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ميسان6474115034064310/9/2011الكحالء00351012نجاة موسى جاسمابراهيم غتر حسن محسر الغنامي1

ميسان60317313مالعمارة /11زينب صابر حمداميناحمد جبر حميدي عبود الكعبي2

ميسان16119033981910/9/2011م 621الكحالء م003032442سمية عبدالنبي خالداحمد جلود مخيلف غياض الغنامي3
/2شيماء فاضل هاشماحمد فرج جاسم سلمان الجابري4 592العمارة ميسان15914م

الميمونةميسان6795416033972210/9/2011مالسالم798969حليمة آاطع حميداحمد موات لفتة عليوي المحمداوي5

ميسان14816033118010/9/2011م 655العدل م007260183جكيتة اسماري حسونارحيمة جلود رسن علي الشغانبي6

المشرحالعمارةميسان14516م 632المشرحفاطمة جبار زويراسماعيل رسن زوير فضالة الساعدي7

ميسان621225812033009510/9/2011المشرح389454االء موحان قاسماالء موحان قاسم سابط الساعدي8

ميسان4138259414الكحالءزينب آاظم داغرباسم صالح محمد لفتة المحمداوي9

ميسان7014033978510/9/2011م 748الكحالء01070105آريمة سريح آاظمباقر ربع بدر مجيسر المالكي10

ميسان6374718033009910/9/2011العزير00551303سهلة موسى جابربدن جبارة مبادر سويف الغنامي11

ميسان4368710914العدلطشارة دبج آريمتعبان آاطع حطاب بدر الفرطوسي12
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

/9حياة حميد فرجتوفيق هاشم علي احمد الهاشمي13 ميسان6434913مالعمارة

ميسان3567119519034069910/9/2011المشرح00491964سعدية عبداهللا محسنجابر سيدعبود سيدمحسن جاسم البخاتي14

ميسان661312617المشرحنسيمة زغير لفتةجاسب احمد جاسم  الموسوي15
632المشرحسهام جوي عليجاسب حسين خليفة محمد الساعدي16 ميسان15114م

ميسان65511613033008110/9/2011مالعدل00080156آريمة آاظم جريجاسب مجيد نخش سعدون الخليفاوي17

ميسان66305119المشرحساهية صالح علوانجاسم سدخان عزيز محيميد الساعدي18

جاسم صبير مسلم حريجة الساعدي19
حجية عبدالحسن

العمارةميسان6613070110033973410/9/2011المشرح00896136عبداهللا

العمارةميسان35871452110033973310/9/2011المشرح00730818سمرة حسين سواديجاسم غويتر منيثر جاسم الساعدي20
العمارةميسان1145715مالمشرحرضية مسلم عنيزجاسم مجيري داود سلمان الساعدي21

العمارةميسان632167110033973210/9/2011مالمشرح00542344نوال شلش محبسجاسم محمد حسين خليفة الساعدي22

المشرحالعمارةميسان6275915مالمشرحليلى عطية رحمةجاسم محمد لفتة موزان الموسوي23

العمارةميسان9158615034069010/9/2011مالمشرح00304620حنان جبار حسينجاسم محمد محسن صخر الساعدي24

ميسان9217032969010/9/2011م 632المشرح00870893زهرة خلف آرمجاسم نعمة حسن منخي الموسوي25

العمارةميسان4214033011910/9/2011م 645العمارة 001552907هناء عبدالرزاق قاسمجبار حافظ عبود مخيفي الساعدي26
7حميدة محسن زبونجبار حسين زبون محيسن الساعدي27 617العمارة العمارةميسان61110م

ميسان218م 3081العدلسورية لفتة جاسمجبار حسين صكر علي الفرطوسي28
المجرالكب

ير

29
جبار شمال عبدالحسن مزبان

ميسان8668515034064410/9/2011ب 434العدل م005116382بدرية شغيت جبارالفرطوسي

السالمالعمارةميسان87171110ا 436السالماسوان علي حسينجبار علي خلف سبع الرويجحاوي30
680المشرح م2حسنة عاتي مرجانجبار آاطع شذر حريز الساعدي31 ميسان16814م
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الكحالءميسان55214516العدل2هناء برهان جعازجبار آاظم جابر شذر الشغانبي32

العمارةميسان931841616034062610/9/2011الكحالء00950734خالدية سلطان داخلجبار محمد علي آاظم الساعدي33

الكحالءميسان1062101418032998910/9/2011الكحالء00709180صبرية صالح حمدجليل شنشول شريجي عاصي الساعدي34

المشرحالعمارةميسان63210816مالمشرحزاملية جبار زويرجمعة رسن زوير فضالة الساعدي35

الميمونةميسان70410716033972110/9/2011مالسالم0771935حمدة عريبي جبرجواد حنيحن جبر لفتة الخميساوي36

ميسان6014033126510/9/2011م 659المشرح00722960حياة حسين فرججواد آاظم حسن فرج الموسوي37

38
جواد آاظم عبدالحسن مخيلف

الكحالءميسان7483516033970410/9/2011مالكحالء00234747حليمة عبدالواحد ميزانالمحمداوي

