
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط
اسم االماسم الزوجةصحيفةتسلسلوجبةمرحلةمحافظةالمكتب االسم الكاملت
وجيھة حبيبزينب علي حسين44877132صالح الدينواسطابراھيم جاسم صالح1
شدھة كاظمشكريه عباس عبدهللا / مريم حسين عباس5319839560بغدادواسطابراھيم حسين خزام2
سعدية موسىمريم جبار داخل331826188بغدادواسطابراھيم عبد الصمد حسين3
رتبة شلشايمان راضي درويش2م61١٠٥٦بغدادواسطابراھيم كاظم لفته4
محبوبة علوان\737172م39بغدادواسطابراھيم مراد عزيز5
ھاشمية شمخيمنصورة غالم رضا4446492764بغدادواسطاحمد جودة حمد6
نورية مھديبيداء عبد هللا علي4228659بغدادواسطاحمد رسول محمد7
صبرية محمودسيلمه ابو الھيل مرجان61626127163بغدادواسطاحمد صابر احمد8
بدرية شدھانزينب علي محمد \ ايرانية2948717340بغدادواسطاحمد صاحب رحيمة9

صكبة جبارةحنان عبد حمدان6102933142بغدادواسطاحمد صكبان كاظم10
فوزية نعمةفاطمه عبد المطلب جعفر3655181م53بغدادواسطاحمد عبد الكريم محمد11
ملكية جوادرفاء رسول5648697111بغدادواسطاحمد نوري علي12
ملكة حسنجنان جواد حمودي42115727واسطواسطادريس شھاب احمد13
زينب عريانشھالء فاروق فوزي56211197بغدادواسطاركان طالب عيسى14
عنيدة كرمنبيھة جمعه عبدالحسين561097155واسطواسطاسماعيل خليل ابراھيم15
فريدة عبد المجيد\3835153م34بغدادواسطاالء صالح مھدي16
شكلة عوفيرويده عبدهللا محمد5640180010بغدادواسطامجد محمد عيدان17
بھية حسين\5619939607بغدادواسطامونة محمد كاظم18
خالدية حافظمريم محمد \ ايرانية الجنسية33883176087بغدادواسطانور صبيح حسن19
صبيحة كاظمميساء عبد الباقي محمد علي558737بغدادواسطانور عبد السالم ناصر20
تاجة مالكناھده عبد علي11021894م61بغدادواسطانور عزيز احمد21
نعيمة ھاتواسماء عبد الكاظم عبد هللا354876م61بغدادواسطانور لطيف صالح22
نجاة ابراھيمايمان عادل احمد / عصمت جعفر28694م38بغدادواسطاياد ابراھيم محمود23
منى عبد علي حسنزينب عبد هللا خواجة53799101بغدادواسطاياد شاكر مكي24
فھيمة كاظمزھراء حيدر654282141بغدادواسطاياد عبد الحسن جبر25
نعيمة كاظمناھدة كاظم جريد44113818واسطواسطاياد كاظم حسن26
زھرة حسينكوثر محمود5633175بغدادواسطباسم جعفر جواد27
حمدية اغضيبسھى عبد الرحيم مجيد452277121بغدادواسطباسم علي ناصر28
قنديلة علي\3612625149واسطواسطباسمة حسين عبد29
رقية ملك\5636447بغدادواسطبدرية روؤف مجيد30
امينة محسنفاطمه مقدس54865172949بغدادواسطبشير ابراھيم عبدالرضا31
نورية عبد الكريمايمان ابو القاسم مرزة394077158بغدادواسطثامر نوري رضا32
حسنة كاظمانعام كاظم عليوي613520134بغدادواسطجاسب اجثير عبود33



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط
سعاد عبد هللاسھام محسن جاسم6101842103يغدادواسطجاسم افضل جاسم34
وبرية حسينحوا برات علي61673134559بغدادواسطجاسم جبر سلمان35
قطر الندى شاكرجوھرة عبد الزھره451691م53بغدادواسطجاسم حميد خضر36
طاكة طاھرحياه زبون\ فرخ محمد411380190بغدادواسطجاسم محمد حيدر37
حتھن رميضنورية قاسم رسن83866م44بغدادواسطجاسم محمد عيسى38
مكية سلمانازھار جاسم لطيف4313727281بغدادواسطجبار حميد حسين39
سكينة صالحفوزية علي اكبر صالح34384771بغدادواسطجبار سلمان رحمان40
مسحاية جبركلثوم اسماعيل احمدي61612156بغدادواسطجبار صابر مذبوب41
زھرة محمدسعاد علي مرزه619819471بغدادواسطجبار قاسم ولي42
فاطمة عريبينجاح عبد الواحد داخل5943085994بغدادواسطجبار محمود علي43
نورية محمدامنة حسن موسى4261131بغدادواسطجعفر عبد المناف عبد الحميد44
فريدة عباساشرف علي / شبيبه عباس1656140م38بغدادواسطجالل عبد الصاحب حسن45

