
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

- االحوالرة االحوال المدرقم الهويةاسم الزوجة اللقباالسم الرابعاسم الجداسم االبسم رب العائلةت - االحوالجل القريةالناحيةالقضاءالمحافظةتاريخهرقم الصكرقم الوجبةرقم المرحلصحيفة
بغداد11‐2\10\54893275213191839الكرخ64638ساجدة رشيد محمدالموسويعليلطيفآاظمابراهيم1

بغداد2011\10\3307109االعظمية31462638110بغداد228160مطهرة حسين فتح اهللالجبوريعباسمحمدهادياحسان2

احمد3
محمد 
حسن

عبد 
الكوتواسط11‐2\10\136316213310919الكوت764146جنان علي عبد الكريمالحكيمصالحالحسين

احمد4
عبد 

بعقوبةديالى2011\10\3307129المعبر1012108110بعقوبة721654اميرة مهدي عيسىعباسرضاالمطلب

29950286183405809/10/2011شيخ سعدبدرية رحمن شالآةالزبيديمحمدجماغعزيزاحمد5
آوت حي 
شيخ سعدالكوتواسطالزهراء

صفرعينةعباساسماعيل6
فتحية سيد احمد سيد 

الكوتواسط2011\10\110842163311549الكوت345565مهدي

2011\10\312143449759النعمانية289997عبد الكاظم آطوفآاظمحمدشهاباقبال7
ميسان علي 
النعمانيةواسطالغربي

الحيواسط2011\10\3308359الحي12424663110الحي311519محمود صغيرالقيسيباوكآاظمعلوانامل8

بغداد2011\10\3308449احوال الصدر4444150110بغدادوئام فيصل ياسينالمصلوخيواديشاتيحمودامين9
واسط2011\10\3307089الكوت80188110الموفقية150835عفت سيد محمدالعايديغالبمزبانفرحانباجي10
النعمانيةواسط11‐2\10\1398970213309689النعمانية622956احالم عليالقطبيعيديهاديحسينباسم11

ساميباسم12
عبد 
بغدادبغداد2011\10\785156830333310769بغداد1983663سهى سالم محمدالشيخلياسماعيلالرحمن

الحيواسط2011\10\3308379الحي13025937110الحي699459حنان عطا عيسىالونديشهوازابراهيمبشارباسم13

7790183448679/10/2011الكوت956595عدنان خميسالصافيحيدرشمةاحمدبشرى14
بغداد 

بغدادالزعفرانية 

704196183445969/10/2011الكوت912837زهراء علي اآبرالقرة غوليطريخمجريححسينتقي15

آوت الخاجية 
قرب مستشفى 

الكوتواسطالزهراء
الكوتواسطالحي2011\10\82083163405829الكوت5447798رنا خليل اسماعيلشبرمحمدباقرهاديثامر16
واسط276552183405799/10/2011الره طاهر جوادالخطاويشمةجمعةعبدثائر17

العزيزيةواسطالعزيزية2011\10\741109143449639العزيزية760357هناء آامل بدنالقره غوليرحمنمحمدفاضلجابر18

21143183448739/10/2011الحي28771حليمه حسن فليحالبو رغيفمطرجابرمهديجابر19
قضاء الحي 
الحيواسطحي الزهراء

الحيواسطالحي2011\10\711131163449609الحي92325سميرة شناوة رستمالعتبيحاويفارسعليجاسم20

الحيواسط63527634291891933096610/9/2011فائزة علي جمعةالفيليخانةعلي اآبرجبار21



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

الورآاءالسماوةالمثنى11‐2\10\74851213191919بدرة915384زينب مفتن رشيدالظالميسراجسلمانمحلجبار22

الحيواسط2011\10\3308339البشائر76130110البشائر34256زهراء جعفر نورحسينالبدريرملةمطرهويديجبار23
الكوتواسطآوت الشرقية61179189/10/2011الكوت903974سميره برزو محمدالسيفيعبديعليمحمدجبار24
الصويرةواسط11‐2\10\4721213309749الصويرة2068زهراء الكة شرهانيالربيعيصفرحسينناصرجليل25

بغداد11‐2\10\1283619213310929م. الصدر124446زهراء علي رضاضمشرفيساورعويدصاحبجليل26
مدينة 
الصدر

