسليم حسين عباس324
زھرة غانم\713189م92ميسانميسانسليمة حسين حديد325
جذوة سلمان/89334319ميسانميسانسليمة شاكر شجر326
رشاكة اعبيد/674121م92ميسانميسانسليمة مطر علوان327
كاظمية ابودكة/92م 93627ميسانميسانسھام عالوي كاظم328
سليمة داودي/7003م88ميسانميسانسوسن صاحب جبارة329
نعناعة عذيرخديجه داود8912111ميسان العزيرميسانشافي بندر عبيد330

 .زھرة جبار جلوب          ٢ .3821051م810ميسانميسانشاكر فليح شبھاني331
جميلة طاھرامل سلمان كاظم

عبلة شنيشلفاطمة حسن شنيشل2512م88ميسانميسانشاكر محيسن عباس332
خزنة نعيمساھره عبدالرضا8452157ميسانميسانشامل جاري كريدي333
رشكة نعيمةاميرة جاسم محمد111م 93659ميسانميسانشامل حواس محمد334

شنونة ابو الھيل حسين\حسنة 6326م88ميسانميسانشامي جعفر عاتي335
فطيم سلھوشامخ

ھيلة سلمانفاطمة جاسم موسى8432660073ميسانميسانشاھين جبر شمر336
بسھن مفتنمديحة كيطان ھامل82166م89ميسانميسانشاوي حسين فالح337
مايھن شھابسارية ورش غانم658113م810ميسانميسانشتال لفتة غانم338
حسنة طوينهورده فاضل ھبيسي309196م85ميسانميسانشذر جبر رحيمة339
فاطمة مطشرقندة مطر موسى8862198ميسانميسانشريف زاير سلمان340
اشبيدي طعيمهبشيرة جواد كاظم86173م91ميسانميسانشعبان حميد خنياب341
زھره محسنرسميه كاظم سھيم8771347ميسانميسانشعيب حميد علي342
ناھدة محسنمنى عبدالعزيز فضل75986م88ميسانميسانشكور عبدالمطلب عرمش343
بنية حسينحمده حسين خليفة71169م92ميسانميسانشلش محبس شھد344
المية محيسن/552145م88ميسانميسانشمسية زبون صابر345
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كاشية اسماعيلبدرية حسين مغامس64724م87ميسانميسانشنون محمد مغامس346
بسھي سلمانخميسة راضي911112068ميسانميسانشھاب محمد صريح347
نوعة عباسماجده عوده خليفه65659م85ميسانميسانشھيد جاسم محمد348
شيدي جابركاظميه زوره كاظم859914647واسطميسانصاحب جوده سماري349
بدريه فلحيفاطمة عبدهللا674191م91ميسانميسانصادق جعفر شناوه350
زھرة صاحبفوزية علي جاسم71781م88ميسانميسانصالح ساھي عبدالحسن351

حآل سعدون عبدالحسن         9316011ميسانميسانصالح مانع قمندار352
حدھن موزانوفاء حسين جبر

سكينة خنجرزينب حنون لعيبي8735671054ميسانميسانصالح مھدي فھد353
حسنه حمادي\879218365ميسانميسانصالحه جاسم سعيد354
حليمه حسينفاطمه جابر يوسف478109م85ميسانميسانصباح ديوان يوسف355
حسنة رحيمةزھرة شتال9111021892ميسانميسانصبر حمدان كاظم356
ھيلة بلخش\57468م84ميسانميسانصبرية عبدالكاظم خريبط357
عمارة عبيد/8522544881ميسانميسانصبرية محمد موسى358
بدريه محسن/8522043959ميسانميسانصبريه حسين حيدر359
كاشية حروبياسيل محمد محسن6355م92ميسانميسانصبيح جبار عاشور360
حسنة سعيدسميرة عاصي72188م87ميسانميسانصبيح جلوب جاسم361
وبري دريعمنى كريم كاظم/جميله كاظم محمد508157م89ميسانميسانصبيح دويج داود362
حليمه فزعسھام عبد الحسين شاھين8960087ميسانميسانصبيح عبود محمد363
خشارة كريمزينب سھيم ضويحي6803م88ميسانميسانصبيح عطية ضويحي364
مطرة حميديكاظمية كريم غضب605175م88ميسانميسانصبيح فضالة موزان365