عصمت عليلمعان محمود شھاب61866173155بغدادواسطجمال عبد الصاحب عبد الخالق46

علية عليسلطانة عبد هللا محمد107682م210بغدادواسطجمعة سلمان علي47
كاظمية حسناالء محسن عبد الرضا34393470بغدادواسطجواد حميد اسد48
تاضي غليسجمھورية عبدهللا كاظم5437869ديالىواسطحافظ داود سلمان49
خالدية محمدبركان خلف \ حديه سيد حسين .... ايرانية5946592912بغدادواسطحامد خلف حمود50
ليلى اسوديربابة محمد جواد618997بغدادواسطحامد سالم فيصل51
عذبة احمدجمانه حسام كريم5412324460ديالىواسطحسام كريم حسن52
بدرية حسنتقى مھدي508336م56بغدادواسطحسام نوري محمود53
مكية علياحالم عبد علي برھان112796م36واسطواسطحسن حميد داود54
كظمة مكطاعزينب جاسم محمد1192163م41بغدادواسطحسن خميس نصيف55
فطيم مسعودماجدة حميد مشيرف454528142بغدادواسطحسن سفاح حسين56
غريبة محسنشذى احمد رشيد59101535بغدادواسطحسن شلش خيون57
مكية لفتةعلوية عبد عطية747109م29بغدادواسطحسن كريم حسن58
فخرية جاسمسعدية رضوان سرور31337168بغدادواسطحسن ناجي مھدي59
سعاد عبيداحالم جبار ھندال39919181630بغدادواسطحسن ھادي صالح60
جيتاية جابرجميلة علي385170م29بغدادواسطحسن وحيد حسين61
بيدة لزامونة زاير صحن10162م59بغدادواسطحسين جياد صحن62
طريقه مطلكنصره علي اصغر12واسطحسين حميد ھليل63
ھوازيشامية ولي حيدر55126051811واسطواسطحسين سھراب مراد64
نعيمة موسىبسعاد محمد نادر13548م59بغدادواسطحسين عبد قنبر65
ساجدة عباسزينة كريم حسن356862م29بغدادواسطحسين علي حمودي66
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كوثر محسنشھالء حمد رحمة59863110بغدادواسطحسين علي شياع67
كميلة غنيساھرة جمعة خليل651031180بغدادواسطحسين علي محمد68
جبرة طالبرامله راستو / ايرانية الجنسية31940م65بغدادواسطحسين كاظم حسين69
حمدية كلزينب غالم عباس563837184بغدادواسطحسين محمد مختار70
صبرية طارشام البنين كرم ( ايرانية )31314157بغدادواسطحكيم جاسم سابط71
ذبة زاير/612080138بغدادواسطحليمة كامل مساعد72
بدرية عليھاشمية كريم رضا418116114بغدادواسطحمزة علي خماس73
خديجة نجمسكينة قلي زادة5413025905ديالىواسطحميد ابراھيم سكران74
ذھب خلفماجده عيسى حيدر65386880بغدادواسطحميد لفتة حيدر75
امل رشيدزينب محمد مكطوف454244168بغدادواسطحيدر حسين جابر76
احالم نجمفرشتة رنجير ھوة61856171023بغدادواسطحيدر كمال كاظم77
نجية المازابتسام عبد علي6153795واسطواسطحيدر محمد ملك78
بھجه محمد موسىسوسن احمد واعظ174866أ59٨٧٥بغدادواسطحيدر موسى عباس79
حربية خوانسلوى نعيم عبد الغني6536737بغدادواسطخالد حسن راضي80
حليمة جعفرصديقة جمعة باويلة39388238بغدادواسطخضير شريف حيدر81
حميده جبار عايدحمدية جبار عايد471165م59بغدادواسطخلف شريف تايه82
مرواري بابواخانراضية كاظم جاسم5911122096بغدادواسطخليل قمندار فتاح83
جاسمية محمدفضيلة علي حاجي610426325بغدادواسطخليل كيخسرو علي84
عمرة رحمانفضيله ابراھيم كرم5629850199بغدادواسطخماس كريز ريس85
زھرة مكلفمديحه جاسم دواي5421843435بغدادواسطخير هللا يسر عبد86
سعديه توفيقغصون عبدالحسين مجيد12واسطخيرهللا محمد مھدي87
كريمة جاسمجميلة بجاو خليف22393773بغدادواسطدواي غنداوي مطشر88
صبرية الزمحليمه ابراھيم221321م61بغدادواسطراجح ھادي حمزة89
سعدية رضوانسھام جاسم رضوان337168م31بغدادواسطرافد حسن ناجي90
ملوكة عزيززينب محمد زكي1914119م56بغدادواسطرافع حنون حمود91
امينة عبد الجبارسنا محمد عبد الستار331218122بغدادواسطرائد فاضل احمد92
صاحبة منصورلميعة علي شيرة3365396بغدادواسطرحمان علي خان93
جيتاية جاملسامية عيدي جمشير3939679093بغدادواسطرحيم غيالن صحن94
ھوشة رشيدانتصار خزعل طراد6520741320بغدادواسطرزاق جاسم محمد95
حسنة داودزھراء عباس خداداد683185م41واسطواسطرزاق موسى ابراھيم96
واشية لفتهصديقة محمد / ايرانية الجنسية6104178100بغدادواسطرسمي بدن سلطان97
صديقة محمودحليمه عباس علي56859171628كربالءواسطرسول حبيب محمد98
معصومة محمد عليسھام عباس ھادي476193م59بغدادواسطرسول حميد جواد99

