
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

القريةالناحيةالقضاءالمحافظةتاريخ الصكرقم الصكالوجبةالمرحلةالسجلالصحيفةرة االحوال المدرقم الهويةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

بلدروزديالى95103726031538010/24/2011بلدروز01230805هدية آاظم سلمانابراهيم داود سلمان جدوع التميمي1

الصويرةواسط4823824228027620210/24/2011الصويرة046519نورية احمدابراهيم سالم جاسم محمد العجياوي2

الكوتواسط7124717032991110/24/2011مآوت00311442زهراء غالم حسينابراهيم عبد جبر عجيل الذهيباوي3

ابراهيم علي خنجر محمود الطائي4
فاطمة سلطاني

ديالى853170507116040445211/1/2011الكاظمية00881641افاراني

5
ابراهيم مجهول عذاب زغير

00937590زرين تاج باشاتيالعبودي
بغداد
بغداد9774861040445911/1/2011الجديدة

بغداد1132251129040573111/3/2011الرصافة175846صبرية محمد سلمانابراهيم مهدي صادق عزيز نصيري6

احمد جاسم محمد سلمان البهادلي7
رباب عبد الرحيم

بغداد17392526031537810/24/2011الكاظمية00422811غازي

العزيزيةواسط7972323039269010/24/2011العزيزية00149802زهراء عباس حسيناحمد جسام شرهان لكي الهذيلي8

بغداد38376457510040446111/1/2011االعظمية038793ثريا عباس الماسياحمد حسن سعيد ذرب الخفاجي9

الكوتواسط1410615032991510/24/2011الكوت794304خيرية آاظم حموداحمد ديوان حمود سلمان الجعيفري10

بغداد88487676539040430611/1/2011المنصور00701009زمزم محمود داوراحمد عبد الواحد علوان عنيسي11

واسط080886212028040513011/3/2011الحي23897سندس سالم عاشوراحمد فاضل سعدون خضير الجادري12

احمد آاظم رحيمة صويح البضاني13
عقدس سهراب

بغداد322164410040446911/1/2011م0الصدر109875سكندري

احمد آاظم فنجان حازم البو عبود14
بشرى عبد الحسين

بغداد187360210040475911/1/2011الكاظمية51811آرم

بغداد42399831040614311/3/2011الرصافة00660145فاطمة نور والي علياحمد مجيد سلمان عبد الزبيدي15

احمد محسن نعمة محسن الصافي16
فاتن غازي عبد

الحيواسط2410612123039245710/24/2011الحي291371الهادي

الكوتواسط522128031558210/24/2011الكوت00589843فاطمة حسن دارياحمد محمد هاشم حاتم القطبي17
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النعمانيةواسط16079819032992010/24/2011الحي00163685ثائرة وهيب بارونياحمد هادي باروني حسين18

19
اديب مهدي مكاوي محمد علي

بغدداد3151285929040573811/1/2011االعظمية00672067نادية آاظم جعفرالدهلكي

بغداد44425926039448610/24/2011الرصافة00992928احمد نجفازهار هادي مهدي صادق النعيري20

الكوتواسط103735228031559610/24/2011الرمادى00875465زهرة محمد حبيباسعد طيب لطيف فضيل الكبيسي21

22
اسماعيل عمران موسى آريم

بغداد81164210094046511/1/2011بعقوبة01016225ايمان حميد موسىالخطاوي

ابو دشيربغداد3817829040575011/3/2011الصدر00600761نظيمة مصطفى علياسماعيل عيسى فليح آبان الشمري23

24
اآرم عبد الحسين حسين مير

الحيواسط2474312427039263710/24/2011الحي01188394لميعة آريم سعيدحسين هيور
الحلةبابل376877103298910/24/2011الكرخ00041723حسين علياميرة خلف جبار عباس العبود25

بغداد3036058931040613411/3/2011الكرخ00531811سهيلة خزعل صالحاياد صادق علي حسين السمكري26

الحيواسط110102528027620910/24/2011الحي0134194آريمة رحيم حسناياد عيسى نقي بنشمة الوردي27
بغداد608432503158610/24/2011الكوت00398373زينب رحيم رسولاياد آريم رسول علي الحياوي28

بعقوبةديالى108027039263910/24/2011م200المعبر00169448سهيلة شتال مجيداياد نصيف جاسم محمد الشيباني29

بغداد387610331040612911/3/2011الكاظمية0065144نور عباس هاديايثار جاسم محمد علي الشيباني30

بادي عليوي سلمان ضبع العاصمي31
حاجية خانم عبد

الصويرةواسط72410327040449211/3/2011مالزبيدية00707540الحسين
الزبيد
ية

بغداد564327210040476211/1/2011الصدر00551018  باسم بداي لعيبي بابح الغربي32

واسط8006231040615011/3/2011آوت00170802بتول حجت اهللاباسم شهاب حمد زآون الخسروي33

34
باسم عبد الكاظم جاسم حسين

البنواوي
محترم محمود خير

العزيزيةواسط5479027422029300910/24/2011العزيزية00536368ابادي

النعمانيةواسط144357316032992210/24/2011النعمانية00703382حسن علوان حسينبدرية سرحان ذياب مالح الشمري35
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ديالى2685342927039265710/24/2011بلدروز00648655آاظم سلمانبدعة محمد جدوع عجب التميمي36
بلدرو
ز

الحيواسط10127039267510/24/2011م32الحي095149رضا بشار جمعةبشار جمعة غريبة امين الشوهاني37

الحيواسط10127039267510/24/2011م32الحي095149سريعة فرحان محمدبشار جمعة غريبة امين الشوهاني38

الكوتواسط7377622029300310/24/2011الكوت00687301زينب خلف جمعةبشار عكار جمعة خليل العراآي39

بشير رهيف وهيب صيهود الدبي40
حليمة عبد الحسن

الحيواسط349721032990710/24/2011الموفقية00460851وهيب
المو
فقية

بالسم حسن حمادي مهدي41
ميسون علي محمد

بغداد38021729040576311/3/2011االعظمية00633485رضا

النعمانيةواسط15478323039246410/24/2011النعمانية493148امل هادي حميدبالسم عزيز شبيب علوش الزاملي42

43
بالل عبد الجليل حاجم سلطان

بغداد3668638425032997310/24/2011االعظمية00683466ايمان جاسم محمداالعظمي

44
بهاء الدين احمد ابراهيم مهدي

00378801فاطمة مرزة عليالحلي
بغداد
بغداد5711396152040446611/1/2011الجديدة

45
بوحي عباس ناصح صخي البو

بغداد96716734040431611/1/2011م0الصدر00691621فخرية علي سليمانيمحمد

بغداد188452210040465311/1/2011االعظمية00632002آامل رستمبيداء ياور عباس محمد مندلي46

47
تحسين بهاء الدين محي مرزة

الكوتواسط24021328027622210/24/2011الكوت00759360طلعت بهمن صادقالدراجي

ترآان صالح مهدي الشنخ الشعباني48
طيبة عبد العلي

الخالصديالى30103626031538710/24/2011الخالص00195899محجوب

بغداد18115892032982810/19/2011م. الصدر00917624ثائر عالوي مطلكثائر عالوي مطلك ثابت الكناني49

واسط61280428027620810/24/2011الكوت00687231ميسون صباح زغيرثجيل هادي فكع سمير العابدي50