خوله جابر خلف / ازھار بادي 81030861484ميسانميسانصبيح مجدي محمد366
حرية كاطعشاني

زھرة حسينحمدة جبار عباس65866م86ميسانميسانصبيح نصر عباس367
ھاشمية جاسم/8530961765ميسانميسانصبيحة رضيو حاتم368
نوعة سلطان\9241282303ميسانميسانصبيحة صحين اليج369
سنيه فالح\915611129ميسانميسانصبيحه ابراھيم جبر370
ھنوة تريجيزھرة رضا166م 9179ميسانميسانصدام حسين مكلش371
كريمة رسناخالص داود خزعل89108195ميسانميسانصدام عبد لفتة372
ركينة مسيرجباريه عبدهللا حريز8517434675ميسانميسانصدام علي حريز373
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ھاشمية مجيدنصره حسين عبود89600139ميسانميسانصدام محمد جاسم374
بنية كاظمغنية علي محسن8481621ميسانميسانصدام نجم حسين375
مجنايه موسىسوسن ساري رسن8967485ميسانميسانصالح جبر سعيد376
سكنة حماديرجاء سعدون مطشر17م 92429ميسانميسانصالح جعفر فرحان377
سليمة حسينعلياء علي حنون30م 92611ميسانميسانصالح حسن شنيشل378
فطيم رحيمنضال عيال بالسم892991ميسانميسانصالح غانم مسلم379
عزيله محيسنحفيظة فرج محسين134157م85ميسانميسانصالل فارس جبر380
سعدونة ضيغمصدامة لعيبي رسن58827م89ميسانميسانضمد سلمان رسن381
غنيدة دھيمسعاد عبد الرضا رويض123م 810664ميسانميسانطالب حسين ماضي382
غيده حسينتحية كاظم621162م91ميسانطالب صالح حمادي383
خالدية جارينضال عبود حسن8547111ميسانميسانطالب عبدالجليل حسن384
حسينه حميدانتصار عيدان227168م93ميسانميسانطالب عطوان ياسر385
كواكب عليكلثوم عبد محمد81028456639ميسانميسانطالب كاظم حسين386
سعدة تريونھناء عبدالحسين8723146043ميسانميسانطالب مير حسن كرم387
كاظمية حسونفاطمة اعذيب عليوي85146154ميسانميسانطالب وادي سريح388
زايرة محيزھرة موسى64960م87ميسانميسانطاھر صالح عباس389
عملية خلفكاظمية مخور سبھان84414165ميسانميسانطاھر صوالغ سبھان390
فطيم عطيهرايھن مطشر علي67044م85ميسانميسانطاھر عبدالرضا خالطي391
فتنة غاليامال سلمان ابراھيم650105م810ميسانميسانطه فياض محمد392
فھيمة عصوادبشرى نعيم سادة169م 89731ميسانميسانطه مجيد كاظم393
عميلة خلفليلوة جبار حسوني8432464649مسانميسانظاھر صوالغ سبھان394
طاكة قاسمانوار كاظم9232364569ميسانميسانعادل جاسم رسن395
نعيمة شناوةفاطمة ھاشم حيدر846645ميسانميسانعادل رحيم شتراوي396
كاظمية احميدابتسام خضير شنين688185م86ميسانميسانعادل رسن عبيد397
وضحة مشجلعواطف يسر مالح8932665162ميسانميسانعادل صبيح عبيد398
نجمة عبيدحكيمة جلوب جاسم109م 86687ميسانميسانعادل عاصي جاسم399
صفيه فليحميسون حناته ناجي8521943726ميسانميسانعادل ھاشم حمود400
حلوة ناعمخوله عاشور اسماعيل89600135ميسانميسانعادل ھندال اسماعيل401
جماله ساريحميده لعيبي حسن8774716ميسانميسانعارف جاسم ماضي402
شوية طويلعطرفية حسين طويلع810637132ميسانميسانعاشور عبيد حلو403
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سعيدة لفتةنجمه عبيد نعمه81018136063ميسانميسانعاصي جاسم نھي404
صاية عليكاظمية محمد طاھر8832965628ميسانميسانعباس احمد طاھر405
ھيله سلمانصبريه صبيح مزود8432665072ميسانميسانعباس جبر شمر406
زغنافه عبدالسادةبدريه جحيل خنجر8540681041ميسانميسانعباس جليوي خنجر407
زھرة عبد الحسنسھيله محمد875410611ميسانميسانعباس حميدي بدر408
بلوه وھيمهطرفيه سالم مطشر7562م88ميسانميسانعباس زبون محمد409
بدوية عذيرمريم مريدي / بيان ھذال54236م89ميسانميسانعباس شبوط اسماعيل410
خميسة صبحكريمة جاسم789181م92ميسانميسانعباس عبدالزھرة رويجب411
بدريه شويشنجاه ناصر زغير664143م85ميسانميسانعباس عبدالزھره منحوش412
حسنية حميدسلوى نجم22م 92254ميسانميسانعباس عطوان ياسر413
ظھريه لفتةھاشميه محمد مسعد85236212ميسانميسانعباس قاسم عذير414
سكينه قاسموسن ھاشم كزار14739م85ميسانميسانعباس قاسم محمد415
طرفه راضيماجدة محيسن عبيد199م 810121ميسانميسانعباس كاظم عبيد416
سعدة ھاشمجمة ھاشم شغي8927119ميسانميسانعباس مجوت شغي417
نعيمه فرھودبنيه سعدون كاطع84146157ميسانميسانعباس محيسن علي418
غنيه قاسمفاطمه غالم علي81081405ميسانميسانعبد الكريم ياسين ھاشل419
فاطمة غنتابزھره صلبوخ رسن123م 810758ميسانميسانعبد جبر رسن420
حمدة حسينبسنة بدن حسين8771169ميسانميسانعبد شلش محبس421
كاظمية داغرسعدونة خشن جبار36328م91ميسانميسانعبد شمال جبار422
بھية عكلغند جبار59م 810632ميسانميسانعبد عباس جاسم423
مكية محاسنكريمة رسن شلش108195م84ميسانميسانعبد لفتة كحامي424
موالني عاتيسليمة رفش محسن8106613080ميسانميسانعبد مشيط ارحيمة425
عنيدة حنتوشزينب سعيد سالم629116م91ميسانميسانعبدالحسن جاسب محمد426
شمامة عبدهللامعالية محسن حمادي22220ب 86112ميسانميسانعبدالحسن رھيف عكلو427

ميساء حامد مزعل \ جسم علي 1190م91ميسانميسانعبدالحسين جاسم رضا428
ِحسن فحلجياد

حميدة شنشولنھاية كاظم179م 92665ميسانميسانعبدالحسين جواد محسن429
بدرية ماضينوال عزيز عكلو64م 810647ميسانميسانعبدالحسين راضي مرھج430
بدرية شويشسعاد بدر84221418ميسانميسانعبدالحسين عبدالزھرة منحوش431
بتية ساريفوزيه سالم الزم8930749ميسانميسانعبدالحسين عبود عبيد432



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان في ٢٠١٣
والية عبيدفلایر نصر9255289ميسانميسانعبدالحسين عذافة حسين433
فھيمة جعازحسنة جباري مسلم6811م91ميسانميسانعبدالحسين عواجة فريح434
شكرة طاھرخالدية نوام كاظم633171م810ميسانميسانعبدالحسين فرحان كاظم435
حليمة حسيننرجس عيسى كاظم63511م93ميسانميسانعبدالخالق ياسين كاظم436
وبرية سالمسعدونة بداي كاظم97م 86626ميسانميسانعبدالرزاق غانم رجال437
خديجة عليحياة عبود قاسم114145م810ميسانميسانعبدالرضا شويل حسين438
زنوبه خلفقطرالندى حسين614108م87العمارهميسانعبدالرضا عبداللة شناوه439

نصره عبدالرضا سعد/جمالة عباس 91193772ميسانميسانعبدالرضا قاسم كاظم440
حسنة غليمعبيد