العمارةميسان86913316034482910/9/2011مالعمارة/0003984010ليلى آشكول لعيبيجواد آاظم لعيبي عذار السليماوي39
626العدلبسنة عبدعلي اطعيمةجياد حتيوي حنون جودة الشغانبي40 ميسان9014م
6زينب عبدالحسن عليجياد حسين داود حيدر الموسوي41 612العمارة ميسان12514م
العمارةميسان88911515مالعمارة/7مديحة جبار لعيبيحامد انعيمة مطيلب جبر الغنامي42

العدلميسان4817032968010/9/2011م 727العدل00210477حتم دينار حاتمحتم دينار حاتم مطلك العمشاني43

ميسان6317032968610/9/2011م 129المشرح00812292نوشة غانم مطشرحرز العيبي حافظ لفتة الموسوي44

ميسان1062106514033012310/9/2011الكحالء00017910آريمة حسين حطيحطحسان نعمة داود شبه المحمداوي45
632المشرحسهام زمان جاسمحسب رحيم حميدي حسين الساعدي46 ميسان5517م

العمارةميسان661308415المشرحشهلولة طعمة دوينحسن انعيمة دوين خليفة الساعدي47

ميسان751484118المشرحماجدية جاسم جريوحسن جاري صالح عطية الساعدي48
الكحالءميسان6742110مالحالءحميدة رزيج عيدانحسن حيبي نوفل محمود المحمداوي49

العمارةميسان18343415033979310/9/2011العمارة/00491409ملكية عاشور صبرحسن حيدر صفر محيسن الالمي50
العمارةميسان62719516مالمشرحزينب محسن خلفحسن خضر سلمان محسن الموسوي51



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

627المشرحآريمة محمد عليحسن خيطان سعدون محمد البخاتي52 ميسان61110م
1آريمة دعير عبدحسن صبري جاسم محمد ابورغيف53 242العمارة ميسان4110م

ميسان7614033127510/9/2011م 728العدل م002787031رغد علي حسينحسن عبدالرضا خيون مثنى الضهاوي54

المشرحالعمارةميسان2016م 881المشرحاالء موحان عبداهللاحسن عطية رحمة موزان الموسوي55

ميسان13913033008810/9/2011م 614العمارة /006669195خديجة حنتوش حمودحسن آاظم جاسم سفيح البوحمد56
9آلثوم دينار سلمانحسن محمد نعمة جبر الموسوي57 46العمارة ميسان1314م

الكحالءميسان6486316033971111/9/2011الكحالء00417930فرات حسين عبعوبحسن محيسن عبيد حسن الجشعمي58
16العمارةحياة حسين باقرحسون عبد خماس عبدعلي الحطاوي59 ميسان19915م

العمارةميسان63210015034068110/9/2011مالمشرح00729256حبوبة مهدي فهدحسون لعيبي فهد خنيار الساعدي60

ميسان3547062214033126010/9/2011المشرح00374386ثمرة محمد حسينحسين جعفر زامل فندي الساعدي61

العدلميسان3206189916034483910/9/2011العدل00280487ليلوة حسين لفتةحسين سماري حسون علي الشغانبي62

الكحالءميسان7667416034484410/9/2011مالعدل00346562خولة آاظم عبيدحسين عبدالنبي عبيد ثابت الشغانبي63

ميسان18617032967810/4/2011م 655العدل م00963208رضا آاظم عكيدحسين علوان دويخ نعيمة الشغانبي64

العمارةميسان1277110مالعزيرفاطمة طبيج مباركحسين عودة رحيمة مبارك النصراوي65

ميسان53314718032998710/9/2011الكحالء01070919حسنة جاسم ماضيحسين مختاظ حسن راضي المحمداوي66

حمدان جاسم محمد جبارة الشامي67
فوزية ساهي
الكحالءميسان5919م 649الكحالءعبدالحسن

ميسان661308019المشرحمنسية عليوي مريديحمود مشيط ارحيمة مريدي الساعدي68

ميسان5018033000710/9/2011م 626العدل م/009714591فطيم يونس الشغانبيحميد امونس طعمة نعيمة الشغانبي69
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العمارةميسان119715033979110/9/2011مالعمارة/005288428رضية عبد ماجدحميد جمعة ماجد جمعة الالمي70

ميسان6506313033118910/9/2011مالكحالء00529018آفاية حسين حسونحميد زبين مريدي مشيغي المحمداوي71

حميد مزهر داغر جابر الساعدي72
فاطمة موسى عبد

المشرحالعمارةميسان224195110033974810/9/2011مالمشرح00953979الحسن
الكحالءميسان63312116الكحالءنورية صدام شاميحيدر فرحان شامي سبهان الشامي73

السالمالميمونةميسان153364516السالمفاطمة محمد حسينخزعل عبود محمد عبدالنبي الخطاري74

المشرحالعمارةميسان3587145615المشرحآفاية عليوي مريديخشن موسى خيط رحيمة الساعدي75
/3جميلة هاشم مرادخضير عباس عبداهللا علي الالمي76 العمارةميسان48959514العمارة

77
خلف شمال عبدالحسن مزبان

ميسان8668514033978710/9/2011ب 434العدل00731729صبيحة سعيد مجونيالفرطوسي

السالمالميمونةميسان7042316033118310/9/2011مالسالم00772295علية مفتن زويرخلف علي خلف سبع الرويجحاوي78