الحيواسطالحي البشائر2011\10\235178163309569البشائر290548مريم عمار آرمابو رغيفنعمةيعقوبجليل27
الكوتواسطالكوت2011\10\89141123154589الكوت34500صبر غضيبالزيديجتيلآزارعباسجميلة28

النعمانيةواسطالنعمانية2011\10\7162143449599النعمانية163199االء حسن علوانالفيليحسينعلوانآاظمجواد29

71053183445999/10/2011الكوت18669زهراء محمد ميرزانيغويليوليعبدحميدحازم30
واسط الكوتال 
الكوتواسطحي الكرار

النعمانيةواسطالنعمانية2011\10\797146163449589النعمانية456841سها حمزة عاشورالتميميدوادياسينعليحامد31
الحيواسطالحي2011\10\73562153449619الحي23446زينب عزيز جعفرالصافيمحسننعمةمحسنحامد32

نيرآةسلمانيوسفحسام33
الورمزيار

ي
فاطمة عبد العباس عبد 

زرباطيةبدرةواسط2011\10\3307219زرباطية743182110بغداد894905النبي

حسن34
عبد 

ام هليلالكوتواسط917011934455410/9/2011الكوت869858معصومة طالب خضيراالسديغاليجنكيرالحسين

الكاظميةبغداد11‐2\10\52644264213191869الكرخ634915زينب اسماعيل ابراهيمالجبوريحمديمجيدمهديحسن35
الكوتواسطالكوت2011\10\81410173154619الكوت64235سلمى باقر هاشمالطائيعبد اهللاروميعوادحسن36

العايديجبرعليويآاطعحسن37
االء عبد الرزاق عبد 

الكوتواسط2011\10\709166163311569الكوت978045الكريم
الكوتواسطبدرة2011\10\109114123448519الكوت19818آريم حمدان عبد اهللاسلطانصالحفرحانحسنية38
الكوتواسط11‐2\10\245413213191789الكوت460791عشرت محمد عليالحدادحيدرعسكرعليحسين39
آريعاتبغداد11‐2\10\62994315213191929االعظمية371614خالدة آامل بيورالهلكيهاديمحمدهاديحسين40
الكوتواسط11‐2\10\4075213310949الكوت743050فوزية عبد شهوازالخطاويمرادعليحسين41
الكوتواسطآوت2011\10\1124157153449689الكوت67755نعيمة ابراهيم جاللالدشتيياسدوسرشاويحسين42

البشائرالحيواسطالبشائر2011\10\719164173309629البشائر488692نجوى مولى نعمةابو رغيفزاجينعمةيعقوبحسين43
الكوتواسط2011\10\3308309الكوت87322110الكوت272714خيرية علي شالآةالقطبيشوزيفرجقنبرحسين44
الحيواسط2011\10\3308479م.الصدر32229110واسطحليمة احمد عليالعكيليرفشجميلعليحسين45



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

الكوتواسط2011\10\3308269الكوت71292110الكوت63811سمير شاآر آريمالقطبيحسينحيدرلفتةحكمة46

الموفقيةالعزيزيةواسطبدرة2011\10\20340533133309549العزيزية270889جنانةجبارةفرحانحمدة47
الكاظميةبغداد11‐2\10\176655213309699الكاظمية781557علية موحان شنتةالجيزانيسلمانحبيبراضيحمزة48
بدرةواسط2011\10\3307209جصان71392110بغداد3086طيبة عباس عليالربيعيمحومححمديمحسنحمزة49

2011\10\953172123449559بدرة70896شمسية صيفي عبدلحماديجاسمفاضلحميد50
بغداد 
بدرةواسطاالعظمية

العكيليعبد عليسلمانمحمودحيدر51
سلوه عبد   الحسن 

12822559183445979/10/2011الحي495931مطشر
قضاء الحي 
الحيواسطحي الوحدة

يارةطالبحيدر52
محمد 
234466183448719/10/2011الكوت12668لعيا نصر اهللالخزعليحسن

آوت داموك 
الكوتواسطالحقوقيين

بدرةواسطبدرة2011\10\211173448579بدرة60508حمدان ثامر جابرالبدريعبدلمنصورابراهيمخديجة53

963152183448589/10/2011الصويرة25727اسيا حسن حسينالربيعيرستممرهجعباسخضير54
واسط 

الصويرةواسطالصويرة حي 

27519183448689/10/2011واسط289665عجيبة عباس محمدالدلفيربيعسلمانمطرخلف55

آوت ناحية 
واسط قرب 

واسطالكوتواسطمرآز العروبة
الرصافةبغداد11‐2\10\2711213310779الرصافة562417صالح عليالعسكريمحمدعليابراهيمخلودة56