فاطمة نصيراسماء حنون حاتم644166م89ميسانميسانعبدالرضا ناصر صابط441
سليمة خلففاطمة حسين شنين89903115ميسانميسانعبدالزھرة سلمان معن442
سكنة صالحكلثوم موسى جاسم72980م86ميسانميسانعبدالزھرة عبدالكاظم شندي443
حسنة غليمنبيھة كطافة21م 92151ميسانميسانعبدالزھرة قاسم كاظم444
كوة زيارةخيرية كريم كاظم81040681068ميسانميسانعبدالزھرة محمد حسن445
زنوبة غضبانزينب كاظم عزير638181م84ميسانميسانعبدالزھرة مزبان جودة446
كطوه حسينخماسة غانم / اميره محسن حلو8724484ميسانميسانعبدالساده موسى حمود447
حمدية حسانربيعه حسين صالح8103532ميسانميسانعبدالصاحب كيطان عالوي448
خيرية عباسفوزية علي تقي8823847503ميسانميسانعبدالعباس ماحسين كرزة449
حوري جبرايمان شاكر كاطع/وئام كريم8728055818ميسانميسانعبدالكاظم بداي رھيف450
ماجدة جوادجنان ھادي علي9326452625ميسانميسانعبدالكريم ياسين عبدالرسول451

حسنه فالح مريدي/صدامة فرحان 137م 87146ميسانميسانعبدهللا جويسم سليم452
رسمية سلمانسالم

حليمه حسينعليه عبد ديوان433161م85ميسانميسانعبدهللا ديوان يوسف453
نوعة سلطانبطاقة قاسم حيدر647123م92ميسانميسانعبدهللا صحين اليج454
كفھن اسماعيلفاطمة جاسم حطاب9131462788ميسانميسانعبدهللا مالح محمد455
جميلة خلفمجيدة بنيان8735771359ميسانميسانعبدهللا موسى قاسم456
فاطمه حسونيامل رجب محمدعلي27353م85ميسانميسانعبدالمنعم مجيد ھادي457
فيھن غاجيجمھورية عبدهللا عناد18937731ب91ميسانميسانعبدالنبي عبيد نابت458
ذبة حسينصبرية عبدالرضا حسن33م 93632ميسانميسانعبدالھادي حسن سعيد459
خاجية ھاشمشكريه ابو الھيل مزبان626179م92ميسانميسانعبدالوھاب فالح مونس460
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نزھة حمودباسمه كريم طالع8933366537ميسانميسانعبدعلي اخليف طويلع461
كاظمية حمديفضيلة عبدالرضا ھاشم8415641ميسانميسانعبدعلي كاظم غاسم462
مايھن شھابمكية عبيد كاظم9115462ميسانميسانعبود لفتة غانم463
حريه حاجمسرور رمضان علي56428م91ميسانميسانعجيل مري صابر464
بھيه مناتيبسنة حميد ريحان128م 92615ميسانميسانعدنان جمعة حسين465
وضحة مشجلخيرية غاسم لفتة426159م86ميسانميسانعدنان صبيح عبيد466
نسيمة حسينزينب جاسم محمد87879ميسانميسانعدنان عودة لفتة467
صبرية فالحامال حنيتو سوادي810762165ميسانميسانعدنان كاصد محمد468
كواكب عليحميده صالح حسين194م 9221ميسانميسانعدنان كاظم حسين469
علية حسينامل قاسم حافظ627120م810ميسانميسانعدنان كريم صانت470
كاظمية وادينضال جاسم حسن14689م84ميسانميسانعدنان ھاشم محسر471
ام ليلو عليويايمان عبدالرضا حيدر8747955173ميسانميسانعدي ثويني عذير472
فضيلة عباسزھراء سالم عبد112م 9214ميسانميسانعدي سعدون عبد473
فاطمة علينشميه جبر عبدعلي57م91٢٣ميسانميسانعزيز حسن محمد474
مطرة جعفررسمية حسن كليش168م 810659ميسانميسانعزيز مھدي زاير475
فاطمة داود\91407864ميسانميسانعطية موسى محسن476
مكية زبوننرجس ناصر67810م810ميسانميسانعقيل حسن عباس477
زھرة صريخليلى كاظم62199م810ميسانميسانعالوي الحوم صنيھر478
حليمة كاظمايمان ھليل نعمه866713261ميسانميسانعلي ابراھيم مھدي479
نعيمة عليويفخرية معال مذبوب6063م89ميسانميسانعلي جاسم ابربيج480
ساعدية سلطانعوفة يابر928015911ميسانميسانعلي جاسم محمد481
بسته لعيبيتغريد جمعه شنيشل8521643200ميسانميسانعلي جبار راضي482
حسونة ياسينميسون محسن عيكش61م 93723ميسانميسانعلي جبار رحيمة483
فاطمة غنتابصبيحة مولى عودة81033065836ميسانميسانعلي جبر رسن484
حرية جاسماقبال جميل شاوي251128م91ميسانميسانعلي جعفر شاوي485
فاطمة عبداالمامزھراء حسن فنجان87744135ميسانميسانعلي جليل عبيد486
سنيه مشفيجميله حكمت عبدالحميد87679ميسانميسانعلي جمعه عبد487
مذبوبة ثامرخالده محسن سعد820118م87ميسانميسانعلي حسن مطر488
نعيمة طخاخفاتن حميد كاظم19م 87771ميسانميسانعلي حسن ياسر489
فخرية صادقيسرى محسن عيسى/ زينب حمود686175م87ميسانميسانعلي حسون شبل490
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وحيدة دھشجاسمية رحيمة كريم84271117ميسانميسانعلي حسين بندر491
زھرة برھانزينب سھر363180م87ميسانميسانعلي حسين جبر492
خاجية سعيدعلية كاطع حميد789179م91ميسانميسانعلي حسين جمعة493
خالدية خويفحسنة وريوش عطية8941382599ميسانميسانعلي حسين حسون494
خماسة بھارسكنة احمود بدر31061871م88ميسانميسانعلي حمدان كزار495
نعناعة جبرت هللاھناء كريم كاظم810234431ميسانميسانعلي دھيوش كاظم496
خالدية شمخيسناء عيسى مھوس87673125ميسانميسانعلي راضي نجم497
وجيھة شباراخالص عبدالواحد  /سليمة نصر113م 88647ميسانميسانعلي سالم مطر498