العمارةميسان11714033011610/9/2011م 33العمارة 00305047مصيعة مثاني محسنخنجر معين رميلي نحو العيداوي79
649الكحالءنديمة رسن زويرخيون مناتي جبار زوير الشامي80 ميسان7015م
632المشرحساعة بستان معيديدختور صالح علوان عزيز الساعدي81 ميسان3817م
العمارةميسان62921110مالعمارة/1خولة آاظم معنرائد صادق حسن سلمان االسدي82

ميسان3236446715العزيروضحة صبيح قاسمرحمن حسين مجيد بدن النوفلي83

ميسان78018614مالكحالءحميدة دليل مريهجرحيم جاسم ماضي سعدون المحمداوي84

العمارةميسان14313616034483310/9/2011مالمشرح00531687مليحة علي عبداهللارحيم جعفر عبداهللا رومي الموسوي85
ميسان16ليلى عيسى حيدررحيم حسين حسن عيسى الموسوي86
1552العدل م2زمن سعد جلوبرحيم طبك جاسم مطلك العشماني87 ميسان12م

ميسان14368717118السالمنديمة محمد سلمانرحيم علي خلف سبع الرويجحاوي88

ميسان731451718المشرحفاطمة نعمة سلوآيرحيم عودة بعنون خفاجي الساعدي89
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المشرحميسان3547068116المشرحوبرية سالم سلمانرسن زوير فضاله محمد الساعدي90

ميسان8186415034064510/9/2011مالعدل00512584سندس رشك سلمانرسن عاشور وطبان علي الفرطوسي91
المجر 
الكبير

العمارةميسان71617915034064610/9/2011مالعدل00726127فاطمة صباح داغررعد شتال مجيد نخش الخليفاوي92

العدلالمجرميسان6812516033970110/9/2011مالعدل00145648تحرير مجيد نخشرعد آباشي برغال زغير النصراوي93
633الكحالءنضال علي فرجرعد مطر جابر باشط الساعدي94 ميسان15914م

ميسان15915034064110/9/2011م 651الكحالء00153709فاطمة عبود جباررعد مناتي جبار زوير الشامي95

ميسان661317518033009710/9/2011المشرح0014650فوزية علي فاخررمضان سلمان قاسم هاشم الموسوي96

العمارةميسان647115110033972910/9/2011مالكحالء01068408ساعدية سهيم عليرياض محمد علي سلومي المحمداوي97

ميسان4918032999610/9/2011م 655العدل م2سميرة حاشوش عليويريحان جبار محيميد حمد الشغانبي98

العمارةميسان843716034483010/9/2011مالعمارة/000047319نضال عيسى خضيرريسان حنش ابوآطفة جوعان الدبيسي99

ميسان661315714المشرححدهن رحمه موزانزغير لفتة موزان محيسن الموسوي100
451الميمونةهدى حنون محسنزآي راضي حمود حسين المرياني101 ميسان10615م

ميسان16417032967910/9/2011م 654العدل م/003866071زينب عبدالواحد سلمانزهير عبدالرضا جويعد منيشد الشغانبي102
المجرميسان55211316مالعدلزهرة جبار مناتيزهير مجيد سلمان رسن الساعدي103
ميسان658914مالمشرحامل مشري جابرزيارة جمعة خضر سلمان الموسوي104

العمارةميسان650122110033972610/9/2011مالكحالء00572179قسمة آاظم عبداهللازيدان عبدالسادة عبداللة مسعد الغنامي105

ميسان661308619034069610/9/2011المشرح00813997شنيف بدن حسينسالم حسن حسين خليوي الساعدي106
/8شريفة جمعة ماجدسالم عبد ماجد محمد الماجدي107 32العمارة العمارةميسان4110م

ميسان40798817032969610/9/2011العمارة /008652717قمر نجم عبدسالم آريم تقي علي العائشي108
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ميسان6372319034462810/9/2011العزير00371297خضرة شبوط حسينسالم الزم خلف عجيل النوفلي109

العمارةميسان6279715033979910/9/2011مالمشرح00949346هدى آامل حسينسالم محمد حسين خليفة الساعدي110
العمارةميسان6466215مالعمارة/4ايمان نادر عليسامي سماري رهيج هالل الغراوي111

ميسان6599514033119410/9/2011مالمشرححليمة مطر خنيجرسامي عبداهللا ثويني موسى الساعدي112

ميسان1222428516الكحالءزهرة صاحب ياسينساهي عبدالحسن ناهي جبارة الشامي113

ميسان218م 632المشرح00811437سليمة عرسان محمدستار حميد محمد طاهر الساعدي114

المشرحميسان81222110مالمشرحهاجر آباشي محمدسعد خلف شيحان سفيح الساعدي115

العريرميسان3416803316مالعدلخولة جبار اسماعيلسعدون غضبان اسماعيل فرهود الالمي116

ميسان19318033000110/9/2011م 474الكحالء م008858322آوثر جاوي قاسمسعدون هاتو فاخر جبارة الموسوي117

ميسان18919034069510/9/2011م 275المشرح00531892بسنة علي عبداهللاسلمان جعفر عبداهللا رومي الموسوي118
ميسان16ابتسام محمد آاظمسمير فاضل محمد موسى الموسوي119

الكحالءميسان6335718الكحالءرفيعة جاسم جريورسوادي قاسم مختاض حسين البوغدير120
العدلميسان55214516مالعدلسورية حسن زبونسورية حسن زبون صابر الشغانبي121

