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الكحالءميسان6732921031927710/16/2011الكحالء00066091امل حمود جبرابراهيم هاشم زغير جبر الغنامي1

الكحالءميسان62119221031932410/16/2011الكحالء00520596سارية شري حسيناحمد علي حسين شجر الغنامي2

العمارةميسان8908315031610210/4/2011مالعمارة/6انتصار باقر رضابشير حسين آاظم وداي الالمي3

جاسب علي جبر صلبوخ الساعدي4
دينارة عبدالهادي

ميسان9518031602510/4/2011م 632المشرح00088714حسن

5
جاسم سوادي عبدالزهرة حمادي

الكحالءميسان6412215031610110/4/2011الكحالءخديجة آاظم عبيدالكعبي

4615031604810/4/2011م 650الكحالءخطيم آاظم خضيريجبار جالس مطشر سدخان الغنامي6

7
جبار عطوان راضي رومي

المشرحميسان671238415031602810/4/2011المشرح00869226نديمة آعيد مهديالموسوي

8
جبار محمدعلي حسين آاظم

ميسان18316031601210/4/2011م 44قلعة صالحآريمة حسين لفتةالشميالوي
قلعة 
صالح

الكحالءالعمارة65015721031931710/16/2011مالكحالء00154773محناية موسى واديجبر سعيد عبادة آطامي الساعدي9

العمارةميسان67415517031611710/4/2011الكحالء01070340حليمة سلمان قاسمجعفر هاتو فاخر جبارة الموسوي10

11
جمعة عطية مريدي مشيغي

19715031603810/4/2011م 706الكحالء00171901زهرة شبوط حسنالمحمداوي

المشرحميسان6327617031612010/4/2011مالمشرح00896127جميلة عبود شنيشلجمعه رستم بالسم منشد الساعدي12
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الكحالءميسان6338415031604710/4/2011الكحالءسليمة طاهر عبداللةجمعه صبيح محمد محبس البخاتي13

جميلة عباس خضيرجميلة عباس علي خضير الغنامي14
الكحالء

ميسان1112215716031600310/4/2011م2

المشرحميسان68010017031609510/4/2011مالمشرحجميلة محمد مناتيجميلة محمد مناتي وادي الساعدي15

المشرحميسان93211215031602910/4/2011مالمشرحبهية صالح محمدحاتم محيسن بنيان علي الساعدي16

17
حامد عبدالواحد جوداهللا حامي

السالمالميمونةميسان1853692021031931210/16/2011السالم01798830زهراء محمد عرباالزرقي

00222692نجاة خنجر حميدحسن برهان جابر علي الفرطوسي18
المجر
ميسان3116207021031930910/16/2011الكبير

المجر 
الكبير

ميسان1987417031611410/4/2011مالكحالءخالدية جاسم راضيحسن صالح عباس  مشري البخاتي19

الكحالءميسان62115521031932110/16/2011مالكحالء00318970صبرية نعيمة عباسحسن عرموط حسون جاسم الغنامي20

124415مالكحالءمطرة حسن عليحسن غانم عباس صافي النجاة21
0316010

الكحالءميسان410/4/2011

المشرحميسان67810717031612110/4/2011مالمشرحجكارة غانم خليفةحسن مطر خنجر خالوي الساعدي22

23
حسين رسن عباس آطامي

المشرحميسان6275021031930610/16/2011المشرح00542274جسومة عبود جنبالساعدي

3316031600410/4/2011م 155العدل م1انتصار علي حسينحسين زيارة مسلم جرو المحمداوي24

الكحالءميسان9315031603410/4/2011م682مالعزير00769723سليمة مويرد موزانحسين سعدون جلوب حسن النوفلي25

احالم علي رحيمحسين علوان آايد شراه جادري26
علي
ميسان2404784516031600610/4/2011الغربي

علي 
الغربي

27
حسين علي مخيلف غياض

الكحالءميسان60719115031604310/4/2011مالكحالء00629110وحيدة ميزان محيبسالمحمداوي

1112201315031611110/4/2011الكحالءزويرة جابك رسنحسين مريهج عبداهللا حديد الغنامي28
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الكحالءمسان6332215031604410/4/2011مالكحالءجزية جريو زبونحسين نعمة داود شبه المحمداوي29

الكحالءميسان6732515031603710/4/2011مالكحالء00351962فرات خضير زاجيحمود شهف جبر حنون الغنامي30