عصمت سلمان ملكي / فضيله 9123045982ميسانميسانعلي سلمان سادة499
شنينة يونسحمدي عبد الرضا

زبيدة عليابتسام مھدي حسون66756م91ميسانميسانعلي سيد علي500
ليلوة نبلفاطمه عبد الحسين8932815580ميسانميسانعلي شالل مصلط501
مدلولة كريمكلثوم كاظم57م 92270ميسانميسانعلي صوب هللا بدوي502
مديده عودةحسنة ياسين70771م92ميسانميسانعلي عبدالحسين صكلوك503
صالحة حسينبتول كاظم عبيد342149م91ميسانميسانعلي عبدالحسين عبيد504
حسنة معلةحميدة موسى جابر8632865512ميسانميسانعلي عبدهللا عويز505
فاطمة عبدطيبة نادر علي730196م91ميسانميسانعلي عبدالنبي لفتة506

زھره لعيبي حافظ\وديان فارس 9150988ميسانميسانعلي عزيز حسين507
حكيمة نعمةعبدالنبي

جميلة عليويزينب قاسم علي/رواء طالب رزاق61157م87ميسانميسانعلي عيدان سعدون508
ناكة عطيةبدريه طعمه بركات894713270ميسانميسانعلي فاخر لفتة509
نعيمة عليزھراء سعدي مجيد866192م91ميسانميسانعلي فاضل موسى510
نوسة عبدعلينوال سالم عتوي896207ميسانميسانعلي فريح احويجم511
صبيحة محيسنبشرى كريم876512902ميسانميسانعلي قاسم حافظ512
ليلوة جبارةوفاء خلف161م 92146ميسانميسانعلي قاسم عكب513
جاسميه جميلاحالم حسن جبار403130م85ميسانميسانعلي قاسم منحوش514
فوكھن عبيدفضيله جبار خلف56876م84ميسانميسانعلي كاظم خلف515
كاملة عذافةسمره عذوري جودي88367122ميسانميسانعلي مانع كاطع516
زھرة كاظمسعاد باھن طوفان68080م93ميسانميسانعلي محبس صبير517
بسنة كويطعنجاة محيسن كويطع81035671045ميسانميسانعلي محمد رسن518
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حليمة محمد بويججنان عبدالعباس843356698ميسانميسانعلي نعمة غضبان519
لزمة خلفحلوة رسن خلف66416م810ميسانميسانعلي وحيد محمد520
ھديده جاسمزينب طاھر خضر9335871414ميسانميسانعلي ياسين خضر521
حياة خنجراقبال عيسى كاظم274161م810ميسانميسانعماد احمد ھادي522
كاظمية عذافةسھله علي حسين8981790ميسانميسانعماد ھليل حمود523
بثية سريحزينب حليفي بدر8105199ميسانميسانعمار حنون شذر524
فاطمه جاسمبتول يعقوب يوسف9131462788ميسانميسانعمار عبدهللا مالح525
ملية حمدزينب شريف غلييم8982148ميسانميسانعواد اعبيد اشنين526
فاطمة محمد عليزھرا حيدر102151م87ميسانميسانعواد علي اغا527
حديد رسنجسم زغير قاسم937314571ميسانميسانعودة كاظم ذرب528

ويليه سيد زاير سيد جودة / ايمان 598182م85ميسانميسانعودة واحد حسن529
صبيحة محمدجابر اسماعيل

زھره حيدرنورھن لفتة24394م87ميسانعوده كاظم خلف530
بثية قاسمحبشة محسين جبر8106312550ميسانميسانعون خليف جبر531
مطيرة حسيننوشة ناصر موسى9512م84ميسانميسانعيدان حسين شغاتي532
سكنة تامولسعاد قاسم655195م87ميسانعيدان عبدهللا عناد533
بدرية موحانموحة جالب طويلع71721م89ميسانميسانعيسى جبار عاتي534
زينب جابرحسنه عبود جابر6596م88ميسانميسانعيسى خشن عباس535
فطيم حسينجميله خليفه جبر8419937914ميسانميسانغازي حسين جبر536
فوزية مشيجلساھره ھادي جاسم71530م89ميسانميسانغازي صالح راجح537
ھيلة ھاشمسنية جوني عذير7071016م88ميسانميسانغالب عباس رباط538
عيدة سبھانسليمة صالح موزان84403166ميسانميسانغالي حميد خلف539
جاسبية غانمھناء محمد حيدر73512م88ميسانميسانغانم محمد ماضي540

خميسة عبوديرسمية ناصر جبر/عليه حسين سيد8514629045ميسانميسانغاوي ثجيل عيسى541

ليلوة لفتهھيله حسان محمد8433366497ميسانميسانغضبان مجيد محمد542
زنوبة كاظم/845911720ميسانميسانغنية خزعل خلف543
حسنة شديعدوية عبد الرضا193م 92621ميسانميسانغياض منشد مجيسر544
فنية جبرفوزيه ناجي جارح8915636ميسانميسانفاخر محداد شناوة545
حميده كاظمبنيه ثاني حسين58م91١٧٨ميسانميسانفاضل حلو حسين546
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رضية سلمانفاطمة رضا حسن8924448611ميسانميسانفاضل داخل يتم547
منارة راضيزھراء مختار94599م87ميسانميسانفاضل عبدالصاحب حميد548
منسية خلف\9232514899ميسانميسانفاطمة عبداالمام جياد549
مصريه حافظكريمة محمد134141م87ميسانميسانفالح مطشر ناشر550
زنبوية جاسم/8103404ميسانميسانفخرية فيروز كريم551

سامية نعيم طھيوش / جابھن كاظم 8882191ميسانميسانفرج عبدالرضا رويض552
غنيمة باشخرويض