بدرةواسط11‐2\10\1521055213310879بدرة570687سعيدة محمد حسنالبدراوي علي خان محمدنور محمدخليل57
الكوتواسط7751311934455210/9/2011الكوت460569آريمة ناصر عراكالعبوديحدودصالحنجمخيراهللا58

1026201183448699/10/2011شيخ سعد18677رضية عبد عودهشاملعودةسلمانداود59
النعمانية 
شيخ سعدالكوتواسطالشرقية

الحيواسط2011\10\16532929163311559الحي293257زهراء حسن غالمالفهداويلفتةعباسسعدونرحيم60

19755آريمة علوان رحمالدلفيسرافةرحمحميديرحيم61
ناحية 
الكوتواسط2011\10\16683163311629واسط

النعمانيةواسط11‐2\10\1439872213309739النعمانية452201رحيمة علوان حسينالفيليبيرةنورحسينرزاق62
بغداد3161201934455710/9/2011الكوت269712نسرين آاظم جعفرالقطبيعليرضاوليرشيد63

بلدروزديالى2011\10\3308329قزانية1128131110مندلي146391ليلى محمد رجبالمندالويعباسعليعباسرشيد64

620054ربيعة خلف دحيمالسرايسنيدجابرعبدرشيد65

ناحية 
واسطواسط2011\10\3307099ناحية واسط166145110واسط

الحيواسط2011\10\46211163311609البشائر27308ساهرة عزيز منصورابو رغيفزاجينعمةيعقوبرضا66
الحيواسطالحي2011\10\16532869163449699الحي5.5E+07حسينعريبيلفتةرضية67



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

الحيواسط551431934456710/9/2011الحي809474مرضية حمد اهللا حامديالشحمانيالزعالنحسينآناويريسان68
آوتواسط2011\10\3308469شيخ سعد298154110شيخ سعدافراح رشيد محمدالبكساويمحسنرحيمحسنزهير69
الحيواسطعفك2011\10\9733143154629الموفقية1265آريمة داخل آلفالسعداويصجممكوطرجالبساجت70

2111183448749/10/2011الحي808899فاطمة علي اصغرالشحمانيعبيدآاطعنعيمسالم71
واسط الحي 
الحيواسطحي الوحدة

الحيواسط2011\10\29950385163311639شيخ سعد229905زهور محمد منصورعيديسلمانداودسامي72

ستار73
عبد 
البشائرالكوتواسطالكوت2011\10\91776123449659الكوت234566نجمة عبد علي ناصرالشمرياآةالرضا

الحيواسطالحي2011\10\12124136173154599الحي241128لمعة شمخي عباسالوردييارةحي محمدمرزةستار74

انصيريحسينعليندوشستار75
آبرى نصر اهللا سيف 

الحيواسط2011\10\3307049الحي12023909110الحي448278اهللا
بغداد2011\10\3309679الطارمية940187855110الخالصرسمية آمر حموديالساعديابراهيماسماعيلاصغرستار76
الزبيديةواسط282563951934457710/9/2011الكوت17820سلوى حسن ماجدالشوهانيسلمانمحمدآاظمسعد77

الصويرةواسط2011\10\3307069الصويرة91126110الصويرة601080مريم محمد عليالعجيليمحميددرويشسجلةسعد78
الحيواسط2011\10\3308389الحي12424723110الحي67937قبيلة محمد فاضلالالميحسينمحسنصيهودسعد79

70920183154639/10/2011الكوت680213عالهن عاشور آيطانالقريشيحسينعباسفضلسعد80
آوت محلة 

الكوتواسط325

النعمانيةواسط1112761934456310/9/2011النعمانية865040آريمة غيدان شمةالخزعليمحمد قاسمشاآررحمانسعدون81
الكوتواسط167551934455610/9/2011الكوت928366محمد علي خزعلالبناءيحيىهاديسعيدسعدية82

الكوتواسط11‐2\10\123117213191829الكوت239166بدرية عاشور حربالمسعوديحمودمخلفرمحسعود83
النعمانيةواسط7981601934458010/9/2011الزبيدية387239فاطمة سلطان حسنالياسريمحمدبعيويجاسمسعيد84
الحيواسطالحي البشائر2011\10\73567133449629البشائر45678بتول هاشم عكابالصوافيمحسنمحمدجبرسعيد85