ميسان3096175314033978810/9/2011العدل00948937زهرة جبار شالششارد حسن مغد نصر الشغانبي122
المجر 
العدلالكبير

ميسان671322214033119810/9/2011المشرح00638610آاملة محمد موسىشارس عبداهللا موسى صادج الساعدي123
627المشرححليمة عبود جعفرشاآر احمد جاسم حسن الموسوي124 ميسان12118م
686المشرح م2غنوة جاسم مخيلفشاآر آاطع شذر حريز الساعدي125 ميسان10417م

ميسان661309413المشرحفاطمة آطان خلفشامل جابر صالح عبود الساعدي126

ميسان16318033009810/9/2011م 603العمارة/0009004711بسنة سيدمحمد نعمةشايع ثابت ابوزرآة خماط البخاتي127



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

ميسان8914033012110/9/2011م 654العدل م007260751جاسمية حسن آلخانشتال مجيد نخش سعدون الخلفاوي128

ميسان15017032998310/9/2011م 675الكحالء00233414جسومه محمد جويريشرقي حمود سعيد صباح الشويلي129

ميسان4358693013033008210/9/2011بالعدل00707885شلتاغة حمدان موسىشلتاغة حمدان موسى حلو الشغانبي130

131
صاحب عبدالسيد محيسن سباهي

ميسان1218م 132المشرحآبزونة حمود شناوةالساعدي

ميسان5017032968710/9/2011م 719المشرح00707350حوراء عاصي طارشصادق عبدالكاظم جادر نوشي الالمي132

133
صادق عبدالواحد ميزان محبس

الكحالءميسان67412016033971210/9/2011مالكحالء00418468زآية آاظم عبدالحسنالمحمداوي
638العمارة/9حياة زاير عليصالح حنظل رسن فارس الكعبي134 ميسان10514م

المشرحالعمارةميسان6324315033979810/9/2011مالمشرح00288512صبيحة حمود عليصالح عبداهللا محسن جاسم الموسوي135

صالح مغتاظ عودة حسان التميمي136
سوسن عبدالحسين

الكحالءميسان18719م 717الكحالءجازة

الكحالءميسان17912916033972410/9/2011السالممنسية عبد عطوانصباح حسين شلج بريج الحريشاوي137
13جنان محمد شغيصباح حسين آريم عبداهللا الزبيدي138 ميسان42827419العمارة

العمارةميسان20517315مالمشرحصبرية طعمة برآاتصبرية طعمة برآات سعد الياسري139

العدلالمجرميسان7277016034484610/9/2011مالعدل00210777شنوة عاشور سلمانصبيح سماري حسون علي الشغانبي140

العمارةميسان2014م 931العمارة /8زينب عبدعباس جابرصفاء محمود مجيد نبروز الجابري141
العمارةميسان63016110مالعمارة/3زهراء خدائي محمدصالح مارد آريم نعمة العالق142

العمارةميسان63411615033979210/9/2011مالعمارة/007922812فخرية مسلم محيبسطالب خالد عبود جابر الساعدي143

العمارةميسان68914115034068310/9/2011مالمشرح00147503سهام مطر عبدعليطالب عبداهللا فارس جميل الساعدي144

العمارةميسان285315033979610/9/2011مالعمارة/006487505امنة الباص زرآيطه ياسين زرآي جبارة الحمراني145



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

1آلبهار عباس قاسميعباس جاسم علي مطر البهاوي146 ميسان37015614العمارة

المعيلالكحالءميسان12224286110الكحالءحليمة قاسم عاشورعباس جاسم محمد جبار الساعدي147

ميسان6817032997910/9/2011م 133الكحالء م1وسن علي رحيمةعباس جبار رحيمة جبر الكناني148

ميسان7814033125710/9/2011م 627المشرح00730669زهرة عرسان محمدعباس علي نسير جبيل الساعدي149
627المشرحصبيحة موزان حمودعباس غانم محمد داود الموسوي150 ميسان13418م

العمارةميسان1372727716آميتام البنين احمد اسماعيلعبد الهادي مناتي طالع مريود العتابي151

ميسان18518032999810/9/2011م 632المشرح00724146بنية عفيت روآانعبد موسى خيط رحيمة الساعدي152

العمارةميسان58619216مالعمارة \4رنا عبدالهادي موسىعبدالباري ياسين آاظم هاشم الموسوي153

العمارةميسان17414033011810/9/2011م 602العمارة 000751128سناء هاشم عبيدعبدالحسين خنجر معين رميلي العيداوي154

155
عبدالحسين عبدالرضا رسن سراج

المشرحالعمارةميسان2088515مالمشرحوفاء آاطع رسنالساعدي

العدلالمجرميسان14916033970210/9/2011م342مالعدل00080371صالحة حسين غاجيعبدالحسين عبيد ثابت مريهج الشغانبي156

العمارةميسان1933840615034064710/9/2011العدل00387143آاظمية حمدان موسىعبدالحسين محيسن نعيمة مالح الشغانبي157