مكية خميسعليه جاسم مھدي9191640ميسانميسانفرحان شوكة علي553
حوه ابراھيمانوار عبدالزھره خليل621166م88ميسانميسانفرقد عبدهللا اسماعيل554
خميسة عبوديسكنة بدر مھاوي8714629045ميسانميسانفريح ثجيل عيسى555
نعناعة خلفسعودة رسن سعيد8812424749ميسانميسانفريح محيسن دراج556
موھة كرويةوحيدة شاطي/ھونه خضير79083أ 87396ميسانميسانفريو مغتاض حطيب557
فضيلة محمد/81035470657بغدادميسانفضيلة محمد كريم558
سوريه زبونھاجر كاظم زھير66750م91ميسانميسانفالح حسن جبر559
مالية دنونايمان رحمان حميد125م 810507ميسانميسانفالح حسن حميد560
جيتاية ھاديسعاد علي حسين253191م89ميسانميسانفلحي جابر ھاشم561
جميلة خرصسكنة جبار حزام73598م84ميسانميسانفھد راضي ماھود562
نجيبة عسكرجميلة عبداللطيف حمادي8919138135ميسانميسانفياض حيدر خلف563
مھديةعبدالنبيصديقة لفتة \نعيمة عالوي3م 9243ميسانميسانفيصل عبدالكريم نفاوة564
عذافه كباشيمنتھى حاتم شغي567170م84ميسانميسانفيصل مجوت شغي565
حوريه اتھامحسنة عبد خلف87413536ميسانميسانقاسم بدر عايز566
حرية جثيرليلى نعيمه31162070ب810ميسانميسانقاسم برھان جابر567
حسن بدويناديه صحين ادھام87681156ميسانميسانقاسم بلعوط عبيد568
وبريه واديحنان حسان حسين8554174ميسانميسانقاسم جبار اكشور569
نسيمة عبدعليماجده حبيب عبد علي6197م810ميسانميسانقاسم حاتم محيسن570
مھر ساريمدلوله ھاتو عليوي8417277ميسانميسانقاسم حسن محيسن571
صبيحة عربيرشا عبد الحسين نعمة62677م86ميسانميسانقاسم خلف نعمة572

حمديه علي عبدهللا / سليمه حسين 308153م85ميسانميسانقاسم شناوه عبدهللا573
ھاشميه حسينعبدهللا

خميسة زبوننجاح حمدان كاظم897314577ميسانميسانقاسم عبد الرضا حسين574
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زينب عبيدبدرية جاسم/فريبا محمد8718236202ميسانميسانقاسم عبد فنجان575
خيرية حسنجميلة اسماعيل عباس88418051ميسانميسانقاسم علي حسين576

حضرة سلمان /حسنة سديد /فاطمة 8832364506ميسانميسانقاسم غانم لفتة577
زھرة فالحسوادي

طاكة عبودكريمة زغير جزر5305م84ميسانميسانقاسم محمد الزم578
بسنة عبدبشرى حسين شرھان678109م91ميسانميسانقاسم محيبس شرھان579
حرية لعيبيحميدة محسن رشك605184م88ميسانميسانقاسم مطر داغر580
عفرة خاطرفاطمة معلة جبر681176م88ميسانميسانكاظم احطيب ھزير581
نعيمة عبودسامية عطية كريم863365ميسانميسانكاظم اسماعيل فلحي582
فاطمة فالحنورية قاسم محمد9132364495ميسانميسانكاظم اسود محمد583
بھية نعيمهكريمة حامد بداي654143م810ميسانميسانكاظم ثاني جمعة584
رسلية سعدفاطمة محسن مزبان35678م88ميسانميسانكاظم حسين عرمان585
فكر ضيغمامينه رحيم4378م84ميسانميسانكاظم حيدر مھاوي586

سكنة حسنموحة حنتاو/ اوربا عبدالرزاق علي144م 87733ميسانميسانكاظم زھير غضيب587

حناية كنبارصبرية صاحب/نعيمه خلف5م 810173ميسانميسانكاظم شبار داغر588
حنطه عبدالجليلحليمة رحيم تعبان84192174ميسانميسانكاظم عبدالصاحب حسون589
حمدة سيدعليابتسام زاير عبدهللا632197م93ميسانميسانكاظم عبود سيدمحسن590
فرجة شريفطرفة راضي عطية8108316529ميسانميسانكاظم عبيد حسن591
جناسي لفتةوالية عبيد زغير8432564805ميسانميسانكاظم عبيد عسكر592
حسنة رسنكريمه مزود ماضي9311122197ميسانميسانكاظم عثمان ماضي593
نبلية شبيبسليمة خليفة جبر17م84٥٠٥ميسانميسانكاظم عليوي عبيد594
شھد شمالربيعة كاظم خضيري81011122129ميسانميسانكاظم عنبر لفتة595
حمدية عبدالسادةزينب ساھي عبدالحسن64967م810ميسانميسانكاظم غالي عبدالحسن596
زھرة اليجحمدية شنيشل غياض84518935748ميسانميسانكاظم فريح عنيبر597
حدھن صالحسلوى عوده مزعل8522244361ميسانميسانكاظم قاسم مزعل598
زھرة خوينفاطمة ابوالقاسم محمود66926م93ميسانميسانكاظم قاسم مھاوي599
رضية عبدعليسعديه مسعد مارد8424744ميسانميسانكاظم كعيد مارد600
لزمة عليتجلي كاظم63397م91ميسانميسانكاظم مجافت سالم601
بدرية جنانيزينب غرام عبيد343193م86ميسانميسانكاظم محمد مجيد602
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زھرة لفتهفاطمة شريع سلمان9114629061ديالىميسانكاظم محمد ھليل603
فاطمة حصانامل طعمه خضير842712ميسانميسانكاظم مسعد مارد604
موزليه حميدخالديه عامر منحوش8519138020ميسانميسانكاظم مسلم حردان605
حرية لعيبيزھرة عثمان ماضي647176م810ميسانميسانكاظم مطر داغر606
كطوة حسينامل جالب حمود8107414629ميسانميسانكاظم موسى حمود607
عريبه ابوالشوشزينب دختور صالح114130م87ميسانميسانكاظم ناھي صالح608