شيخ سعدالحيواسطالحي2011\10\1212412113449579الحيعبد حميدالربيعيمحمدعليغالمسكنة86
البشائرالكوتواسطديوانية عفك2011\10\173310789البشائر682901وداد ظاهر مطلكالفرحانيجابرعكلةناصرسلطان87
الكوتواسط2011\10\3308299الكوت1575110الكوت376005اقبال خليل غنيالحدادابراهيمبيجانسلمانسليم88

1080167189/10/2011الزبيدية43719عبير محي حسينالداوريحمدداخلعاديسليم89
واسط ناحية 

الزبيديةواسطالزبيدية

73561183405819/10/2011الحي257178زينب جودي علوانالكنانيسعيدعسافسليمسمير90
واسط قضاء 

الحيواسطالحي



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

النعمانيةواسطبغداد2011\10\43107133405839النعمانية910542منير خضير عبد العباسالخليليسلطانآازيسعيدسناء91
الكوتواسط1427171934456510/9/2011الكوت1028243رجاء عبد النبي فتاحالبوغزبييوسفعبد اهللا نجمسهيل92
الحيواسط2011\10\3308369الحي12324465110الحي322841الباجاوياديعلوشفرحانسهيلة93

الصويرةواسط2011\10\3307169الشحيمية77064110الصويرة452702سكنة حمد حسنالنعيميحمزةمرزةعليويشهيد94

عليآلةآطوفصاحب95
سعاد عبد الحسين عبد 

النعمانيةواسط2011\10\90156163311539النعمانية130948اهللا
الزبيديةالصويرةواسط11401111934457310/9/2011الزبيدية291951صغرى احمد بابرجاالمخابريصايلهامولمحمدصالح96

صالح97
عبد 
النعمانيةواسط9841321934455810/9/2011النعمانية626052سهير عويد مسلمالقريشيعكيلمطرالسادة

الصويرةالعزيزيةواسط11‐2\10\5201213191939العزيزية724306فهيمة سلمان آيطانالخماسيعليحرزحسينصالح98
الحيواسط2011\10\79830163311599الحي111282رجاء خلف شهوازالكعبيدهشحسنهاديصالح99

بلد روزبعقوبةديالى2011\10\3307069بعقوبة1164128110بعقوبة896786امل نامدار وارانيالربيعيحسينحسنمهديصالح100

النعمانيةواسط2011\10\3308459النعمانية7314435110النعمانية195747وفاء محسن علوانالزبيديحسينعلوانحسنصباح101
الحيواسطالحي2011\10\12013907113449709الحي203115فرحان علوان ابراهيمالجادريعليشوزيحسنصبرية102

الصويرةواسط11‐2\10\195698213309729الصويرة170258مدينة حسين محموديالعجيليعبد اهللاخليفحديدصبيح103

الصويرةواسط2011\10\3308319الصويرة2350110الصويرة3843112محسن موسى ( متوفي)العجياويجسامحسينناصرصبيحة104

الحيواسطالبشائر2011\10\733175173309659الحي9867281دالل جليل يعقوبابو رغيفطعمةمنصورعزيزضياء105

حزيمخريبطباديطالب106
المكصو
455873سهلة آاظم حزيمصي

ناحية 
الكوتواسط2491621934455510/9/2011واسط

الحيواسط11‐2\10\16901213191909الحي342300آميلة حسين خرنوبالشحمانيعبيدخرنوبعبودطالب107

العزيزيةواسطالعزيزية2011\10\20193143449749العزيزية34556زهراء صفر عليالبنداويمحمدآريمجاسمطالب108
الكوتواسط12593271931546710/9/2011الحي214809صفية محمد باقرالدريعيجعفرحسنشيوبعادل109
البشائرواسطالزبيدية2011\10\86983173309639الزبيدية1187657سحر سالم يوسفعليعبد اهللاحمزةعادل110

الخزرجيمهديصالحاحمدعامر111
ساجدة عبد المطلب 

بعقوبةديالى2011\10\3308419المعبر108012110بعقوبةرضا

عباس112
عبد 
الصويرةواسط11‐2\10\43865220213191799الصويرة159412فهيمة علي اآبرالعجيليمحلآاطعاالمير



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

الكوتواسطبغداد2011\10\861149173449519الكوت344951عدوية عزيز حيدرمحيفتاحمحيآاظمعباس113