المشرحميسان6802417031609610/4/2011المشرحابتسام فنجان حمدانحيدر موسى سيد عويد الساعدي31

32
خزعل لعيبي رحيمة مبارك

العزيرميس12717321031931610/16/2011العزير00615563زينب قاسم روميالنصراوي

8415031610610/4/2011م 820الكحالءزينب رسن مزودخليل حسين مزود ماضي الغنامي33

الكحالءميسان4128222315031602610/4/2011الكحالء00778198دينارة مشجل سلطاندينارة مشجل سلطان محمد الغنامي34

35
راشد لعيبي رحيمة مبارك

العزيرميسان7764415031603610/4/2011العزير00370158ليلى بخاري مسعدالنصراوي

36
راضي جابر محيسن بهلول

المشرحميسان6588017031609410/4/2011مالمشرحجسومة شاهور جبارالساعدي

ميسان1062114116031600210/4/2011الكحالءوحيدة عليوي مطيلبربع بدر مجيسر حسن المالكي37

الكحالءميسان6433515031604110/4/2011الكحالء00804437غازية غانم حسانرحيم باتول حسان خضير الغنامي38

4714215031610710/4/2011العزيرسامية آويم عذيررحيم راهي عجل واوي البخيتاوي39

آميتميسان1055515031602710/4/2011مآميتآريمة عبيد سكررحيم رجب آاظم حسين الماجدي40

41
رشيم فتجان عزيز جودة

الكحالءميسان1042114317031611610/4/2011الكحالءآاظمية سوادي رسنالمحمداوي

آميتميسان41813415031603510/4/2011العمارةرضية عبيد سكررضية عبيد سكر ملك الربيعي42

43
زامل داغر غريب عذيب

ميسان6335815031604010/4/2011مالكحالء00043726آاظمية موسى فلحيالمحمداوي

المشرحميسان63218721031930810/16/2011المشرح00188842جميلة شلش محيسنزيدان آاطع صافي شناوة الساعدي44
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الكحالءميسان1112201415031610310/4/2011الكحالءتالية علي خفيساري جاسم مريهج عبداهللا الغنامي45

الميمونةالسالمميسان2229917031608910/4/2011مالسالمامل رشم عطيةسامي آريم لفتة عليوي الحميداوي46

ستار مصلح اسمير ذياب الفهداوي47
وجدان راضي

الرمادي8037621031931110/16/2011العمار005025235درويش

ميسان8719217031610010/4/2011مالمشرحهدية حمدان عباسسعد موسى سيد عويد الساعدي48

49
سعدة غضبان نويصر مبارك

العزيرميسان12717321031931510/16/2011مالعزير00238033سعدة غضبان نويصرالنصراوي

العمارةميسان7123515031603010/4/2011العمارة017271953سعدية عبد ماجدسعيد جمعة ماجد رضا الالمي50

الكحالءميسان69515917031608410/4/2011العمارة 8مريم حلو طاهرسعيد آاظم محمد آماش الشميالوي51

العزيرميسان3236452021031931410/16/2011العزير00636210آريمة علي سيدشريف عيدان خوين شعنون النوفلي52

53
صاحب جبارة مدهوش علكم

ميسان34678215031603310/4/2011العمارة004121164سليمة داوي محمدالمحمداوي

المشرحميسان6891217031609810/4/2011مالمشرحمنتهى جبار زويرصادق رسن زوير فضالة الساعدي54

55
صادق عجل اجخيور ناصر

العدلميسان3086149817031609310/4/2011العدلامل خضير مجبلالبصراوي
المجر 
الكبير

56
صبرية جبارة قاسم حسين

الجبايشذي قار12117031609210/4/2011م6262مالعدلصبرية جبارة قاسمالنصراوي

ميسان3096171017031608810/4/2011العدلحسنة شبيب عباسصبيح شناوة رجال نصر الشغانبي57
المجر 
الكبير

6765517818031601710/4/2011العزير00551923صبيحة زاير آاطعصبيحة زاير آاطع راضي فريج58

الكحالءميسان78010515031604910/4/2011الكحالءخميسة جبار ساريطالب نجم عبار مغامس المحمداوي59

6183716031600510/4/2011م 310العدلظهرية محيسن نعيمةظهرية محيسن نعيمة  الشغانبي60
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61
عاصي رومي عذير جوهر

2765517818031601910/4/2011العزير00294375جميلة ثويني عذيرالنصراوي

ميسان4716031600110/4/2011م 77العمارة /7هدية محمد عليعبداالمير نزر آرم جاري الدشتي62