امنة جليل ھاشم/اسمھان حمدان 68056م87ميسانميسانكاظم نصر عباس609
زھرة حسيناليج

موحة جريوزمان علي جبر75م 93720ميسانميسانكامل عبدعلي حسن610
رفعه محسنفضيله صبيح9114255ميسانميسانكركان داود ھاشم611
زھرة ھاشمسھيلة حسين حمادي75950م810ميسانميسانكرم نعمة حمادي612
ام الليلو عليويواعيه رحيمه رھيج81027655173ميسانميسانكريم ثويني عذير613
طاكة قاسمسعدة ھليجي طھيوش119م 92671ميسانميسانكريم جاسم رسن614
كاظميه حسيننجمه ھاشم محسر426194م84ميسانميسانكريم جبار محسر615
صبرية جابرمدلولة مانع صكر633135م810ميسانميسانكريم جبل غضيب616
نجيه وحلابتھال عبد الرضا1471م85ميسانميسانكريم حسين حسن617
ام راضي عليسليمه جبار حسن627155م810ميسانميسانكريم حسين حسن618
فھيمه شلغمكريمه عبيد عداي30775م84ميسانميسانكريم حمود معين619
وبري وريجسالمات جاسم مشاري8432164041ميسانميسانكريم دويج داود620
حينة غانمرجاء عيسى سالم873159م92ميسانميسانكريم سعد سالم621
فيھن صخيخديجة خلف عبدالحسن31م 810568ميسانميسانكريم شعين كعيد622
حسن الزمركن كاظم خنجر8970899ميسانميسانكريم شنين خنجر623
صبيحه راجحبشرى خليفه بدن414120م89ميسانميسانكريم عاشور حسين624
عزيزة بلبولزھراء علي محمد علي74027م810ميسانميسانكريم عبدالحسن حسين625
زنوبة رضانضيره علي تقي92592م88ميسانميسانكريم عبدالحسين عبد626
بنية ساريجمالة جبر ھاشم8447138ميسانميسانكريم عبود عبيد627
صبرية جبار الزمحياة مجافت سالم778133م86ميسانميسانكريم عطية شاطي628
طويجة قاسمسنية حسين راجح366125م89ميسانميسانكريم قاسم خريبط629
طرفيه عذيرفاطمة الزم سليم31م 92588ميسانميسانكريم قاسم سليم630
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زعالنة مصاولبشرى صيوان راضي / صفيه ھاشم8534747ميسانميسانكريم قاسم محمد631

حوري مولىخاور محمد حسين627107م810ميسانميسانكريم كاظم خلف632
ليلوة لفتهزينب حسان محمد14671م84ميسانميسانكريم مجيد محمد633
ليلوة عبدالحسنزھرة جبر عبدالحسن8633366546ميسانميسانكريم محمد رطيب634
نعيمة سدخانانعام حسين جاري17م 85929ميسانميسانكريم ھاشم حمد635
فينة حمد/47377م810ميسانميسانكريمة بدن سعدون636
صبيحة حسين/810689172ميسانميسانكريمة حالوب سدخان637
كطمة محمد/66م 810621ميسانميسانكريمة زوير خصافي638

طاھرة عطوانسمرة حسين عبدهللا / سليمه عباس38254م84ميسانميسانكطان عبدالحسين سدخان639

بدرية حاتمحسنة عكرب جبر671115م91ميسانميسانالزم بدن حميدي640
ساميه شبارحميدة عبدالعباس جبار673155م91ميسانميسانالزم خلف جبر641
جمالة سوادينھاية موسى سيد10م 810864ميسانميسانالزم فنجان حمدان642
حصيله سرحانمريم خانس طاھر951159م93ميسانميسانالزم محيسن بنيان643
فاطمة قاسمنعيمه محيبس سلمان131121م92ميسانميسانالمي حطاب وشيل644
شمة عبدسكينة حسين/جميله جبار8722344443ميسانميسانلفتة جلوب جبار645
جكاره نعمهزھره حسين يوسف63294م91ميسانلفته كاظم يوسف646
ليلوه جارح/60144م85ميسانميسانلنده برھان محمد647
رجية عباس\9117134016ميسانميسانليلوة جبر نمر648
حليمة كاظمليلى جواد مھدي876713261ميسانميسانماجد ابراھيم مھدي649
نوعة عباسايمان كريم زغير628106م85ميسانميسانماجد جاسم محمد650
حليمة عالويجميله ناھي صالح632107م87ميسانميسانماجد جنزيل عودة651
بدرية جعيولزينب خلف حسن8933366547ميسانميسانماجد صالح ماجد652
حفيظه علوانسلوى صاحب شرھان289129م91ميسانماجد كاظم شرھان653
نشمية بدرخالدية بدر كاطع78619م810ميسانميسانماجد كاظم لعيبي654
عمليه خلففاطمه علي حمود8966591ميسانميسانماضي صوالغ سبھان655
بدرية عبيدوحيدة دبج كريم8919235225ميسانميسانمالك ابو صعيو طليل656
كاظمية مخورسعدية مھدي صالح8970852ميسانميسانمالك طاھر صوالغ657
كاشية دويخ/55474م88ميسانميسانمالية مكسر حنتوش658