نجية جبارخديجة محمد المراحي3633697واسطواسطرشاد فاضل محمد100
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مريم رضاربابة حسين جعفر438341166774بغدادواسطرضا علي محمد101
ناھدة محمد صالحمكارم فخري ابراھيم59556111092بغدادواسطرعد حسن صادق102
رباب فتحياحالم كامل حسين7149398556بغدادواسطرعد حسين علي103
فتحية احمدافراح محمود محمد541274178بغدادواسطرفعت كاظم جواد104
ربية رميضالھام كاظم مھدي56506231بغدادواسطرياض حسين علي105
بشيرة داوداخالص صالح يوسف6112725326واسطواسطرياض علوان ھويدي106
فليحة عبودانفال ھاشم محمد امين54514102644بغدادواسطزياد طارق باقر107
شنونه حمدانفضه عباس محمد علي412585م61بغدادواسطزياره صدام مھودر108
ليلى يوسفسوسن ناجي526913731بغدادواسطسالم عبد علي109
طوبا غنيورالقمر سيف هللا عبد هللا3119538909ديالىواسطسالم مھدي محمد110
فخرية علوانرباب عباس محمد32271132ديالىواسطسامي عبد حسين111
سامية فرجزينب علي حسين54394429بغدادواسطستار جبار حسن112
نورية محمدرحاب جبار ھاشم1157117م56واسطواسطستار جبار مجيد113
جليلة عزيزفاطمة شكر هللا41741148023بغدادواسطستار جبار محمد114
خيريه درويش\5929659082بغدادواسطسجودة دين محمد115
فاطمة باقرمھا محمد مھدي56455023بغدادواسطسعد عبد عبد علي116
صفية محمدجنان محسن امانة4318173واسطواسطسعد عبدالشھيد حسن117
صبيحة علياعتدال كامل نجم110495م54بغدادواسطسعد قاسم موزان118
فاطمة ضاحيرقية امير ھوشتك56886177164بغدادواسطسعد مناتي فرج119
شونة عبد علييسرى انعيمه صيھود39350176بغدادواسطسالم عبد الزھرة علي120
زھرة محمدنداء يحيى اللكود4000142م61بغدادواسطسالم كاظم محمد121
فھيمة حسينسناء جابر لفته802142م110بغدادواسطسلمان عبد مصبح122
كولتان محمد عليسوسن علي رحمان378166م31بغدادواسطسمير منصور علي123
عليه جميلفاطمة احمد محمد61735143بغدادواسطشاكر عزاوي احمد124
نشمية جمعةملكة حسن علس41012224248واسطواسطشھاب احمد كرزة125
شاه بكم اسدهللامليحه رضا اسدهللا12واسطصاحب محمد حسن126
سكنة قاسمسلوى محمد شاكر2273137م61بغدادواسطصادق خضر جاسم127
نورية عبد الجباررازقية رضا قاسم33811162052بغدادواسطصباح عبد االمير ھادي128
سنية بكيليلى كريم علي3771344واسطواسطصبري حسن حاتم129
شنينة عويجبندوة ھادي6141951بغدادواسطصبيح حسن حسين130
اجابة محمديسرى ھاشم محمد44793128صالح الدينواسطصفاء عبدالرسول عبيد131
غنية جابرصديقة فاروق محمد علي361211م34بغدادواسطصفاء مھدي احمد132
كدرية احمدميسون حميد غضبان32108295بغدادواسطصالح مھدي جاسم133
سعدة شيھانخزنة مجيد خليفة42648164بغدادواسطصيھود مشتت خليفة134
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جمالة عليبتول باقدي حسين56615122986بغدادواسططارق ھاشم عبود135
بھية عنادمريم محمد شاري6150017بغدادواسططالب ثجيل جابر136
ثجرة لطيففاطمه صغر علي52990197845بغدادواسططالب عباس جاسم137
صبرية مزھرسلمى نور علي3352112004بغدادواسططالب عباس محمد138
زھرة حسينزھرة طعمة منشد4564228209بغدادواسططاھر محمد شرھان139
فاطمة عليفريدة بني خان سعد وندي70136م61بغدادواسطعادل باقر ابراھيم140
شمس الملوكسھامة يوسف تقي162117م59بغدادواسطعادل حسين محمد141
عنيدة خليلمريم حسن رضا1287199م37ديالىواسطعادل عدنان حسن142
نيران عليابتسام سامي رديف61610133بغدادواسطعادل علي موسى143
افتخار محمد ھاشمسھيله عبدالجبار باراش69775م56بغداددواسطعادل موسى علي144
لطيفة عزيزعدويه جمعه احمد561472939بغدادواسطعباس خيرهللا اسد145
بدرية ناصردينا جابر سالم\ سھام ناصر حميد4358292واسطواسطعباس رحيمة فضيل146
جھان قاسمذكرى محمد413516م59بغدادواسطعباس صاحب جاسم147