63
عبدالحسين عبدالزهرة يوسف

الكحالءميسان1042079021031927610/16/2011الكحالء00553362ايمان جميل شاويجعفر البطاط

00516287حميدة جمعة عباسعبدالزهرة رضا علي تقي هوري64
علي
ميسان2314617114031601610/4/2011الغربي

علي 
الغربي

65
عبداهللا صيوان شهاب عباس

4316031601010/4/2011م 662قلعة صالحعلوية جيجاب سريحالخفاجي

الكحالءميسان62111317031611210/4/2011مالكحالءوسيلة جبل غصيبعبداهللا ميسر جابر ابيسط الساعدي66

67
عبدالواحد ميزان محيبس مزبان

14416031600810/4/2011م 650الكحالءحسنة علي مخيلفالمحمداوي

671327118031602210/4/2011المشرح00725580مجيدة جاسم حسنعبود جعفر حسن حمد الموسوي68

المشرحميسان5917031612210/4/2011م632المشرحمكية ميوة بديويعبود شنيشل عويز منيثر الساعدي69

1218031602410/4/2011م 659المشرح00361432سهام جبار محمدعليعدنان سلمان قاسم هاشم الموسوي70

عزيز جلود مخيلف غياض الغنامي71
حضرية محسن

ميسان64714817031611810/4/2011الكحالءمهودر

72
عطوان طاهر محداد نوفل

الكحالءميسان682315031604510/4/2011مالكحالءآاظمية نجم عبارالمحمداوي

15415031610910/4/2011م 469العدل م1سلمى جاسم شجرعقيل حمود مهاوي شجر الشغانبي73

4018031602310/4/2011م 632المشرح00707105زينب موسى محبسعلي جاسب احمد جاسم الموسوي74

الكحالءميسان8712821031930210/16/2011المشرحفتنة جاري صالحعلي جبر صلبوخ جودة الساعدي75

ميسان32636917031608510/4/2011العمارة 9شيماء جبار عبدالسادةعلي حسن درويش جبارة الحمراني76
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9814031601510/4/2011م 706الكحالء00949657خامسة جاسم شهيبعلي سالم ناصر مدهوش الساعدي77

ميسان1222423516031928110/16/2011الكحالء0572827تاجية جريد عباسعلي صاحب ياسين حسين الساعدي78

79
علي محيبس وادي رحيمة

4916031601310/4/2011م 727العدلفخرية جبار واديالعشماني

السالمميسان2144270612031601410/4/2011السالم00466101لطيفة محمود جمعةعلي هاشم مولى فلحي الهاشمي80

المشرح8717621031930110/16/2011مالمشرح00300903حليمة غانم ثوينيعيسى شرهان حميد علي الساعدي81

العمارةميسان1914621031931010/16/2011مالعمارة00281666نداء عبدالزهرة شويعغازي جلوب آريم داخل الزرآاني82

العزيرميسان9510521031927910/16/2011العزير00294147غازية الزم آحيطفاضل شجر رسن حويدج النوفلي83

الكحالءميسان228517031611910/4/2011م122الكحالءحسنة رحيم قاسمفالح ساهي عبدالحسن ناهي الشامي84

85
فخرية عبدالسادة محمد دويج

الحمراني
فخرية عبد السادة

ذالكحالءميسان16442074124417031612310/4/2011حمحمد

86
فرحان عطوان راضي رومي

المشرحميسان21347217031608610/4/2011المشرحآريمة محمد ديوانالموسوي

الميمونةالسالميسان3819219217031608710/4/2011العدلليلى مزيد عنادفيصل روبين حسن مجيهد الشغانبي87

المشرحميسان1575821031930410/16/2011المشرح00590198نعيمة حسن طاهرقاسم حسن فرج حسن الموسوي88

قاسم حميد عبيد فريح الزبيدي89
نضال جاسب لبو

العمارةميسان88911817031608310/4/2011مالعمارة 7الريش

الكحالء15615031610810/4/2011م 649الكحالءآاظمية عبد راضيآاظم جبار لفتة محمد ال نور90

العمارةميسان6497721031928010/16/2011مالكحالء/004217303نعيمة خلف عليويآاظم جليب عبار علي الغنامي91