جابر جياد ابو النص . الياسري51
طيبة سادات محمد

النعمانيةواسط551090932040473511/3/2011االحرار00254545احمدي

52
جابر عبد علي سعيد عبد اهللا

شفتهبعقوبةديالى30691628027622310/24/2011بعقوبة00701892نشمية حامد عبد اهللالنداف
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جاسم جعفر جاسم . السواعدي53
زهراء ابراهيم

بغداد64590323210040466011/1/2011االعظمية00247117شاويدي

54
جاسم حسن عبد الرضا عباس

ديالى1457335127039265210/24/2011هبهب943882رقية تقي عليالحسيني

الكرخبغداد4289421526031538610/24/2011الكرخ00673556اميرة فيصل زيدانجاسم سعيد هذال مطر الكيالني55

ديالى341087210040466711/1/2011النعمانية0044979نادية علي جميلجاسم عبد عون عيدان صيفي56

جاسم عبود محسن صالح الكناني57
ليلى عبد الكريم

بغداد4388741431040615211/3/2011م0 الصدر195106صالح

الخالصديالى102619229040574211/3/2011هبهب00631408دجلة رحيم آاظمجاسم علي حسن عليوي المعموري58

جاسم محمد حسين نور الفيلي59
سحر محمد علي

واسط30211432040627311/1/2011النعمانية00049989مجيد

60
جاسم محمد سلطان سلومي

مندليالمقداديةديالى64100426039447710/24/2011المقدادية00904655ميثلق جبار ميرزةالعطافي

خانقينديالى761729040575711/3/2011المقدادية00704997هناء جاسم محمدجاسم محمد صالح سفر القويلي61
بختيا
ري

بعقوبةديالى11629329040576011/3/2011المعبر01173762سندس علي عباسجاسم محمد فيصل حسين الربيعي62
الهو
يدر

63
جاسم محمد مختاض شبيب

الكرادةبغداد394016229040575311/3/2011الصدر00147085امنة نوري حاتمالساعدي

1184624039454610/24/2011الكوت00659925لميعة معيلوجبار خماس زاير رحيم الطائي64
السليما
البلدياتنية

بغداد25910833040512611/3/2011م0الصدر00443422جميلة عبود خشبةجبار زغير عودة عوفي المحمداوي65

الكماليةبغداد16599026039448310/24/2011الصدر00728493آميلة ردام حسينجبار شمخي طوفان عودة الشمري66

بغداد88118938040431111/1/2011االعظمية00488657زهراء محمد آرميجبار علي حرج شبيب الفرطوسي67

0109696زينب عباس جعفريجبار علي آاظم سالمي الجاليز68
آرادة
بغداد16073458040446211/1/2011الشرقية

الحيواسط258813028037317710/24/2011الحي00226456رشاد مجيدجبرية سلمان شبيب علي الجادري69
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بغداد3146270529040574111/3/2011االعظمية00144662رسمية اآبر محمدجعفر حمودي صالح جعفر الجبوري70

جعفر سهيل عبد الحمزة مسلم71
سهيلة محسن عبد

العزيزيةواسط4052215040514211/3/2011العزيزية0118370الحسين

بعقوبةديالى7116227039263010/24/2011المعبر0019041يسرى ابراهيم خميسجعفر صادق آاظم  الربيعي72

جعفر عباس مرزة يوسف السراج73
نوال عبد االمير

الكاظميةبغداد1704985324037313310/24/2011الكاظمية00228897شريف

النعمانيةواسط144627328031558810/24/2011النعمانية00224077فاطمة ملك رحمنجعفر فرمان رحمن سلمان74

75
جليل عبد الحسين دويج صبيح

النعمانيةواسط171968624039452610/24/2011النعمانية028129طاهرة غالم حسنالقريشي

الهنديةبابل11320841210032988310/24/2011المنصور00092126سامية جواد نعمةجليل علي حمادي طاهر القزويني76
ابي 
غرق

الحيواسط19976522032986210/24/2011الموفقية00051135منصورة سيد حسنجليل نعمة عبود حبيب الحسيني77
المو
فقية

م. الصدربغداد169410125032996710/24/2011الصدر0048086سعدية فنجان عليجمعة جاسم محمد اينة الملك شاه78

بغداد134836675210040477011/1/2011الكرخ00323951سنية عبود زعيججمعة سهر شذر  البو محمد79

بغداد8136744226031540010/24/2011الصدر00912568آاظمية آنفذ حسنجمعة ضامن حسن عليج الكناني80

بغداد50389924039454210/24/2011الصدر00915893آريمة آاظم حسنجمعة عباس حسن ناصر القريشي81

82
جمعة عليوي محيسن عبد الرضا

بغداد45917558040449511/1/2011م0الصدر00916893امل حرج محيسنالدراجي

83
جميلة منصور آرم حسين

الحيواسط2456812428027620310/24/2011الحي00094537علي مرادالخميساوي

الكوتواسط8467228040513511/3/2011شيخ سعد271710صالح مهدي حسنجنان رضا حسين رضا الربيعي84
شيخ 
سعد

بغداد69613904034040431711/1/2011الكرخ00529302  جواد جوجي رستم زاير الفريجي85
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هبهبالخالصديالى104728027621810/24/2011م8هبهب00361409انعام رحيم آاظمجواد فليح حسن علي المعموري86

بغداد72114405031040614911/3/2011الكرخ00684389سوزان آاظم جخيورجواد آاظم حسن علي البهادلي87

الحيواسط5594927039263410/24/2011الموفقية00457442نعيمة عويد مطرجواد آاظم نجم هنديل العكبي88
المو
فقية

بغداد14414429040574311/3/2011الراشدية033972  جواد هليل طريف طوفان الكورجي89

حازم عبد عون عيدان صيفي90
افراح عبد الحسن

بغداد13671210040476111/1/2011النعمانية158956طعمة

91
حافظ عباس حسين درويش

الخالصديالى2458912328027620710/24/2011هبهب00771779ربابة مراد عليالسامرائي

92
حافظ عبد الحليم حميد عباس

00453003سليمة جاسم مهديالياسري
الكرادة
الكفلبابل60365985032988110/24/2011الشرقية

حامد عكيلي ملي علي الجادري93
علياء محمد حسن

المدئنبغداد172440622029301310/24/2011المدائن00278976غالم

الحيواسط123109922032986110/24/2011الحي629689اسمهان مهدي جراغحبيب جبار داود ذو الفقار الجادري94

الحيواسط31204811037318310/24/2011الكاظمية690392خلود آامل حسينحبيب جليل شناوة شبيب  البكري95

حبيب سالم جاسم لفتة الساعدي96
اميرة مهدي عبد

بغداد36823631040615911/3/2011الصدر156446الكاظم

حبيب قاسم لفتة دخيل البيضاني97
فاطمة عباس روج

الشعببغداد826629040574411/3/2011االعظمية00995997علي

بغداد93918764438040430711/1/2011الكاظمية00665228آبرى غالم حسينحبيب آاظم جايد محسن الساعدي98

واسط2054089327040513811/3/2011بدرة00303472امنة علي محمدحبيب هواس اسد ابراهيم الخطاوي99

100
حذيفة عبد الكريم صالح محمد

بغداد2746431040616011/3/2011الكرخ00144953رغد آامل يد اهللالسامرائي

بغداد8487529040576211/3/2011الصدر237566فاطمة علي سعيدحسب حميد طاهر شعيب الماجدي101