البشائرالحيواسطالحي2011\10\798153163309599البشائر121676نجاة هاشم مولىابو رغيفنعمةيوسفهاديعباس114

688183445889/10/2011الحي829482دالل آاظم اوجيعالعقيلياوليمحموديشبيبعباس115

واسط الحي 
حي سعيد بن 

الحيواسطالجبير

116
عبد 
الحيواسط2011\10\3307189الحي12825546110الحي292953فاطمة شاآر وحيداليعنجاسمطاهرظاهراالمير

117
عبد 
7815489183448659/10/2011النعمانية93294زهراء صادق فرمانيالربيعيخميسعبد اهللامحمداالمير

آوت الزهراء 
النعمانيةواسطمحلة 3131

118
عبد 

الكوتواسط1171061934455110/9/2011الكوت295305بي بي زهراء سيد عليالالميمعارجغانمصدعالحسن

119
عبد 

الصويرةواسط2011\10\3307159الصويرة15894110الصويرة372197سميرة عاشور عوزالربيعيجوادحسينعمرانالرحمن

120
عبد 
البشائرالحيواسطالحي2011\10\7351113309519الحي432283سلوى عمران عباسالقيسيياوكآاظمعلوانالرزاق

121
عبد 
النعمانيةواسط11‐2\10\12943213191769النعمانية149071سهيلة علي ابراهيمامينشمةابراهيمالسالم

عليعبد اهللا122
عبد 
الكوتواسطبغداد / الثورة2011\10\750196163449549الكوت605227حنان سلمان محمدفلكيعبد اهللالحسين

الموفقيةالحيواسطالبشائر2011\10\48827153154659البشائر40878فاطمة يوسف نعمةابو رغيفابو رغيفنعمةمولىعبد اهللا123

124
عبد 

المناف
عبد 

بعقوبةديالى2011\10\3308499المعبر139439110بعقوبةميسان صادق جعفرعباسرضاالمطلب

الحيواسط11‐2\10\1141048213191819الحي6755ماجدة علي مرزةالهويريمحمدبندرعبدعبد المنعم125

126
عبد 

النعمانيةواسط11‐2\10\56918213310979النعمانية402046سلوى اسماعيل شمةامينشمةابراهيمالمهدي

127
عبد 

البشائرالحيواسط2011\10\3308289البشائر78052110الحي60895سوزان جمال حمةالعقيليضميرراهيمحسنالمهدي

128
عبد 

النعمانيةواسط755401934457810/9/2011الخلفاء180112فوزية بشار معتوكالموسويعبد الكريمهاديجعفرالهادي

810161958183448629/10/2011الكاظمية188905غيده خليل ابراهيممساريخلفابراهيمجميلعبد علي129
بغداد الشعلة 

بغدادالدوانم



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

الكوتواسطآوت2011\10\110849163449539الكوت643491نرآس شكري زادةخيرعليدرويشعدنان130
الموفقيةالحيواسطفجر2011\10\342183153154669الموفقية28143ابتسام غالب آاظمالحسينيصويديظاهرهاديعدنان131
الحيواسط1157931934456810/9/2011الحي991665بروين عطاء اهللالجادريذو الفقارداودجبارعصام132

6212344183445989/10/2011الكوت12027سمير ساده لفتهالغرباويمجيدحلواسفرحانعطية133
آوت حي 
الكوتواسطالزهراء

134
عالء 
الحيواسط11‐2\10\1561067213310909الحي94249هدوء منذر غنيالدهانحسنجعفرآاظمالدين

عالوي135
عبد 

الكوتواسط11‐2\10\17017213191809الكوت522137رحام عبد االمامالشحمانيعبودخلفاللطيف
الموفقيةالحيواسطالموفقية2011\10\76067153154649الموفقية107085خولة مجيد عباسمنهيلشالشداوديوسفعالوي136
الرصافةبغداد800461934457210/9/2011الكوت161789زهراء مهدي هاديالخطاويمحمدجاسمآاظمعلي137

النعمانيةواسط783521934456410/9/2011النعمانية505561سهام جبار محسنالموسويعبد الكريمعليجوادعلي138