الكحالء6217721031932210/16/2011الكحالءموحية آاظم محمدآاظم سهيم علي سلومي المحمداوي92
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الكحالءميسان6293815031604210/4/2011مالكحالء00012093زهراء حميدي سلمانآريم خلف سرحان موزن الشامي93

94
آريم محسن راضي غانم

الكحالءميسان7068421031932310/16/2011مالكحالء00912929شيشة آاظم مطرالكريماوي

ميسان9915031603210/4/2011م 692العمارة/002954365زهراء عويز آطانآعيد اوحيد افدين محمد الجعباوي95

الكحالءميسان1122221821031932010/16/2011الكحالء00684636جميلة نعيم عبداهللاآيالن مدلول عكلو مسعد الغنامي96

العزيرميسان14616521031927810/16/2011العزير00769529ليلى عودة رحيمةلفتة طبيج مبارك باتول النصراوي97

الكحالءميسان62119121031932510/16/2011الكحالء00446075سورية محسن عبداهللالفتة علي حسين شجر الغنامي98

الكحالءميسان144115031610510/4/2011الكحالءسميرة جمعة خضرمجيد حسن غانم عباس النجاة99

ميسان64911915031603910/4/2011مالكحالء00400023شمالة دليل مريهجمحسن آاظم سعد سعدون الغنامي100

الكحالءميسان72217015031605010/4/2011مالكحالءزينب جلود جاسممحمد جبار جاسم محمد المحمداوي101

102
محمد دليل مريهج سلمان

المحمداوي
نوال عبدالنبي
الكحالءميسان64711817031611510/4/2011الكحالءعبدالحسين

الكحالءالعمارة6496721031931810/16/2011الكحالء00449556سليمة آريم حسينمحمد صالح عباس مشري البخاتي103

8918031601810/4/2011م 665العزير00681199علية عودة رحيمةمحمد قاسم رومي عذير النصراوي104

العمارةميسان6339717031611310/4/2011مالكحالءحميدة سعد سالممحمد مجافت سالم ناصر الساعدي105

106
محمد محيبس خضير طليع

8692318031602010/4/2011ب 435العدل م017965582شيالة شيلي ياسينالشغانبي

آميتميسان6529417031612510/4/2011آميتهيلة جعفر محمدمحمد نعمه يونس عسل الموسوي107

المشرحميس731450121031930510/16/2011المشرح00631926فضيلة جمعة عبدمحمود محسن حاجم طلك الساعدي108



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

109
محيبس خضير طليع رويضي

18031602110/4/2011ب 86923435العدل00210706ليلوة مريدي صحينالشغانبي

110
مزهر طعيمة مطنش سعيد

ميسان71614021031931310/16/2011مالعدل002092241حمامة فليح عبيدالنصراوي
المجرالكب

العدلير

المشرحميسان1141421031930310/16/2011مالمشرح00669672موحة آنيكر مزعبكمسلم محيبس مزعبك سعد الساعدي111

112
مصطفى حسين رسن عباس

العمارةميسان6275021031930710/16/2011المشرح00305904حليمة داود باصيالساعدي

الكحالءميسان73312315031603110/4/2011العمارة002492497فرحة موسى شنيورمطر جاسم جابر لجالج الساعدي113

بشرى العيبي جبرميثم عبداهللا مالح محمد الجويبراوي114
المجر
17616031600710/4/2011م 73الكبير

115
ناصر شنشول جاسم هاشم

العمارةميسان36632017031612410/4/2011العزيرنعيمة ياسين جاسمالموسوي
قلعة 
صالح

3416031601110/4/2011م 154المشرحصبيحة جرو آاظمهاشم جابر صالح عبود الساعدي116

المشرحميسان741233517031609910/4/2011المشرحسندس مولة منورهاشم حميد عبيد فريح الزبيدي117

العدلميسان68110917031609110/4/2011العدلاعياد سلمان آاظموحيد دبج آريم زغير الفرطوسي118

الكحالءميسان1192106321031931910/16/2011الكحالء00255739صينية عبداهللا محسنورواش ايدام ديوان سلمان البخاتي119

15015031611010/4/2011م 615العدل م1دالل جبر خضيرياسين جبار نويبت مريهج الشغانبي120

ميسان85813717031609010/4/2011مالعدلنجمة مطشر شامخيحيى دبن محيسن حسن النصراوي121
المجر 
الكبير

122
يوسف محمد محبس مشري

الكحالءميسان6334015031604610/4/2011الكحالءآاظمية مهدي محيسنالبخاتي