ميسان19110م 275المشرحوحيدة صبر عليعبدالرحيم حليفي بدر موسى الشريفي158

ميسان3286541119العزيرسامية غازي جالبعبدالرضا جبير خليفة متكة الغنامي159

ميسان991970319الكحالء م2زهرة عليعل حسنعبدالزهرة جبر حسن جبر الكناني160

العمارةميسان6918033010010/9/2011م 649الكحالء00200710فطومة جبار عاتيعبدالزهرة رشك عبد عاتي الساعدي161

المشرحميسان8819م 157المشرحرسمية مجيسر عبداهللاعبدالكريم عباس سمرمد جابر العبياوي162



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

ميسان6599514033119710/9/2011مالمشرح00981618غنيدة سدخان رهيفعبداهللا ثويني موسى خليوي الساعدي163

ميسان11319033982310/9/2011م 650الكحالء00017561امنة ياسر احمدعبداهللا طالب احمد عيسى ابوحمد164

ميسان2144270618033000810/9/2011السالم00771565ليلى جاسم مولىعبداهللا هاشم مولى فلحي الهاشمي165
الكحالءميسان63310416الكحالءغيدة رسن زويرعبود جبار زوير فضالة الشامي166

ميسان741475414033125910/9/2011المشرح00638588فاطمة حنون حسنعبود شنون حسن رميح الساعدي167

العمارةميسان671322215034067810/9/2011المشرح00638210رحمة محمد موسىعبود عبداهللا موسى صادق الساعدي168
ميسان6327814مالمشرحنعيمة موحان حسينعبود محمد عباس داود الموسوي169

ميسان6289018032999410/9/2011السالم00987459آاظمية عثج راضيعجيل شرهان دويخ نعيمة الشغانبي170
/9انعام جبار دراغعدنان فرحان عيدي شنتة الشريفي171 ميسان16313313العمارة
607الكحالءحدوه خلف سرحانعفران حميدي سلمان موزن الشامي172 ميسان16715م
10ايمان محمد شغيعقيل حسين آريم عبداهللا الزبيدي173 694العمارة ميسان9217م

ميسان1222425918الكحالءشتالة خلف سرحانعلوان حميدي سلمان موزن الشامي174
ميسان64814612مالكحالءحياة حلو حسينعلي ثاني حسين يوسف السادة175

المشرحالعمارةميسان6592215034068710/9/2011مالمشرح0086098آاظمية رفش محسنعلي جابر محيسن بهلول الساعدي176

العمارةميسان12215034063910/9/2011م 714الكحالء م001685091انتصار موسى جاسمعلي جبار محمد علي الساعدي177

ميسان1062112214033010710/9/2011الكحالء00844456رآبة حسين تريجيعلي حسن شري سلومي المحمداوي178

ميسان1719033981810/9/2011م 647الكحالء00947158سعدونة ناهي صالحعلي حسين آاظم محمد الخلفاوي179
192العزيرباسمة جاسم آاظمعلي خليفة محمد علي العبادي180 ميسان9314م
الكحالءميسان65111416مالكحالءبتول غالي عبدالحسنعلي ساهي عبدالحسن ناهي الشامي181

العمارةميسان3587148615034068210/9/2011المشرح00379543آريمة عودة بدنعلي سلمان بدن صافي الساعدي182
647الكحالءاسراء صبيح حسينعلي صاحب نعمة حسن النوري183 ميسان1017م



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

المشرحميسان217032968410/9/2011م 25المشرح00638876سهيال قدير عليعلي عبدالصاحب غانم جوهر الساعدي184
826المشرحنصرة رفيع مسلمعلي عبود حسين الزم الساعدي185 ميسان8419م

الكحالءميسان779816033970610/9/2011مالكحالء00850779ماجدة آريم مطيلبعلي عطية مريدي مشيغي المحمداوي186

ميسان4158287514033010810/9/2011الكحالء00707842صديقة يوسف عليعلي قاسم آحيط خلف الساعدي187

ميسان8692318ب 435العدل م2تحية عوفي دهشعلي محيبس خضير طليع الشغانبي188
المجرالكب

العدلير

علي محيسن مغتاض جراب الساعدي189
يمامة عبدالعزيز

المشرحالعمارةميسان801580915المشرحاصالن

ميسان65410216034484010/9/2011العدل00517821منتهى والي حمودعلي نعمة خلوفي ناصر الياسري190
المجر 
الكبير

ميسان731455713المشرحنعيمة حسين حيالعليوي جبار دنبوس طنيش الساعدي191
ميسان7793114مالكحالءفضيلة لعيبي فوجانعماد خضير رسن محمد المحمداوي192

العمارةميسان680915034068910/9/2011مالمشرح00052653حسنة مخيلف عبداهللاعنيد حمد سلطان جودة الساعدي193

ميسان3814033978310/9/2011م 627المشرح00728222نديمة محمد حسينعيسى علي نسير جميل الساعدي194

ميسان3116205212بالمجر الكبيرغدارة صالح بنيانغازي هتر عداي آاظم التميمي195
المجر 
الكبير

ميسان8333418032998810/9/2011م 417الكحالء00950320طلبة جودة ابديمغالي محيسن دراج اديم الكعبي196
9رابعة جرو عسلغانم عويد عسل سلمان الساعدي197 618العمارة ميسان15819م

198
غياض سيد موسى سيدعامر محمد

العمارةميسان3577120411المشرحفاطمة رحيم واديالبخاتي

ميسان8517م 788العمارة /9امنه زمان عبدالصاحبفؤاد حسن حرفش حسن ابورغيف199
632المشرح م2شهناز مانع حميدفاخر حواس محمد جبارة الساعدي200 ميسان17114م