المقداديةديالى163102926039448910/24/2011المقدادية01019821معصومة سيد هاشمحسن احمد حسن عليوي العطافي102
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بغداد3126233029040574511/3/2011االعظمية01932705عذراء رمضان عليحسن اسماعيل عبود علي الجبوري103

بغداد104361310040449911/1/2011الصدر262626طيبة محمد اآبريانحسن باجي زغير صخي العكيلي104

بغداد11765758925032833310/24/2011الكرادة00575738فاطمة رحيم محمدحسن جاسم نهيب دوام الغرباوي105
جسر 
ديالى

بغداد961907729040574711/3/2011الرصافة00141800مدينة عباس ساجيحسن حسين داود احمد106
مدينة 
الصدر

107
حسن خلف باروني آرم علي

القطبي
عالية سعدون

الحسينيةبغداد117381526031538310/24/2011الصدر00799479مصطفى

بغداد9398725032996010/24/2011الصدر00219369صغرى محمد نقيحسن سعيد غميس ناصر العتابي108

بغداد9398725032996010/24/2011الصدر00219369صغرى محمد نقيحسن سعيد غميس ناصر العتابي109

بغداد35514429040573511/1/2011االعظمية00601625زهرا محمد حسينحسن عزيز حسن موسى النعيمي110

بغداد2625238528040512811/3/2011بلد روز00950577وحيدة علي حسنحسن عزيز عرب تقي المندالوي111

ديالى10379329040572611/1/2011بلد روز01696317فاطمة محمد بورآلحسن علي حسين نقل التميمي112

خانقينديالى50146825032997110/24/2011بلدروز0039978هيبة علي شكرحسن علي مراي عويد الفيلي113

بغداد1491109210040466811/1/2011م0 الصدر00845505فوزية جريو جميعيحسن فهد جميعي مطير البطبوطي114

الكوتواسط6277424037314210/24/2011الكوت00484191نسرين حسن سلمانحسن محمد حسن ابراهيم الزنكي115

00192923فاطمة محسن حيدرحسن هادي راضي جودة الجليباوي116
بغداد
بغداد6168226031539810/24/2011الجديدة

حسن هادي مختار علي الربيعي117
زهراء سعد عبد

بغداد88665210040475611/1/2011م0الصدر00166413الهادي

حسن هاشم هادي دروش الجبوري118
سعاد عبد الحسين

بغداد193355025032832710/24/2011االعظمية00258934مجيد

119
حسون حواس عبد اهللا يوسف

بغداد3651103410040447011/1/2011م0الصدر014999960ثريا نبي اهللا قربانيالكعبي



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

واسط2768832040627211/1/2011الكوت241434جميلة رمضان راضيحسون صافي عبد دنبوس الوسوي120

الكوتواسط22521228027620110/24/2011الكوت00909707لمياء حسون آريمحسين جاسم محمد طاهر الخزاعلي121

بغداد1393548210040476711/1/2011االعظمية00536225زينب محمد عليحسين جعفر سعد اهللا حمد الجبوري122

123
حسين خزعل جعفر عباس

الخالصديالى10269129040573911/1/2011هبهب026795رشا عالء فاضلالمخزومي

بلدروزديالى29827039266610/24/2011م195بلدروز0055221هاجر حسين برخشانحسين داود سلمان  التميمي124

125
حسين راضي جاني محمد

الكوتواسط16075023039268310/24/2011الكوت00704239بشرى ابراهيم لفتةالمندالوي

بغداد51964260210040466311/1/2011شيخ سعد157238حرية علي عزيزحسين رسول علي رضا الكيادي126

بغداد358011929040573611/1/2011الكاظمية00070931زهرة عبد عليحسين زغير دعيج شريم سواعد127

الكوتواسط7727039266810/24/2011م65الكوت00201961رابحة محمد حسينحسين عبد السادة حمد طالل آليب128

129
حسين عبد المجيد حسن حرفش

الساعدي
حسين عبد المجيد

بغداد18068690425032995510/24/2011آاظمية00102226حسن

هبهبالخالصديالى39128031557810/24/2011م23هبهب00516145آبرى اصغر داودحسين عبد رصيد عبادة المعموري130

الصدربغداد38231329040572711/1/2011الصدر00937864اساور جاسم محمدحسين علوان حاتم غضبان الالمي131

حسين علوان خريجة دهام العكيلي132
الم البنين غالم رضا 

الصويرةواسط72327039265910/24/2011م109العزيزية0391704قادري
الشح
10يمية

واسط105516732040626811/1/2011بدرة00069932سميرة حسين جمعةحسين علي اآبر علي  الدشتكي133

134
حسين علي مرزة عبد الرحمن

آوتواسط15927039263810/24/2011م100آوت0011604رازقية جبار محمدالبدري

00285971هناء ميرزا احمدحسين ماجد حسن احمد الحسيني135
الكرادة
آربالء754281107032987910/24/2011الشرقية

النعمانيةواسط149017523039268210/24/2011النعمانية00544138زينب خيراهللا احمدحسين محسن ولي جفل المعموري136



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

خانقينديالى160798126039449510/24/2011الرصافة00992754شكرية عليحسين محمد بير مامك الفيلي137
بختيا
ري

بغداد834104260394488110/24/2011الصدر00135717خالدة ابراهيم مهديحسين محمدعلي مجيد  ملك شاهي138

واسط10867724039454110/24/2011زرباطية00153040منصورة قاسم عليحسين مهدي جراغ عيسى الحسيني139

بغداد1926026031539710/24/2011الصدر466462حسين نجد عبودحسين نجد عبود مخالف الكناني140

141
حسين هادي حمود عبد اهللا

الياسري
ابتسام سعدون عبد

النعمانيةواسط3775522029301110/24/2011النعمانية00847750الرضا

بغداد8117829040573011/3/2011االعظمية00586963ازيتة ياسر زاهرحسين هاشم آريم صبيح الدلفي142
مدينة 
الصدر

الحيواسط14773723039267910/24/2011الكوت330473وفاء محمود رستمحمدي مطشر سفاح حمزة النوافلي143
المو
فقية

النعمانيةواسط1757627040513611/3/2011النعمانية00163990مديحة محمد عباسحمزة عايز عباس حسين القريشي144

145
حمزة عباس صيفي صخيل البو

السويببغداد412618338040430811/1/2011المنصور00461110حليمة عبد عليخليل

الصويرةواسط16685222032987110/24/2011الصويرة00655246هدية ولي عليحمزة عبد اهللا حسين آاظم العجيلي146

147
حمودي حسين حمودي جاسم

الخالصديالى13510026036449310/24/2011الخالص00657118وفية صالح هاديالعبادي
السند
ية

بغداد12517462626039448510/24/2011الصدر01642887هما عباس آريمحميد حسن ناموس مطير الالمي148

واسط2016828031559910/24/2011آوت00631803صبرية جتي خريبطحميد فرج سالم ربيع السراي149

بغداد9898625032832910/24/2011الكاظمية00686878منصورة حسين عليحميد فياض آاظم وادي الساعدي150

النعمانيةواسط701388329040572911/3/2011النعمانية00209839سنية عبد الرضا داودحميد آازي سلطان حاجي الخليلي151

النعمانيةواسط701388329040572911/3/2011النعمانية00209839سنية عبد الرضا داودحميد آازي سلطان حاجي الخليلي152

الكوتواسط96387223039245310/24/2011م. الصدر00559531ماجدة نزر محمد عليحميد آريم شحين احمد الحلفي153