شيناز فضل فاروق \ ايرانية   رسمية عبد 31988191بغدادواسطعباس صبار حسن148
ثالثة منخيالحسين نعيمة

خديجة عبد الحسنبتول عبد العلي حسين6102034047بغدادواسطعباس طالب عبد الحسين149
ليلى جبراكرم بران علي79م56٣٥٢٥بغدادواسطعباس عبد الحسن رميض150
ھلولة جبركبرى حسين ابو القاسم5960377بغدادواسطعباس علي عطية151
فوزية حسيناالء جابر محمد196272م65بغدادواسطعباس فاضل عباس152
رباب عليليلى حبيب زادة33112085بغدادواسطعباس كاظم حسين153
فاطمة رحيمساجده محمد حسن56406817بغدادواسطعباس مرتضى امين154
فاطمة كرجيبشرى عبد الحسين عودة551157113واسطواسطعبد االمير خضير بندر155
فوزية حمودينازك محمد جعفر4386717217بغدادواسطعبد االمير عبد الرضا جعفر156
سعدة تربوتصبيحه حسين كرم115979م56واسطواسطعبد الجبار مير حسن كرم157
صدامة مفتنانتصار عبد خالف61843168492بغدادواسطعبد الحسين جاسم حسن158
دلة صابطخيرية كاظم دھش/لميعة نعمة هللا اسد هللا239م65بغدادواسطعبد الحليم حسين محسن159
نعيمة درويشفاطمة حنتوش جودة5638977744بغدادواسطعبد الرزاق حبيب عبد الحسن160
صفية عباسجنان ھادي حمودي /لبنانية الجنسية3481103م61بغدادواسطعبد الرزاق غناوي حمودي161
صبية راھيمريم ابوالقاسم56838115بغدادواسطعبد الرضا طعمة دويزي162
ھاشمية حسنصبيحة يوسف فرج858102م54بغدادواسطعبد الزھرة حسن فرج163
فتنة ماضيازينا طھماس / ايرانية الجنسية65599116بغدادواسطعبد الستار عباس حنظل164
نجمة عبداخالص عبد راضي74م56٥٠٤٤بغدادواسطعبد الستار علي اكبر علي165
عزيزة كاظمفراق عبد الفتاح علي/نجالءمحمد4142910بغدادواسطعبد السالم مھدي محمد166
احسان تقيبدرية اسماعيل محمد حسين61244103بغدادواسطعبد الصاحب عباس محمود167
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زھرة جار هللافاطمة وحيد شمة3817104م41بغدادواسطكنعان حسين زامل254
زھرة محيبسعذراء بختياري11ض52٣٧٣بغدادواسطلطيف بوھان خنيصر255
ركنة سلطانوفية عبد علي611652117بغدادواسطلطيف كزار شمخي256
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