الكحالءالعمارةميسان621163110033980210/9/2011الكحالء0042117حبيبة عبد اهللا شنيشلفاضل جلود مخيلف غياض الغانمي201
632المشرحايمان عبدالحسن شبلفاضل خلف شيحان سفيح الساعدي202 ميسان16817م



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

آريمة جبر محمدفاضل نتاش مناتي الهيد الفريجي203
المجر الكبير

ميسان8614م 276م1

ميسان62818313033009010/9/2011مالسالم00392087نظيمة شتنة جابرفاضل هاشم جابر طعمة الياسري204
الكحالءميسان6334116الكحالءآريمة جالب صويلحفرحان شاتي سبهان زغير الشامي205
ميسان63219514مالمشرحرباب غالي حسينفالح حسن شنيشل عويز الساعدي206

ميسان5114033127410/9/2011م 707العدل م001591271زهرة علي فضالهفالح حسن محيسن نعيمة الشغانبي207
633الكحالءانوار راضي حواسفيصل عباس جاسم محمد الشامي208 الكحالءميسان6418م

الكحالءميسان6222427516033971510/9/2011الكحالء00417928زهرة جاسب آاظمقاسم جبار عاتي جبر الساعدي209

ميسان1062104916033117810/9/2011الكحالء00529430جبارية مخيلف فنجانقاسم حيدر شايع زغير المحمداوي210

211
قاسم عبد الحسين عيدان جاري

العمارةميسان8954216مالعمارةرباب نعيم طابورالحميداوي
المشرحميسان65917110مالمشرححنينة جاسب آاطعقاسم غالب آاطع مجيري الساعدي212

ميسان13967900716033117910/9/2011العدل00249775آريمة آاطع حاتمآاطع ابوالهيل عودة فلحي الفرطوسي213
المجر 
العدلالكبير

ميسان875614مالمشرحنعيمة محمد طاهرآاطع رحيم حميدي حسين الساعدي214

المشرحالعمارةميسان15419م 658المشرحآريمة جاسم بشيتآاطع عبود جنب عيادة الساعدي215
10حياة موسى جبرآاظم حبيب شبيب رحيم الموسوي216 746العمارة ميسان4019م

ميسان661313619033981410/9/2011المشرح00644198حرية عبداهللا فرجآاظم حسن فرج حسن الموسوي217

ميسان10415013033007810/9/2011مالكحالء00013802مدلولة مجوت عالويآاظم حسين نصيف بايش الغنامي218
637العزيرنديمة عباس عبدآاظم رسن شلش عبداهللا النوفلي219 ميسان2015م

ميسان64911414033010110/9/2011مالكحالء00706257بدرية حسين حسنآاظم سلمان حسن شري المحمداوي220

ميسان4131245519الكحالء م2دالل عبود نعمةآاظم صاحب نعمة حسن النوري221

ميسان11318032998610/9/2011م 706الكحالء00303912فاطمة علي اسماعيلآاظم عبد راضي سلطان الغنامي222



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ميسان الوجبة الرابعة

223
آاظم عبدالحسن مخيلف غياض

الكحالءميسان65018316033971710/9/2011مالكحالء00418867حميد جلود مخيلفالمحمداوي
633الكحالءشيماء هليل فريحآاظم عيسى فلحي علي المحمداوي224 ميسان16914م
ميسان6595914مالمشرحعلية مطر خنيجرآاظم غانم خليفة مهنا الساعدي225
العزيرميسانميسان68516110مالعزيرجمالة شخير مباركآاظم غتر جبارة جوهر النصراوي226

ميسان15816033117610/9/2011م 713الكحالء00767675سليمة صبيح ثامرآاظم غتر حسن محسر الغنامي227

ميسان3236446715034063610/9/2011العزير01794160فوزية جريو عريرآاظم مجيد بدن زغير النوفلي228

العمارةميسان2519516034483110/9/2011مالمشرح00729423حياصة خزعل فهدآاظم محمد ديوان محسن الموسوي229

المشرحميسان122110م 686المشرحزينب هواش احمدآاظم موسى جادل فرج اهللا الالمي230

العمارةميسان2835656316033972510/9/2011المجر الكبير00960511نوال جبار عبد النبيآاظم نجم عبداهللا دلدل دلدل231
المجر 
الكبير

العزيرميسان222717315العزيرآبسونة ملجة عبودآبسونة ملجة عبود فرهود الفريجي232
619الكحالءبنية موسى عباسآريم حسون بليش مغيزل الساعدي233 العمارةميسان19419م

ميسان217م 649الكحالءزهرة صالح عبد عليآريم حسين نعمه حسن ال نور سادة234
2نوال آاظم جاسمآريم زيدان زبون داموك الالمي235 242العمارة العمارةميسان122110م

الكحالءميسان124207216034062710/9/2011الكحالءطلبة فياض محمدآريم عبد الزهرة يوسف جعفر البطاط236

آريم علي مخيلف غياض المحمداوي237
جاسمية آاظم
الكحالءميسان6748916033971010/9/2011مالكحالء003424عبدالحسن