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

حميد محمد نايل جاسم العزاوي154
ماجدة عبد االمير

ديالى931845627040514111/3/2011الخالص00365792عبد الكريم

الحيواسط3044315216032990210/24/2011البشائر494659  حميد يعقوب نعمة زاجي ابو رغيف155
البشا
ئر

156
حيدر اسود عبد الحسين طاهر

الجشعمي
زينب عبد الحسين

الحيواسط18099123039246510/24/2011الحي919993محي

حيدر جبار حطحوط شاتول الزاملي157
رانيا سمير محمد

00432465علي
الكرادة
الحيواسط428124039454510/24/2011م77الشرقية

بغداد1893625210040476811/1/2011االعظمية00436299هبة فرزدق محمدحيدر جواد حسن جواد الدهلكي158

الحيواسط15527039264110/24/2011م85الحي00164883زينب جليل رحمةحيدر خلف عكش محيسن المياحي159

الحيواسط7373528031559510/24/2011الحي00620647نسرين واحد مرادحيدر علوان محمد بشير الخزعلي160

حيدر آريم سلمان عبيد النصيراوي161
فاطمة عابدي

الحيواسط2547412827039262910/24/2011الحي00557799خورسند

162
حيدر محمد علي مرزة حسون

واسط71116032040473611/3/2011آوت011688لميعة آريم حسنالسعداوي

163
خالد رحمن عبد علي اسماعيل

الكوتواسط10290124037314010/24/2011الحي96934سمية فليح حسنالدشتي

164
خالد عبد االمير عباس مخيف

بغداد354519453040446411/1/2011الصدر0549607فاطمة ابراهيم يوسفاالسدي

بغداد196560210040647811/3/2011الرصافة00049919حامد سعدون حيدرخديجة نادر محمد علي الفيلي165

المدائنبغداد116938210040475711/1/2011الوحدة00677713امنة آاظم خلفخزعل حسن هادي برغش الشمري166

بغداد63212622929040575411/3/2011الصدر00936404آبرى فتح عليخزعل مشجل صالح سعد البوعلي167
مدينة 
الصدر

بغداد2887814526031539010/24/2011الرصافة00485934صبيحة نياز عليخسرو غالم علي محمد الربيعي168

بعقوبةديالى13527929040576411/3/2011بعقوبة080356ابتسام ياسين مخلفخضر محمود مخلف حمد الهيبي169

170
خضير عباس صيفي سخيل البو

ابو غريببغداد10375334032983010/19/2011ابي غريب00481020  خليل



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد1718268602503296110/24/2011الكاظمية00968120حسنة علي طارشخضير عباس والي بازي الربيعي171

بغداد1718268602503296110/24/2011الكاظمية00968120حسنة علي طارشخضير عباس والي بازي الربيعي172

173
خضير عبد الحمزة حمد خلف

الصالحي
شهالء قاسم
واسط5669228423039246010/24/2011الشحيمية698720سعيداوي

الزبيد
ية

بغداد377617631040615111/3/2011الرصافة00601359انصاف عريبي حسنخضير علي عبد اهللا مراد الفيلي174

آربالء47417832040626911/1/2011ناحية واسط061811رقية سيد ابراهيمخضير آريم حسن سنيد الدراجي175

خضير معيجل شمع آوسج الدبي176
معصومة برات علي

آوتواسط70412417040514411/3/2011آوت0970732رمضاني

بغداد8671925031549610/24/2011البشائر032395فاطمة صغرى يعقوبخلف سلمان شوتي هوير الغريباوي177

ميسان996932040625911/1/2011آوت045012آاظمية فرج محمدخلف شنين طعمة ناصر178

بغداد17137325031547910/24/2011الصدر00302860فاطمة محمد جبرخلف عبد اهللا علوان مطر البخاتي179

ديالى11026327039265310/24/2011قزانية83446يسرى سرتيب موسىخلف عبد آرم علي الزرآوشي180

المقداديةديالى27039266510/24/2011م 90185بلدروز00033709رضية غالم حسينخليل ابراهيم داود سعيد التميمي181

الكوتواسط1657824037312910/24/2011الكوت00189672علية اآبر مرادخليل رستم حسين علي الزبيدي182

الخالصديالى691261932040626011/1/2011الخالص00281326علي عامرخنساء حسين عبد علوان البياتي183

بغداد44148925031548110/24/2011الكاظمية0001077بدرية صكر ثابونخير جبر عبد اهللا حلو الجيزاني184

الحيواسط3003215123039269110/24/2011البشائر00490546عزيز جعفر محسنخيرية عبود شراد عسكر185

بغداد36843631040614611/3/2011الكاظمية014446زهرا حسن حسينخيون الزم شرقي ابراهيم الربيعي186

187
دهام عبد الهادي علي جواد

الخالصديالى101617127040449111/1/2011هبهب192252شيماء علي سمينالحميري



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

الكوتواسط1266723039269210/24/2011الكوت00107792ميسون ناصر قليلذاآر عبد علي عبد الحسين  العتابي188

بغداد129826525031550010/24/2011الرصافة00260390زينب خماس جاسمرائد عباس علوان حسن القيسي189

190
رابح جواد عبد الكاظم مرهون

8884151040446811/1/2011بلد00160946نورا هاني جاسمالعبيدي
صالح 
بلدالدين

191
رابح جواد عبد الكاظم مرهون

8884151040446811/1/2011بلد00160946نورا هاني جاسمالعبيدي
صالح 
بلدالدين

الخالصديالى104127039263110/24/2011م140قزانية050513اسماء يونس عباسراشد طه شغيدل دراس الطائي192

خانقينديالى100615425040448211/1/2011م0الصدر00771788سرآول جعفر عبد اهللاربيع احمد جمشير حيدر الخالدي193

194
رجاء عبد الواحد شعبان حميد

الكوتواسط9250623039245410/24/2011آوت00989867ماجد قلماالسدي

خانقينديالى2897914522032986610/24/2011الرصافة860026سميرة حسين محمدرحيم بزرو محمد رشيد المندالوي195

ديالى975032040625411/1/2011بني سعد0079310نصرت ابراهيم اوينةرحيم شلكام بندر شبيب العسافي196

بغداد395810931040613111/3/2011م0 الصدر00946281موجان آريم محمديرحيم صدام آاطع شذر الكعبي197

آوتواسط19427039267210/24/2011م94الكوت00146694مهري محمد درانرحيم ناشور معارج صخي العكيلي198

رزاق جبار احمد والي الوالسطي199
ليلى شيخ حاتم

بغداد64004210040476411/1/2011الرصافة00392198محمدي

200
رزاق زبون حسين احداجة

بغداد5465627425031549510/24/2011الكرح00675749فاطمة محمد عليالزريجي

الحيواسط3187716024037313910/24/2011البشائر00047711  رزاق صيوان فليح عرير الغريباوي201

202
رزاق عبد عون باروني اسماعيل

الكوتواسط15312315032991410/24/2011الكوت00508589فوزية منصور حسنالدينوري
شيخ سعدالكوتواسط501072982110/24/2011شيخ سعد313669رزوقي عبد طاهر الكاوري203

واسط982924037313510/24/2011الكوت00220065ابراهيم فرج غالمرسمية علي عباس مداد الجادري204
الكو
ت

الحيواسط48618116040447811/1/2011الحي972536آريم علي درويشرسمية مولى نعمة ناجي ابو رغيف205