الموفقيةالحيواسط11‐2\10\156857213191849الحي298788خديجة اسماعيل وهقانالعايديحمدخضررحمعلي139
الموفقيةالحيواسط11‐2\10\53732213310889الموفقية941754بريوش اميري عليالخالديمشعاننجمصعيولعلي140
الكوتواسط11‐2\10\135826213309709الكوت977203زينب مجيد حميدالبو بجكعليويداخلجاسمعلي141
الكوتواسطالكوت2011\10\222124163449739الكوت484283خالدية صبر سالمبهادليفليححسونجالبعلي142

ارآان رشيد جبرالالميزاهدآريمسيدعلي143
علي 
الكوتواسط2011\10\3307249م الصدر142453110الغربي

واسط2011\10\3307229الكوت704109110الحي703553زهراء قربان عيسىفرجليلىشنيععلي144
بلدروزديالى2011\10\3307119بلدروز103781110بلدروز341285علية داود سلمانالتميميجدوعسلمانآاظمعلي145

12224221183445929/10/2011الحي7668892جواهر فرحان مرشدالفهداويمسعودبدرمحمدعلي146
واسط الحي 
الحيواسطحي المعلمين

18336451183445899/10/2011الرصافة829482احالم موسى عبد اهللالفيليزمانعلياآبرعلي147

ري 
الدولعي محلة 

بغداد432

الكوتواسطشيخ سعد2011\10\84597153449569شيخ سعد1767868ليلى نيشان عباسالكوراني‐شهوازحسينعلي خان148
الكوتواسطالكوت2011\10\87441163449719الكوت278260زينب فاحر سيدشبرمحمدباقرهاديعمار149

1985188183445919/10/2011الرصافة98832آريمة قلي حسينالجواهريآرمفاضلنوروزعمران150

مدينة الصدر 
محلة 547 

بغدادزقاق 31

138159183448619/10/2011زرباطية663383آريمة علي آاظمالالميمنشدعلوشصدخانعمران151
واسط ناحية 

جصانبدرةواسطجصان



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

الحيواسط11‐2\10\47735213310849الحي134326موسى حسينآنانيعليحسنعبد القادرعهود152
البشائرالحيواسط1613324151934456010/9/2011البشائر550323فاطمة غالم عليالفهداويشاهينوفرخضيرعودة153

الشحيميةالكوتواسط11‐2\10\99179213191899الزبيدية659262ملكة ابراهيم عبد عونالجبوريعاديعبد عونآاظمعودة154

الرصافة510417اخالص سكر عباسالالميمحمدعليعيسى155
23555
الصدربغداد11‐2\10\37213310829

النعمانيةواسط11‐2\10\77821213310859النعمانية149744والية تزي آزيالبياتيعبد السيدعليعبدعيسى156
الكوتواسط709681934457010/9/2011الكوت32620جواهر عناية شرفةهميمداودموحغازي157
البشائرالحيواسطالحي البشائر2011\10\34135163309589البشائر746686سلوة ابراهيم نعمةطعمةمنصورعزيزغالب158

بغداد11‐2\10\90445213191959الرصافة403145نادية نور الدين سليمانالفيليعليآلينام دارفارس159

فاضل160
عبد 
بعقوبةديالى2011\10\3307139المعبر104494110بعقوبة902887تسواهن صادق آاظمالربيعيجاسمآاظماالمير

الحيواسط2011\10\3308349الحي12124026110الحي187343عدوية احمد شمةالخطاويوليحميدغضبانفاضل161

بدرةواسط11‐2\10\291213310839الكوت269979عباس ابراهيمالالميشين الشاهعبد الشاهداخلفاطمة162

النعمانيةواسطالنعمانية2011\10\82113141631999النعمانية344972فالح حسنالفيليحسينعلوانآاظمفاطمة163

فخرية164
عبد 

75418183448669/10/2011الرصافة260876عبد حيدر نور عليسوزةالرزاق

بغداد حي 
الفرات محلة 

بغداد871 زقاق 25

الزبيديةواسط11‐2\10\19228213310819الزبيدية1569طيبة غني علي صفرالشمريحمدداخلهاديفوزي165
واسط2011\10\3307039آوت974118110آوت816645فيان زآي موسىالالميقاسمهاشمطاهرقاسم166

قصي167
عبد 

بغقوبةديالى2011\10\3307149المعبر125832110بعقوبة694274زهرة محمد حسنعباسرضاالمطلب

الرصافةبغداد11‐2\10\783538213310869الرصافة238564بوران امجد ابراهيميالمندالويحسنمصطفىمحمودآاظم168