ميسان70619014مالكحالءنورة رفيع مسلمآريم محيبس سالم حسن المحمداوي238

ميسان678614مالمشرحفاطمة زهراو سدخانآريم مطر خنيجر خالوي الساعدي239

الكحالءميسان1062101318الكحالءهاشمية حمادي جابرآريم هاتو فاخر جبارة الموسوي240

العزيرميسان10315م 271العزيرآريمة خلف زغيرآريمة خلف زغير وهيب النصراوي241
648الكحالءآريمة مهلهل شغاتيآريمة مهلهل شغاتي جاسم الغراوي242 ميسان8214م
\4آفاية عبدعلي ابلآفاية عبدعلي ابل احمد الجادري243 ميسان1027516مالعمارة
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المشرحميسان881103110033974910/9/2011مالمشرح00981800زينب مطر عبد الحسنماجد جاسم آاظم موسى الساعدي244

الكحالءميسان7605316مالكحالءوسيلة صاحب ناصرماجد صاحب ياسين حسين الساعدي245
ميسان88015313مالكحالءنضال مويع مسلمماجد عنيد حسين تريجي المحمداوي246

ميسان661309912المشرحزينب آاطع شذرمالك شبوط شذر حريز الساعدي247
مندليميسان6457516العمارة7قسمه هادي جاسمماهر طاهر جاسم فلحي الموسوي248

ميسان8014م 659المشرحدالل عبدالزهرة قاسممبارك عبدالحسن عبداهللا آاطع الساعدي249

القلعةالمجرميسان6263716034484910/9/2011مالعدل00210819ايمان خليف مسعدمحسن اجياد شالآة جريو الشغانبي250

العمارةميسان6276515034068410/9/2011مالمشرح00869283احالم علي محمدمحسن جابر عبداهللا رومي الموسوي251

ميسان714033119210/9/2011م 884العدل م009722062زينب عبدعلي عواجةمحسن زيارة مسلم جرو المحمداوي252

العدلميسان3096172516034483810/9/2011العدل 002493652ليلى محيسن مزبانمحمد احطيب هزير سعيد الشغانبي253
ميسان71314914الكحالء م2سناء معاون جبارمحمد باتول حسان خضير الغنامي254

محمد ترآي عبد علي الالمي255
اسماء عبداالمير

العمارةميسان11200316033118610/9/2011العمارة \0070876913عالوي
الكحالءميسان81916716مالكحالءوجدان عبداهللا راضيمحمد جواد محمود يونس الساعدي256

ميسان6613107110033974510/9/2011المشرح00543654شويخة محبس شهدمحمد حسين خليفة محمد الساعدي257

ميسان63312014033127110/9/2011مالكحالء00912580جسم رزيج عيدانمحمد حمدان عويد اسيمر المحمداوي258

ميسان671328916034483710/9/2011المشرح00726029نعيمة جعفر عبداهللامحمد راضي رومي احمد الموسوي259

ميسان6217032998010/9/2011م 850العزير00916560رمزية ساهي محمدمحمد شذر حاتم فرهود الغنامي260
العمارةميسان64313116مالعمارة\9ساجدة سالم طابورمحمد صادق نعيم طابور  البهادلي261

العمارةميسان243119110033980510/9/2011مالعمارة01728953بسنة لعيبي رويجمحمد صالح عبد علي جبر الشجالوي262
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ميسان6717م 633الكحالءيسرى شولي سميحانمحمد عبداهللا لفتة مسعود المحمداوي263
632المشرحمريم نعمة محسنمحمد عبداهللا محسن جاسم البخاتي264 ميسان8219م

العمارةميسان12519033981210/9/2011م 632المشرح00382036نورية محيبس شرهانمحمد عطوان علي نسير الساعدي265
حي 
الجهاد

العمارةميسان707116110مالعدلليلى مجيد نخشمحمد غالب عباس رباط النصراوي266
ميسان7461613مالعمارة/10سهام جواد آرممحمد لفتة طاهر سلمان الموسوي267

ميسان661315417المشرحجابرية نعمة فرجمحمد لفتة موزان محيسن الموسوي268
7آريمة حسين زبونمحمد محسن زبون محيسن الساعدي269 ميسان39777319العمارة

ميسان3096175414033127310/9/2011العدل0331273مريسة جابر صحنمحمد مسعد مرهم سلطان الشغانبي270
المجرالكب

العدلير

ميسان811609517032968910/9/2011المشرح00053206سعدونة مزهر احمدمحمد مفتن احمد محسن الموسوي271

العدلميسان1903799817032968110/4/2011العدل م017931732مطرة شرهان دويخمحيسن برهان دويخ نعيمة الشغانبي272

الكحالءميسان5618816033970810/9/2011الكحالء00840130سليمة صدام موزانمحيسن عبيد حسن حسين الكعبي273

ميسان14014033126310/9/2011م 828المشرح م001870132رجاء جاسم محمدمرتضى قاسم محمد ديوان الموسوي274

ميسان1843672319033981010/9/2011السالم00771071فاطمة محمد عربمرتضى محمد مساعد بنيان العامري275

ميسان1062108514الكحالءحسنة جبارة جادرمطر جابر باشط صالح الساعدي276

ميسان35871496110033974310/9/2011المشرح00362235مجيدة نعمة محسنمطر ساهي محسن جاسم البخاتي277