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

الحيواسط2514312627039265110/24/2011الحي00448043منصورة عزيز جانيرسول مهدي حسن جوني الجوراني206

الحيواسط5115814032991710/24/2011الحي00257394احالم علي حسينرشيد خضير محمد  الحائك207

00813282ساهرة جبار عليرشيد علي ميرزة اآرم الالمي208
الكرادة
بغداد10351625031549010/24/2011الشرقية

رشيد والي حسين محمد الكناني209
فضة علي اآبر

بغداد167664839210040467311/1/2011الكاظمية00356120عظيمية

الصويرةواسط17369824037313710/24/2011الصويرة002163رضية ابراهيم سليمرضا عليوي آهية جبور العامري210

النعمانيةواسط19979419032990910/24/2011النعمانية342391رحيمة آشكول مرادرضا مكي فيحان غالي غالي211

الكوتواسط3279228031558110/24/2011الكوت00753155رباب صبري آاظمرعد جبر آاظم سالم الربيعي212

بغداد2454883831040615711/3/2011الكرخ00230152فاطمة اغا محمدرعد سلمان عمران موسى الالمي213

بغداد368613331040616911/3/2011االعظمية416679فردوس نور عليرعد عبد عابر سلمان العبودي214

رعد فارس الماس سلمان الحيالي215
نسرين عبد الحسين

ديالى101619532040472911/3/2011هبهب00040336مهدي

الشعببغداد9717939040431211/1/2011الرصافة0002729بتول غالم عليرعد آاظم عبود محمود الخزرجي216

217
رمضان عريبي شريجي قاسم

النعمانيةواسط182929223039268010/24/2011لنعمانية00287046طيبة غالم حسنالشمري

218
رياض جواد عبد الكاظم مرهون

109921976254040446311/1/2011بلد001152رشا رياض هاتفالعبيدي
صالح 
بلدالدين

219
زاهد محمد حسين مهدي جار اهللا

الربيعي
علياء عبد االمير

التعونآربالء54822828031559110/24/2011المعبر00310702حسين

آوتواسط13253227040513711/3/2011الكوت00803082حسين حسن ابراهيمزآية عزيز ابراهيم حسين الزنكي220

خانقينديالى124450722032986810/24/2011الرصافة00435997حافظ خلف يارةزهرة برزو محمد رشيد المندالوي221

العمارة42328027622410/24/2011م117الكوت00071218صباح عليزهرة صالح صياد سهر الحلفي222



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد5638925031547610/24/2011الكاظمية00702237زهراء قاسم حسنزهير تقي صالح مهدي الموسوي223

آربالء85321210032988710/24/2011الكرخ00658494رقية حسين احمدزهير جواد حبيب ناصر الناصري224

ابو صيداديالى54103328037317810/24/2011ابي صيدا007083447ريحانة جواد سردارزهير عباس مصطفى آاظم الربيعي225

بغداد3156289531040613211/3/2011االعظمية00419847سعادة هادي نوريزهير عباس نوري عباس الدهلكي226

227
زهير عبد الرحمن قدوري رحان

0049193جنان درويش وليالعبيدي
بغداد
بغداد41379325032833410/24/2011الجديدة

01030009  زيد عبد الصاحب جبار جبار فكري228
بغداد
الكاظميةبغداد54379225032832610/24/2011الجديدة

ديالى12219632040626411/1/2011المعبر00719146خالد حسين فيصلساجدة محمد فيصل حسين الربيعي229

سالم خليل ابراهيم قنبر230
غفران عبدالخضر

بغداد416310939040430511/1/2011الرصافة00942689عبد الحسين

الكوتواسط3397922029301410/24/2011شيخ سعد00562489ماجدة سوزة بلبلسالم رستم موخان جاسم الكاوري231
شيخ 
سعد

الصويرةواسط5681528522029301910/24/2011الزبيدية099573حورية زين شكرسامي عادي داحل محمد الدادوي232
الزبيد
ية

الكوتواسط593871228031559710/24/2011الكوت00449286حسن نزر محمد عليسامية علم خفي مهوس الطائي233

الكوتواسط96013328040513311/3/2011واسط00521924اصيل عبد االمير عليستار جبار رضا غالم القطبي234

235
ستار جبار عبد اهللا عبد علي

الكوتواسط18777723039246310/24/2011الكوت4889022منتهى برزو محمدالبغدادي

المقداديةديالى216729040576511/3/2011المقدادية00750446فوزية ستار عسكرستار عسكر حسن جعفر الزنكاوي236

هبهبالخالصديالى14402129040575211/3/2011هبهب00203938امل مهدي عبد الكريمسحاب فارس الماس سلمان الحيالي237

الحيواسط10630422032985110/24/2011النعمانية000278زهرة محمود حسنسرحان غالم فرج علي فيلي238

الخالصديالى103626039450010/24/2011م25الخالص00228901زهراء حبيب ؤجبسعد ثامر هادي يوسف الدليمي239



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

00607038  سعد جميل وادي علي240
آرادة
واسط428219732040627111/1/2011الشرقية

بغداد72412025032996610/24/2011الكرخ00819577فاطمة اآرم آاملسعد صاحب شاني عودة الوائلي241

242
سعد عبد اهللا سلطان مطلك

البيضاني
شمس ابو الحسن

بغداد150355725032995710/24/2011الكاظمية00475086دولتي

الكرخبغداد149236222029301010/24/2011الكرخ01527451منتهى فرحان عبدسعد علي حسين جعفر التميمي243

00042838زينب علي جمعةسعدي زيدان عبيد خنجر الزبيدي244
آرادة
بغداد367532040627011/1/2011الشرقية

245
سعدية ارحيم محمد حسون

الصويرةواسط1476423039268610/24/2011الصويرة87411عيسى موسى حسينالخفاجي

سعدية وحيد علي حيدر246
رزوقي عبد االمير

الحيواسط327532040473311/3/2011الحي043766علي

سعيد زغير غالم حسين الكوراني247
صديقة عبدعون

واسط91616332040472611/3/2011الحي027373صفر

سعيد زغير غالم حسين الكوراني248
صديقة عبدعون

واسط91616332040472611/3/2011الحي027373صفر

النعمانيةواسط11116422029300210/24/2011النعمانية0017627نادية محمود حيدرسعيد عبد سلطان صالح البوسلطان249

النعمانيةواسط143987223039245910/24/2011النعمانية00149223الهام محمد حسينسعيد آريم حسين نور رفعتي250

الحيواسط2412512122032986010/24/2011الحي00642556آريمة رحمن عبدعليسالم عبد حميد ولي الربيعي251

252
سلمان غضبان حبيب نصراهللا

بغداد37753053040446511/1/2011الرصافة00258504عذراء قارئ منصورالشهواني

الكوتواسط418824039453810/24/2011جصان00719225جنان جواد يونسسلمان موسى منشد تبان253

سلمان ناصر سبع خميس العطافي254
زهرة حسين
آربالء2611532040626311/1/2011المقدادية00213818سرسنكي

النعمانيةواسط119111124039453910/24/2011النعمانية00187829سعاد رحمان لفتةسليم غيدان شمة شاآر فيلي255

سليمة احمد الفت علي الهواسي256
عبد الغني مجباس

بلدروزديالى1399629040574911/1/2011ابي صيدا00922946حسن



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد105621100447040447111/1/2011سامراء00149686زهراء آريم عابديسمير عبود حاجي حسن السامرائي257