النعمانيةواسطنعمانية2011\10\7314439143449649النعمانية151569برزية حمزة مطرمراد بورمرادحسينعلوانآاظم169
الزبيديةالحيواسطبدرة2011\10\754177173309649الحي459752نهاد جبار هاشمالحسينيحمد اهللامحمدشيرآاظم170
الكوتواسط11‐2\10\12296213191859الكوت978863فائزة جابر غالمالحكيمزيدشيخةابراهيمآامل171
الصويرةواسط721121934458210/9/2011الصويرة923519هيام محسن موسىحسينعبد اهللاشمرآريم172



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

جصانبدرةواسط11‐2\10\1761032213191949جصان280773فاطمة عبد الجبار اسدالزبيديمحمدحيرانحتيآريم173

583393زهراء محمد خمسةالسرايشندورحسيننجمآريم174
واسط 
الكوتواسطناحية واسط2011\10\715184163309619الدجيلي

19297183448649/10/2011الزبيدية154666حوله آاظم حسنالداوريحمدداخلعاديآريم175

واسط 
الزبيدية حي 

الزبيديةواسطالجمعية

94373183448709/10/2011العزيزية36128بشرى جعفر موسىالقرغوليمكطوفعباسآاملآريم176

واسط 
العزيزية حي 

العزيزيةواسطالعروبة

18655183448599/10/2011الموفقية30730مريم جبار ناصرالزامليعزوزعبودحمزةآريم177
الموفقية قرية 

الموفقيةالحيواسطالفيحاء
الكوتواسطالكوت2011\10\80162163449529الكوت523555عباس موسىمحمداميرجمعةآريمة178

55123183446009/10/2011الحي538835خولة لفتة عريبيجوالةحسنجاسمعباسلطيف179

ي ي
الوحدة محلة 

الحيواسط102

الكوتواسطالحي2011\10\115783163449679الكوتسهام غالم علي نوريالمرادحاجياحمدماجد180
الحيواسطالموفقية2011\10\727181133309559الموفقية878741اسراء بشير رهيفالضياعغاليديوانآماشماجد181

العجيلياحمدمحمدمهديمانع182
اآرام محمد علي عبد 

الصويرهواسط8061901934455310/9/2011الصويرة277530الحسن

محسن183
عبد 

الكوتواسط8731031934456110/9/2011الكوت646909زينب ستار جباراالسديغاليجنكيرالحسين

العزيزيةواسطبغداد2011\10\756140173154609العزيزية267451رسمية ازغير حسينالزبيديمرادحسينعلوانمحسن184
الكوتواسط82741934458410/9/2011الكوت24328سفانة حاتم سلطانالذهيباتسلمانزنجارعباسمحمد185

النعمانيةواسط11‐2\10\1892095213191779نعمانية704988زهرة عبد الرضا حسينبابيروانشريجيشمةحسينمحمد186
الماملبغداد11‐2\10\1294236213191889الصدر712522دنيا فرهود حسنالدراجيجاسمسلمانجاسممحمد187

البشائرالعزيزيةواسط2011\10\814141163311619العزيزية34555زينب حسن جبارالهذيليلكيشرهانجساممحمد188

العزيزيةواسط2011\10\3307199العزيزية10748110العزيزية315538زهرة عباس عليالهذيليشرهانجساممحسنمحمد189

الصويرةواسط2011\10\3307179الصويرة80763110الصويرةازدهار عودة جاسمالغريباويعطيةآريمآاظممحمد190



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

الزبيديةالعزيزيةواسط2011\10\3308279الزبيدية82398110الزبيدية697988منى عبد االمير خضيرالزبيديآاظمخليفسفيانمحمد191

105167189/10/2011الزبيدية43848منار آاظم حامدالداوريعليعبد اهللاحمزةمحمد192

واسط 
الصويرة 
الزبيديةالصويرةواسطالزبيدية

193
محمد 
الحيواسط11‐2\10\100209213310809الكوت33452ايمان حميد يحيىملك شاهعليعليفرحانعلي

الصويرةواسط2011\10\3307259الصويرة22043827110الصويرة497045منعم موسى حسينالعجياويجسامحسينناصرمديحة194
العزيزيةواسط2980535451934456210/9/2011الخلفاء5270آلدستة حيدر عليالخالديعبد اهللاعلوشعبيدمزعل195
الزبيديةالصويرةواسط151751934457110/9/2011الزبيدية871509لعيا حسن سليمانالحسينيمحمدعليحسينمشكور196
الزبيديةواسط7621411934458310/9/2011الزبيدية590335جمالة ياسر فرحانرحيمسرحانحمزةمنصور197