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان في ٢٠١٣
صبريه حمودزينب حسين الزم664117م89ميسانميسانمتعب سعيد حسن659
جاسبية كاظمبشرى حنتوش189م 810722ميسانميسانمجبل ناظم عبدهللا660
فضيلة محمدكاظمية نصر عباس68028م810ميسانميسانمجيد علي عباس661
نغماشة حسيننعيمة حسين ساري72م 86722ميسانميسانمحسن جبار ساري662
حميدة مجيدھدى محمد محمد علي8560931ميسانميسانمحسن رمضان محمدعلي663
عذافة حسينفاطمة صالح كرم71م 92658ميسانميسانمحسن شولي سعدون664
غند حمديفاطمة حسن كيطان9237675031ميسانميسانمحسن علي كيطان665
بتية شنديصبيحة علي محمد68059م88ميسانميسانمحسن كنيكر مزعبك666
سعدة ھاشمسناء قاسم رسن89479133مبسانميسانمحسن مجوت شغي667
صبيحه سالمزبيده لفته بشير89337133ميسانميسانمحسن مطر خليفة668
رياسة عبدهللاخديجة ھاشم \نضال حمود169م 93612ميسانميسانمحسن معالن ھاشم669
حسنة صحينسھيلة كاظم راضي8433366572ميسانميسانمحمد ارحيم يونس670
نعيمة لفتةرباب مشمول اجخيور185م91٦٨١ميسانميسانمحمد انبيت عباس671
شكرية كاظمزھرة حلو حسين129م 9150ميسانميسانمحمد ثاني حسين672
خالدية سلطانحسنه شكب وريوش684130م91ميسانميسانمحمد جبار محمد علي673
صبيحة عنبرابتسام حسين713115م88ميسانميسانمحمد جلد راضي674
حسنة زاملتماضر عبدالمنعم عبدالحسين38م 91611ميسانميسانمحمد حسن محمد675
فاطمة عبدهللامكية مطيلب سرداح8841282202ميسانميسانمحمد حسين جبارة676
صبرية حسنورده عويد خلف12834م88ميسانميسانمحمد حميد الجي677
حليمه محسنشروق عبدالكاظم محسن9134368448ميسانميسانمحمد حميد نھر678
زغيرة جباريسرى جاسم سالم6872م91ميسانميسانمحمد خريبط حياوي679
حليمة حسينجسومة سلمان يوسف335129م84ميسانميسانمحمد ديوان يوسف680
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جاسميه عباسنضال نجم حسن259176م89ميسانميسانمحمد عبدالرضا ماھور692
ھيلة حسونيمريم اسماعيل مجيد65998م92ميسانميسانمحمد عبدالزھرة فليح693
رحمة محمدحسنة شارس عبدهللا69م 88678ميسانميسانمحمد عبود عبدهللا694
مكية عبيدھناء شبوط لفته15462م87ميسانميسانمحمد عبود لفتة695
ھيلة وريجرجاء عبدالحسين112م 9333ميسانميسانمحمد عجر زركي696
نجاة خلفسليمة رشيم فنجان67490م810ميسانميسانمحمد عفران حميدي697
شنينة درويشسليمة محسن حاتم728134م91ميسانميسانمحمد كاطع حاجم698
بدرية سعدونكفھن عزيز عكلو178م 93647ميسانميسانمحمد مجيسر عكلو699
زھرة حماديسليمه شغيث8105210396ميسانميسانمحمد محسن عبدالحسن700
خديجة محمدسعديه يار احمد871069186ميسانميسانمحمد محمدعلي حسين701
نعيمه مشولعلية حمد720190م87ميسانميسانمحمد مناحي حسن702
نعيمة ياسينانتظار جمعه حميد8836632ميسانميسانمحمد ناصر شنشول703
عريبة ابوالشوشامل جنزيل عودة130م 86114ميسانميسانمحمد ناھي صالح704
حتيته برھانشيماء كاظم8765516ميسانمحمد ھاشم حسن705
كاظمية واديحسيبة شنشول عودة385149م84ميسانميسانمحمد ھاشم محسر706
صاية عبودزھرة جبار محيبس848213ميسانميسانمحمد ھاني خفي707
ھاشمية عليفرات رحيم615140م87ميسانميسانمحمود شعيبط عبيد708
زھرة موزانبسنه عبد موزان81094196ميسانميسانمحيبس شرھان كلخان709
حسنة نازولايمان مطرب ياذوب8621902ميسانميسانمدلول مبارك ياذوب710
سعاد ھاشملقاء عبدالحسين طالب9133767348ميسانميسانمرتضى عبدالكاظم بلبول711
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دجلة محمد زناد / رداعة خلف 102م 91813ميسانميسانمزھر ياسين عناد716
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ناھده محسنسوزان نوري حاتم8776916ميسانميسانمصدق عبدالمطلب عرمش719
ناكة عاشور/8830961782ميسانميسانمصر اسود ماضي720
حسنة سبعرقيه عبود طوفان2931م84ميسانميسانمصطفى عباس طوفان721
مكية كاووشكاظميه عبد الرضا لعيبي8932865452ميسانميسانمطر خليفة عايز722
زوادة قوجانفاطمة حسن غانم105274م92ميسانميسانمطر محمد عباس723
ناھدة محسنرباب كاظم جاسم70م 810662ميسانميسانمقداد عبدالمطلب عرمش724
زھرة حميد/8510621166ميسانميسانمكية سوادي رسن725
بسنة كاظمرسمية كاظم خضير84414183ميسانميسانمنديل نجم حسين726
ھاشميه عبودسلمى ابراھيم87270150ميسانميسانمنصور خيون عواد727
بنيه خضيرايمان عبد الحسن810131166ميسانميسانمنصور ياسين حمود728
شمامه حسيناكتفاء عبد عباس9128256363ميسانميسانمنعم جبار عبدالنبي729
بھيه لعيبيفاطمه عباس كريم85671147ميسانميسانمھاوي خضير حمود730
خاجيه عبد الجبارشيماء عبد المنعم مجيد19921م85ميسانميسانمھدي حميد مجيد731
زھرة منصبمدلوله زھير غضيب621164م91ميسانميسانمھدي حنتاو كيكم732
ناكة شميلنعيمه حسين عباس8932564317ميسانميسانمھدي خصاف علك733
حسنة شبيبحياة خالد جبار77م 810622ميسانميسانمھدي صالح حسين734
فاطمة سلمانحميدة صالح جابر8841282284ميسانميسانمھدي محسن مطر735
بدرية جبرحياة جباري جبر8622144146ميسانميسانمھنا حمود نحو736
كوزه جفيلسامية جعاتي عكر727148م93ميسانميسانموحان مطلك اسيود737
حوه زبينھيله اشكاصي غضبان91618م85ميسانميسانموسى خنجر جاسم738
فاطمة مطشرفاطمة ھاشم حسين647154م93ميسانميسانموسى زاير سلمان739
وبريه كاظمنوشة حسن كاظم9228957617ميسانميسانموسى عبدالرضا محيل740
بديعة محمدزھراء منعم جوحي800114م810ميسانميسانميثاق سالم يحيى741
ناھدة محسنحمدي سيد علي فرحان62464م92ميسانميسانميثم عبدالمطلب عرمش742
مكية كاوشفتنة جارح كاوش8440681073ميسانميسانناصر خليفة عايز743
ھديدة زيارةبنية غانم حسين8741282275ميسانميسانناصر درباش رسن744