بغداد176263882117032983110/19/2011بغداد0042705افاق طالب عباسسمير محمد حسين موسى الحداد258

259
سيناء عبد الرضا خضير موسى

الحيواسط19786024037314510/24/2011الكوت00369054حميد جبرالطائي

شاآر دوخي عيدان شناوة الربيعي260
فرشتة شيرزاد عبد

بغداد5392525032996410/24/2011االعظمية00857097الكريم

بغداد1993192210040475811/1/2011آاظمية00743917مريم حسن حكيمشاآر رحيم عاصم خضر الماجدي261

بغدادبغداد8165140925032997010/24/2011االعظيمة00155628راضية نوروز شيريشاآر محيبس لفتة حسين الساعدي262

الحيواسط7219716040514311/3/2011البشائر051229وفاء آريم عليشاآر هاشم مولى نعمة ابو رغيف263
البشا
ئر

الرصافةبغداد443019571040445811/1/2011الصدر939486اقبال احمد محمدشمخي دخان خماس جدران العكيلي264

265
شمران سرآال يونس هادي

165224117032982710/19/2011الكاظمية00463868مي عبد اهللا طاهرالحجامي

266
شهيد عبودي طارش ارسيل

واسط2985017632040472811/3/2011شيخ سعد00698959آريمة عيسى محمدالكاوري

آربالء9232471210032988510/24/2011الرصافة00335628ممائدة رضا صالحصادق جعفر محمد خضير التميمي267

صادق موسى هاشم شافي الياسري268
طلعت ابو الفضل

بغداد8414424039453410/24/2011م . الصدر00080488غالمي

الحيواسط3024115224039454810/24/2011البشائر932540سكينة يعقوب نعمةصادق مولى نعمة زاجي ابو رغيف269
البشا
ئر

بغداد143364926031539310/24/2011الصدر288989سليمة جاسم مجيريصالح زاير داخل شبيب الساعدي270

صالح عناد فالح خصم المرشداوي271
صديقة عباس

النعمانيةواسط121216127039263510/24/2011االحرار00437296الموسوي
االحر
ار

المقداديةديالى58102928027621710/24/2011المقدادية022437رسمية آاظم سلمانصالح محسن احمد حسن العطافي272



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

273
صالح مهاوي محمود جودة

بغداد17721088724037313110/24/2011المنصور00456118شهولة امناتي جبارالساعدي

الحيواسط119106924037312810/24/2011الحي197027زينب سلمان شبيبصالح مهدي جراغ داود الجادري274

خانقينديالى114418529040574811/1/2011الوجيهية00226933يسرى جمال عليصباح جاسم علي حسن المندالوي275

الحيواسط85713631040615611/3/2011الحي00298045حليمة خضير محمدصباح جمعة رستم نوري276

بغداد1213461607210040467011/1/2011م0الصدر00602890آريمة عبد علي بدنصباح حسن بجاي شخير الالمي277

بغداد13496931040616611/3/2011الصدر289235نعيمة سليم موشرصباح حسن شاتي هالل الزويني278

الحيواسط81112222032986510/24/2011الحي1109592احالم بشار ابراهيمصباح خلف شهواز حيدر الون279

00144282زهرة حسن عليصباح عيدان عبد عباس الخفاجي280
بغداد
بغداد391518831040614211/3/2011الجديدة

بغداد18777993925031547810/24/2011الكاظمية168205شهربانو شاه رضاصباح محمود حسين حميد التميمي281

صبحي مرزة حمزة عباس الحالوي282
اآرام عبد الحميد

الكاظميةبغداد101357922029300810/24/2011الكاظمية488876محمد حسن

بغداد35940121210032988410/24/2011م. الصدر00693138نورية حيدر محمدصبري حسون ربيع زاهي283

284
صبيح عبد النبي خلف محيميد

بغداد1862408210040648111/3/2011م0الصدر006632116ليلى علي مرادالعلواني

بغداد24372024039453110/24/2011الكاظمية00540114وصال غلوم حسينصفاء احمد صالح مهدي الععطار285

ديالى2444012328037317610/24/2011هبهب00406497سعدية احمد مصطفىصفاء حسين جواد عباس النداوي286

بغداد37601151040446711/1/2011الكاظمية347608يسرى آامل بدنصفاء رشيد جبار فرحان الطائي287

بغداد14668832040625611/1/2011الوجيهية00194630نجاة حسن وليصكبان سعيد احمد فرهاد القويلي288

الكوتواسط16870522029300510/24/2011الكوت00362706جنة سعدون عبد عليصالح فالح حسين طرفة البدري289



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

صالح محسن مزعل علي النداوي290
فريدة عبد الهادي

00226408نصار
الكرادة
بغداد9532125032996210/24/2011الشرقية

الصويرةواسط4585324039454910/24/2011الصويرة00253754زهراء محمد رضاصالح مهدي صالح حمزة العزاوي291
ميسلو
ن

292
ضياء ابراهيم فاضل ابراهيم

الخالصديالى7763338927039266310/24/2011االعظمية00602176فاطمة تقي حبيبالعبيدي

293
ضياء خليل عبد الكريم جعفر

بغداد161184925032996910/24/2011االعظمية00154153حكيمة علي حسينالجبوري

بغداد37205598040445311/1/2011الكاظمية00825540مكية علي آاظمضياء عبد الهادي محمد  العبيدي294

ضياء عبد نور آاظم زياد الزرفاوي295
بيصديقة سيد محمد

بغداد78915773231040614111/3/2011الكاظمية076290عبد اهللا

296
طارق عزيز عبد الحسين علي

بغداد17118885625032995810/24/2011الكاظمية00340371افراح عباس احمدالصراف

297
طارق عزيز عبد الحسين علي

بغداد17118885625032995810/24/2011الكاظمية00340371افراح عباس احمدالصراف

بغداد77640389210040466611/1/2011االعظمية01396360نصرت سيد رمضانطالب حلف محمد علي السوداني298

العزيزيةواسط6917224037313810/24/2011العزيزية00701849نورية حسن حماديطالب مريبط هويدي عباس الداوري299

00457670عالهن سامي عريبيطاهر حسين عودة فتي الحسيناوي300
احوال شيخ
بغداد5065730128027622010/24/2011سعد

بغداد38360192210040465711/1/2011الرصافة00402817سناء علوان راضيطالل احمد صالح احمد الجميلي301

302
طه ياسين عبد الصاحب مهدي

109921961744040430111/3/2011بلد500408تحرير حائط جميلالبلداوي
صالح 
بلدالدين

م.الصدربغداد13832461225032997410/24/2011الكرخ48841فاطمة حسن عبد اهللاعادل جبار عكلة حسن الربيعاوي303

آربالء17011285121032991810/24/2011الكاظمية00284630فاطمة مراد موسىعادل جواد رجب حسين الحداد304

واسط69616432040625311/1/2011بدرة01304698جليلة محمد امينعادل عمران موسى آاظم القلندري305

بغداد35218331040614011/3/2011م0الصدر10996امنة موسى ابراهيمعادل محي عبد دنبوس الكناني306



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

00486966انوار عباس حسنعادل مهدي حسن رسن الويداوي307
الكرادة
بغداد112438024039454010/24/2011الشرقية

عادي مسلط مهدي علي التميمي308
طاهرة محمد

الكاظميةبغداد176171622032987010/24/2011الكاظمية00851674اسماعيل

بلد روزديالى5342926827039265410/24/2011بلد روز00743501حمدية داود سلمانعارف آاظم سلمان ز التميمي309