ميسان2019م 143المشرح م/1ليلى عبدالرضا حسنمطر عبدعلي خنيفر بدن الساعدي278

ميسان4158280414033011210/9/2011الكحالء00419045زهرة سكران غضيبمطر محمد علي سلومي المحمداوي279

السالمالميمونةميسان62616116034464210/9/2011العدل00080274بسنة حسين صنهيرمطير عريبي بشارة بدر الشغانبي280
الكحالءميسان67511516الكحالءامل زامل جبارممتاز مناتي جبار زوير الشامي281
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ميسان1222426315الكحالءزآية نعيمة فضالةمناتي جبار زوير فضالة الشامي282

283
منصرر عبدالزهرة خليل عبدالنبي

الكحالءميسان6479016033971810/9/2011الكحالء00347556روناك رعد راضيالعلياوي
ميسان6116612مالعمارة/10لمياء سعد خلفمهدي جبار عيسى احمد الشوآي284
ميسان6337917الكحالءعقيلة حميد عليمهدي حسين نعمة حسن النوري285

مهدي خلف صالح عتيوي الساعدي286
آريمة عبدالحسن

العمارةميسان661301915المشرحعبداهللا
658المشرححرية جبار آنيكرمهدي رستم بالسم منيثر الساعدي287 ميسان15014م

مهدي صالح جاسم عذيب الالمي288
خيرالنساء رمضان

العمارةميسان531052415العمارة/4علي

ميسان7914033978210/9/2011م 94المشرح م/009534521حرية عباس مسلممهدي فرحان جريو زيبك الغنامي289
659المشرحجاسبية جليل هاشممهدي آاطع شذر حريز الساعدي290 ميسان13717م

العمارةميسان63610015مالعمارة/5فاطمة هاشم شنيمهند عبدالحسين محسن طالل السوداني291

ميسان1222426314الكحالءنصرة رسن زويرموسى جبار زوير فضالة الشامي292

ميسان3587145617المشرحملكية جابر صالحموسى خيط رحيمة عطية الساعدي293

موسى سيد عويد اسمير الساعدي294
آريمة جباري

ميسان19217032969410/9/2011م 87المشرح م009552292عبدالسادة

295
موسى شمال عبدالحسن مزبان

السالمالميمونةميسان4348668513033118810/9/2011العدل00181925هدى فالح حسنالفرطوسي

العمارميسان698199110م11552وسن حسن درويشموسى محسن درويش جبارة الحمراني296

الكحالءميسان6494816033970510/9/2011مالكحالء00353000صبيحة زغير قاسممويع مسلم ثامر بديوي المحمداوي297

ميسان4138258114033127010/9/2011الكحالء00199700صالحة جودة رسنميسر جابر ابشيط صالح الساعدي298

العمارةميسان9114033011710/9/2011م 77العمارة 01128277ميادة ريسان حنشناصر عبود قاسم محمد الدبيسي299
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ميسان13018م 114المشرحعريبة ابوالشوش آاطعناهي صالح علوان عزيز الساعدي300

ميسان1281414033978410/9/2011الكحالء00201451سليمة آاظم راضينجم عبار مغامس مهير المحمداوي301

ميسان7314م 863الكحالء م2آفاية نجم عبارنعيم جاسم ماضي سعدون المحمداوي302

ميسان741461119033981310/9/2011المشرح00243178نعيمة جاسم مخورنعيمة جاسم مخور آنيهر الساعدي303

304
هادي حلو حسين يوسف السادة

ميسان19317م 649الكحالءغنية خلف عباسابوشوآة
ميسان7307513مالعمارة/2شيماء حسين آاظمهادي نعيم محمد سلمان السالمي305
659المشرحزهراء نعمة حسينهادي هاشم جابر صالح الساعدي306 ميسان3813م
الكحالءميسان7601315الكحالءقسمة رسن زويرهاشم حميدي زوير فضالة الشامي307
627المشرحآريمة ابراهيم مهديهاشم زغير لفتة موزان الموسوي308 ميسان6019م

ميسان3547063514033125310/9/2011المشرح00288186سليمة شولي سيمانهاشم عبود والي مري الساعدي309
658المشرحهيلة صحين خنيجرهاشم مطلك دنبوس طنيش الساعدي310 ميسان17714م
12شكرية جبارة حسنهاشم نعمة محمد سالم الموسوي311 636العمارة ميسان3519م
275المشرحغنمة شنيشل خليفوادي جرو عسل سلمان الساعدي312 ميسان5719م
621الكحالءوبرية حسين حسنوبرية حسين حسن شري المحمداوي313 ميسان7714م
208المشرحمايعة جرو عسلوحيد صالح علوان عزيز الساعدي314 ميسان3317م

ميسان1472938917آميتامنه خلف مهديوهاب فلحي حسين حمادي العلوي315
ميسان7801213مالكحالءبشرى آاظم درباشياسر حسين حسن شري المحمداوي316
العمارةميسان60318815مالعمارة/8شروق علي جمعةيحيى صادق حسن سلمان السوداني317

ميسان6263616034485010/9/2011مالعدل00731359مثيرة شارد حسنيعقوب خليف مسعد مرهم الشغانبي318
المجر 
العدلالكبير

العمارةميسان8527715مالعمارة/2مريم غالب رحيمةيونس علي آاظم علي الصبيحاوي319