 .سكنة عبد هللا                ٢ .81067133571ميسانميسانناصر محمد فرج745
زنوبة كرمحسنة نبي
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بنية خضيرنعيمه خشان خضير71519م810ميسانميسانناصر ياسين حمود746
شلة عبدهللاعليه جرو عبار191م 91714ميسانميسانناظم جلوب عبار747
مسحونة كحيطايمان عبد الرزاق طاھر85192115ميسانميساننافع كاظم احمد748
صالحه جوده/83م 810320ميسانميساننجالء ميسر جابر749
حواطة علي\866613175ميسانميساننجمة محسن انبيت750
جبره محمدكامله حسب جري65792م85ميسانميساننزار قادر حمدان751

زھرة حسين اصالن/حسنة عبد 8735470659ميسانميساننصر عباس اصالن752
صينية كلخانموزان

شكرة رھيفنجمه عبيد الحوم713195م91ميسانميساننصيف محمد محسن753
زنوبة سلطانكاظم صالح داود31747م91ميسانميساننضال حمود يوسف754
كاظمية محمد/78م 810611ميسانميساننضال زھير مطير755
بدرية كليمنى عبدالحسين محمد8723246284ميسانميساننعمان يوسف توكلي756
فخرية صادقزينب اسماعيل مجيد190م 91659ميسانميساننعمة حسون شبل757
زھره واديجماله حسان مھودر8741382471ميسانميساننعيم زبين مھودر758
سكينة محمدزكية خلف صالح119م 85205ميسانميساننعيم عبدالحسن عبدهللا759
شنشولة عليصالحه حسن سرداح859869ميسانميساننعيم عبدالرضا قدوري760
جسومة شريفمنوة عبود سيدمحسن678146م89ميسانميساننعيم عبدهللا محسن761
حسنة عليفاطمة عيدان ميزان117م 810706ميسانميساننعيم عبدالواحد ميزان762
زھره جعفرصبيحه علوان ھادي8518436791ميسانميساننعيم ناصر عكله763
صبرية محمد\117م 9263ميسانميساننعيمة ابراھيم مالح764
نبيلة شبيب/6063م89ميسانميساننعيمة عليوي عبيد765
بدرية حسن/89753179ميسانميساننعيمة وادي مھاوي766
امل خلفاخالص سامي مجيد123م 89275ميسانميساننھاد نعيم مجيد767
نجدية راضي\872431ميسانميساننورية حمادي كاظم768
زنوبة جبارھجره محيبس شرھان61م 810632ميسانميسانھادي جليل ھاشم769
نصيرة جيادشيماء طعمة ناھي8735871535ميسانميسانھادي حبيب عالج770
نعيمةحسينعجيبة جبر كاظم74542م88ميسانميسانھادي حسين كاظم771
خاجية عبدالجبارزھره عبد العزيز مجيد8520941764ميسانميسانھادي حميد مجيد772
رفيعه صحنليلى نعمة674126م92ميسانميسانھادي سرحان صالح773
جمالة سيد سعدونجميله صالح سيد ذرب181م91٧١٩ميسانميسانھاشم حمود سيد ذرب774
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ذھن رسنكاظمية كريم حسين8632564998ميسانميسانھاشم صوب هللا جبر775
حتم زاكوربدريه عون مطلق154م 810618ميسانميسانھاشم عبود جواد776
عيدة سلمانتغريد مانع لفتة542184م84ميسانميسانھاشم غاجي رخيص777
عصر عبد/787159م86ميسانميسانھاشمية جاسم وھم778
شنينة عيسىكفاية جلوب كطين86569128ميسانميسانھبر مجيد كبر779
زھره خلفحلوه ناعم عبدالساده8927117ميسانميسانھذال اسماعيل ماري780
ھيلة حميدحسنة ھاشم فياض8433065886ميسانميسانھذال علي مدھوش781
وليه الزم/8830961782ميسانميسانھظيمة غليس جخيور782
حوثية محيبسحليمه لفته محمد680114م87ميسانميسانھيثم عبدالواحد محمد783
مكية عبيدفاطمة مالك يوسف131195م84ميسانميسانھيلي طالب يوسف784
جسم لفتةرباب جاسب فرھود8543687175ميسانميسانواثق عبدالزھرة تالي785
جسومة شريفموھية سيدعبود سيدمحسن60م 89632ميسانميسانوادي عبدهللا محسن786
بنورة زبوننعيمة حسين8714929715ميسانميسانوادي عبيد عباس787
كاظمية جباريسرى حميد عبيد8445924ميسانميسانوارد حسين عبيد788
وضحة مشيجلجواھر ناصر جابر79م84٥٦٩ميسانميسانوارد صبيح عبيد789
خيريه صدامفردوس كرم محمد84307105ميسانميسانوارد فيصل حمود790
كاظمية حسبجنان سعد حميد66431م84ميسانميسانوحيد جبار محسر791
امل اكرم\9223246303ميسانميسانورود دعير حسن792
نوعة عباسمنتھى عبد الحسين عطية65656م85ميسانميسانوليد جاسم محمد793
سنيه صدامنجالء عبدالحسين فالح73170م84ميسانميسانوليد خالد فالح794
حفيظة محسنمعصومه  رمضان9317635017ميسانميسانوليد شرھان حسن795
لميعة حسينيسرى كريم وادي895377ميسانميسانياسر خليفة بدن796
نجية غانمنسمة يونس حمود574151م89ميسانميسانياسر كاظم سالم797
دعيمة شرھانزينب محمود صالح63368م88ميسانميسانياسين جاسم محمد798
خالدية طاھرحسنةخضر كرم8662745ميسانميسانيوسف شايع موسى799
سوھيله بلعوطزينب سلمان قاسم651107م91ميسانميسانيوسف عباس يوسف800
عفره ارحيمهامال عبد هللا اذياب897098ميسانميسانيوسف علي موزان801
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