110122047040447211/1/2011بلد00513246امل علي صالحعامر سعد عباس علي البلدوي310
صالح 
بلدالدين

عامر موسى جعفر دخيل الدجيلي311
مرضية محمد حسين

بغداد38595438040431011/1/2011الكاظمية00682981زادة

عباس جبار نعمة زبون الداغري312
طيبة سيد جعفر

بغداد19674624040448411/1/2011الصدر00022656موسوي
مدينة 
الصدر

عباس جعفر سعد اهللا حمد الجبوري313
رقية محمد علي

بغداد493547210040477311/1/2011االعظمية00537323محمود

بغداد185296526039449810/24/2011الكرخ00733389طيبة غالم رضاعباس زحيم فريح يوسف الالمي314

بعقوبةديالى80142926039448210/24/2011المعبر00202665لميعة جوهر حيدرعباس صادق آاظم موسى الربيعي315

الحريةبغداد4616522032985310/24/2011الكاظمية189193اخالص ابراهيم آاظمعباس صباح آاظم لطيف البختياري316

بغداد23373210040467211/1/2011الصدر00907952رقية طاهر آريمعباس علي آمر فعل الدراجي317

بعقوبةديالى10728031557610/24/2011م32المعبر00801575خولة علي جار اهللاعباس فاضل جار اهللا سبع المعاوي318
العبار
ة

بغداد9726831040615511/3/2011الكاظمية0065854ايمان قاسم محمدعباس فاضل رضا عبود الجنابي319

الخالصديالى11757026040447611/1/2011هبهب00240250جنان سنان سوزيعباس فاضل صالح هاشم الربيعي320

الصويرةواسط672128027621610/24/2011الصويرة00253588فاطمة ولي اهللا حسينعباس فاضل طليل مطر العجيلي321

بغداد474189210040477411/1/2011الصدر00940912سوزان جبار محمدعباس فاضل عباس ثاني الشويلي322

عباس محسن طاهر محمد الصوافي323
حسنية محمد

الحيواسط9166724040448511/1/2011الحي002613مصطفى



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

110222028888040445511/1/2011بلد00426998سليمة محمد جوادعباس مهدي جاسم محمد الحدادي324
صالح 
بلدالدين

325
عباس هادي مكاوي محمد علي

بغداد3156285831040615411/3/2011االعظمية00715760هدى مرتضى ابراهيمالدهلكي

326
عبد االمير حسن عبود حسين

بغداد10351531040617111/3/2011م0 الصدر026395بتول محمد حسينالشحماني

الحرآربالء3667218428027621910/24/2011الرصافة00929022ماجدة سلمان حيدرعبد االمير شالآة محمد خسرو327

328
عبد االمير عطوان عيسى عبد اهللا

بغداد1793646210040465111/1/2011الصدر01936857رويدا حسين عالويالعبودي

329
عبد الحسن بدر هادي قاسم

واسط11041232040474111/3/2011شيخ سعد2848886خلودة زيدان صالحشوهاني

330
عبد الحسن طعمة مراد جواد

الحسينيةبغداد2224428429040576611/3/2011الصويرة647981شكرية احمد محمدالمياحي

331
عبد الحسن محمد ياسين محمد

الخالصديالى10533429040575111/3/2011السالم00684394ناهدة هادي حسنالعنبكي
السال
م

الوند
ية

332
عبد الحسين عبد الستار علي حديد

بغداد1558432040626611/1/2011الحي605610هدية دواح حسنالدليمي

333
عبد الحسين موسى ناصر حسين

الناصر
فهيمة عبد الرحمن

الحيواسط19107623039246710/24/2011الحي00050107حسين

334
عبد الخضر عبد الحسين علي 

الحيواسط2427012228031557910/24/2011الحي493981سليمة موحان عبدالخزعلي

335
عبد الرحمن جاسم عبد الكاظم

العزيزيةواسط13874123039268710/24/2011العزيزية01873282آريمة عيسى حمدصخي القريشي

336
عبد الرحمن منعم جاسم حنطة

بغداد13178124039453210/24/2011الزبيدية538488مريم حسن صويالتيالزبيدي
جسر 
ديالى

337
عبد الرزاق حميد آريم  محمد علو

بغداد17054985326039448410/24/2011الكاظمية00727236نجيبة غربت عليخربالي

338
عبد الرزاق صالح هويدي عليوي

الجابري
حسن عبد الجليل

الحيواسط2516412625032996810/24/2011الحي029039منصور

339
عبد الرزاق محمد علي محمد

الكاظميةبغداد5190624037314310/24/2011الكاظمية143312رجاء جودي حسنحسين الرؤوف

340
عبد الرزاق مصطفى مهدي خضير

التميمي
رافلة عبد الصاحب

بغداد43727219210040647611/3/2011الكرخ00210501فرمان
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341
عبد الرسول ابراهيم عبد الصاحب

93815644040447511/1/2011بلد10284ازهار عباس خليلمهدي الحرباوي
صالح 
بلدالدين

342
عبد الرسول مجيد ناجي موسى

00364479فاطمة عباس محمدالخفاجي
الكرادة
بغداد31955225031549910/24/2011الشرقية

343
عبد الرضا داود سلمان فيروز

القطبي
الهام رزوقي عبد

النعمانيةواسط118106523039269310/24/2011النعمانية00456715علي

344
عبد الرضا قاسم عالوي جبر

الحسينةبغداد49119625031549410/24/2011المنصور00834842زهراء غالم رضائيالمحمداوي

345
عبد الرضا محمود فرحان محمد

بغداد9619625032832810/24/2011الرصافة00927078حربية عباس عليالجبوري

346
عبد الزهرة عباس هاني محمد

بغداد196366425031548310/24/2011الصدر00608831فاطمة علي حسينالكريماوي

347
عبد الزهرة غازي عباس احمد

ديالى21104427039265510/24/2011المعبر00645894نسرين محمد غالبالخزعلي

348
عبد الزهرة آاظم حسن ماجد

بغداد391322310040430411/1/2011الراشدية00597701مهريب عباس ارفعالفتالوي

349
عبد السليم حامد ياسين شهاب

بغداد9180125031549110/24/2011سامراء00920954ازهار علي حسنالبدري

350
عبد الصاحب عباس عبد مهدي

الكمراوي
اميرة عبد االمير

109621903147040449711/1/2011بلد001114آاظم
صالح 
بلدالدين

351
عبد العباس خليف محيسن جويعد

العقابي
فاطمة محمد علي

الكوتواسط10018032991010/24/2011م76الكوت00613499اسماعيل

بدرةواسط4338921728031558610/24/2011الذهب01868065شكرية علي اآبرعبد العباس عبد النبي محمود مراد352

353
عبد العزيز اسماعيل محمد علي

المصلحي
سوداية ضياء الدين

ابو صيداديالى16028027620410/24/2011م33ابي صيدا00450452ابراهيم

354
عبد العزيز شكر محمود سلمان

بغداد2948714826039447610/24/2011الرصافة00547057ساهرة جعفر حسينالقيسي

355
عبد الكريم جليل نقي خميس

الحيواسط106711822040448811/1/2011الحي0013807سحرة خلف شهوازالوردي

356
عبد الكريم لعيبي عبود مناحي

بغداد12451162326031539410/24/2011الصدر00043298حنان قربان عليالتميمي

357
عبد الكريم ولي عبد علي سوزي

الحيواسط11104823039246210/24/2011الحي0991199سناء جليل عبد عليالوندي
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358
عبد المجيد غالي دحام سلطان