النعمانيةواسطواسط2011\10\43107223405849النعمانية744246سناء سعيد آازيالقيسيآريمعبد العباسخضيرمنير198

مهدي199
عبد 

الكوتواسط1104391934457610/9/2011الكوت442312بشرى شيحان مطلقالسعديعليحسنالرحيم
النعمانيةواسط7941991934457910/9/2011شيخ سعد118012سوسن آريم داودعليمحمدحسينمؤيد200

العتابيجبرمواتجاسممؤيد201
مهى عبد االمير عبد 

الكوتواسط2011\10\3308489ناحية واسط21431110آوتالسعيد
الحيواسط11‐2\10\961122213310939الحي212575هيام عبد القادر حسنالقيسيموسىعلوانحسينناجح202
755401934458110/9/2011النعمانية163685بلقيس ستار اسدحقاويعليفيزيآريمناجي203

1307615فاطمة محمد حسنالسرايدغميرطنشمساعدناصر204

ناحية 
24231183448759/10/2011واسط

آوت حي 
الكوتواسطالحوراء

2347101189/10/2011الصدر101391نرآس حسن صادقيآنانةآرمشمنيهلجبرناصر205

ري  ب 
االولى محلة 

بغداد418

76587183445909/10/2011الموفقية16678رائدة عبد فالحالزامليابراهيمخليلعليناظم206
واسط الحي 
الحيواسطحي سعيد

الكوتواسط800331934457510/9/2011الكوت150504حميدة عباس آاظمالخطاويشمةجمعةعبدنجم207

نعمانيةواسطالنعمانية2011\10\438195163309609النعمانية502952سوسن آاظم راضيالغرباويجبرراضينعمةنذير208
واسط 
الدجيلي

الحيواسط11‐2\10\24878125213310899الحي371334عبد القادر حسن عليالكنانيعليخميسنعيمة209
آوتواسط2011\10\3307019الكوت81568110آوتقنبر فرج متوفيالخطاويعليعسكرنورية210

689006شمخي جبر ( متوفي )الجعباويحبيبجبوريحيدرنونة211

علي 
الكوتواسط2011\10\3308409الكوت193648110الغربي



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة في المحافظات (بغداد,واسط,ديالى) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في واسط 
(الوجبة السابعة)

616019انعام عبد الرزاق باقرالنعجيالسعد اهللاعجيللطوفهادي212

بغداد 
بغداد27291761934457410/9/2011الجديدة

العزيزيةواسط8141781934456910/9/2011العزيزية13562زهرا فالحي عليالشمريهدهودنجمآاملهادي213

الصويرةواسط2011\10\3308429الصويرة105044110الصويرة450756قتال مهدي محمدالربيعيرستممرهجعباسهادي214

شيخ سعدواسط2011\10\3308399شيخ سعد78433110شيخ سعد131141منى سلومي حليوصالسرايعويصبشارةساجتهاشم215

894111183448609/10/2011الكوت687083زهراء حسين عليالحياويفاضلعليجبارةهاشم216
واسط حي 
واسطالحوراء

باآسيايةهاديجار اهللاسلمانهاني217
ميادة عبد الخضر عبد 

الحيواسط11‐2\10\4188213309719الحي10668الحسن

الحيواسط11‐2\10\32857213310969الحي263764ايمان ابراهيم عسكرالكنانيعليحسنعبد القادرواثق218
الكوتواسطالكوت2011\10\737167143405859الكوت871167الموسويعليويداخلهاشمواثق219
الكوتواسطالكوت2011\10\7371677103405869الكوت871168واثق هاشم داخلالبياتيقادرعربصفروالء220
الحيواسطالحي2011\10\99012133309539الحي620437فاطمة طعمة خلفالربيعيمنصورخلفنعيموليد221

963166183445879/10/2011الصويرةسلوى عباس مرهجالربيعيرستممرهجعباسياس222

وا 
الصويرة حي 

الصويرةواسطالجواهري

الصويرةواسط2011\10\3307239الصويرة72149110الصويرة672602فاطمة محسن موسىالبوعجميحسينموسىمنعميحيى223
الحيواسط2011\10\3308439الحي106714110الحيغفار قاسم علوانالواسطيعبدموحانعدنانيحيى224