01788264مكية محمد رضاخيكان
آرادة
بغداد3773519210040475411/1/2011الشرقية

359
عبد المطلب فيصل منخي آفر

الشويلي
حليمة عبد الزهرة

بغداد1503628210040466911/1/2011االعظمية00552179خلف

360
عبد المهدي مرزة حمزة عوز

النعمانيةواسط148967528027621510/24/2011النعمانية00847436نزيهة علي محمدالقطبي

361
عبد الواحد جاسم العيبي جاراهللا

بغداد5354625032995110/24/2011م0الصدر421362هناء هاشم جبرالعلياوي

بغداد14677719210040466511/1/2011الكرخ00967685زينب عمران جاسمعبد داغر عاتي عبيد الزيرجاوي362

المقداديةديالى14327039266110/24/2011م170الوجيهية00194672فاطمة محمد نبيعبد سلمان وهيب ناصر التميمي363
الوج
بابالنيهية

364
عبدالوهاب جبر خلف عوفي

بغداد68413670351040449611/1/2011م0الصدر090216اميرة نعمة حسينالمحمداوي

بغداد36205031040613611/3/2011م0الصدر00750768امنة خلف جبرعبود ياسر حسين جابر الحيدري365

الخالصديالى30103026031538510/24/2011الخالص00556764زهراء علي رضاعبيد صابر حسين مهدي الربيعي366
جيزا
ن

جبلةالمحاويلبابل397211210032987810/24/2011الصويرة282818آبرى محمد قاسمعداي آاطع عبيد سلمان الزبيدي367

368
عدنان  عبد عون عزيز غالي

واسط31621627039266710/24/2011الكوت00866326  السراي
الكو
ت

الحيواسط2592813024039453610/24/2011الحي00212557سعاد عودة راهيعدنان خضير محمد اآي369

بغداد118369126031538810/24/2011االعظمية00668628افراح قاسم ناصرعدنان شهيد فضيح شباني الفتالوي370

الحيواسط8059721040514811/3/2011الكوت366082انتصار حميد آايدعدنان عزيز مجيد آايد الطائي371

الحيواسط14171916032990310/24/2011البشائر508907ليلى جليل يعقوبعدنان هاشم مولى نعمة ابو رغيف372
البشا
ئر

المجر 
الثاني

373
عدوية سلمان محيمد عبد الحسن

بغداد7136825032996310/24/2011االعظمية00667730عدوية سلمان محيميدالسوداني
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الحلةبابل3765787032988010/24/2011الكرخ00362294زهراء حسين جمعةعدي حسين علي آاظم الخزعلي374

الحيواسط618032040473211/3/2011الحي028827طليعة محي اديعذيب علوش ادي  الباجاوي375

376
عصام عبد االمير امين محمود

بعقوبةديالى10089032040625811/1/2011بعقوبة007588فاطمة حسن عبد اهللالسعدي

377
عطوان صخي مصحب وآع

الصويرةواسط10680427039263210/24/2011الشحيمية00249684معصومة محمد جوادالنعيماوي

00121584عفت حسين مناهيعطية فرج مطيلب حمود الزيداوي378
بغداد 
السياحيبغداد24393422032985510/24/2011الجديدة

عمار 
بن 
ياسر

عقيل حسن باآة علي الوندي379
زهراء سالم عبد

الحيواسط10253232040627511/1/2011الحي322812العزيز

الصويرةواسط107421032990510/24/2011م174الصويرة00205792سهام مهدي مرهجعقيل عباس مرهج رستم الربيعي380

381
عقيل عبد المنعم خضير عباس

الخفاجي
طاهرة اآبر يزدي

النعمانيةواسط7430422032985710/24/2011النعمانية0008829نجاة

0732741فتوح عبد اهللا فاضلعالء حسين علي اسماعيل الجابري382
الكرادة
بغداد55711122425040448111/1/2011الشرقية

383
عالء عبد الحسين شلش مظلوم

الصدربغداد11230024039452810/24/2011الرصافة00450072زهراء حسين حسنالبو محمد

00561189زهراء اآبر سليمانيعالء فاضل جاسم محمد الزبيدي384

احوال
وتقوس 
جصانواسط50713280315589010/24/2011جصان

مندليبلدروزديالى9103826031537710/24/2011بلدروز00315714سعدية داود سلمانعالوي آاظم عبد رحيل التميمي385

الحيواسط10128031557710/24/2011م88الحيالحيمظلومة مسير عليعلوان محمد بشير آريم الخزعلي386

00671531يسرى جاسم عباسعلي تقي محمد جعفر النرآلجي387
الكرادة
بغداد83417224039453010/24/2011الشرقية

بغداد114418732040472711/3/2011الصدر01771471  علي جاسم عيدان جاسم الكعبي388

الكوتواسط71327039264010/24/2011م39جصان00502451طاهرة غالم حسينعلي جبير شبي جاسم المشاويط389
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00315103جيمن مراد عليعلي جعفر جاعد ذياب الساعدي390
بغداد
بغداد362310242040445111/1/2011الجديدة

بغداد3146277631040613511/3/2011االعظمية00328863رؤى زهير عباسعلي جواد حسن جواد الدهلكي391

بغداد92317331040616211/3/2011زرباطية00977525بسعاد عباس ساجيعلي حبيب اسد ظاهر الترآي392

0058560ذلفاء آاظم آريمعلي حبيب حندور محمد الزيدي393
الكرادة
بغداد26039449610/24/2011م 1391946الشرقية

بغداد61212229626039449710/24/2011الصدر00513888فاطمة علي اآبرعلي حسن سلمان سفح الالمي394

بغداد36853331040612611/3/2011م0الصدر00546082فاطمة رمضان عليعلي حسن ضمد جافل الكعبي395

الحيواسط19971724039453710/24/2011الحي003579شكرية شاآر عبد اهللاعلي حسن عرير خليف المياحي396

الكوتواسط60274624037312610/24/2011الكوت00799616مسيون خضر ابراهيمعلي حسين حسن ابراهيم الزنكي397

التاجيبغداد841669931040614711/3/2011الرصافة2520409رضية صالح جبرعلي حسين علي شفيج الحسناوي398

بغداد193589726031537610/24/2011الرصافة038914فاطمة براد عليعلي حسين علي محمد البياتي399

علي حسين فيصل حسين الربيعي400
الهام زين العابدين

بعقوبةديالى18614927040513911/3/2011المعبر00338388سهيل

الصدربغداد110568220405145011/3/2011زرباطية00123021سميعة يوسف سلطانعلي حسين ياسين غازي الالمي401

الهنديةبابل1972349871210032989010/24/2011المحمودية618792نهلة حسن سعيدعلي حمزة اسكندر حسين الفيلي402
القا
سم

االبراه
يمية

بغداد100225032995610/24/2011م170الصدر00486168ليلى حميد آبرعلي خميس عيسى عليوي الماجدي403

بغداد100225032995610/24/2011م170الصدر00486168ليلى حميد آبرعلي خميس عيسى عليوي الماجدي404

علي داخل حسون خلف القرقلي405
زهرا ابو الفضل مير

الكوتواسط4480824039455010/24/2011العزيزية120798زائر
الدبو
ني

واسط10166232040626211/1/2011آوت00871747  علي راضي جاني محمد المندالوي406
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407
علي راضي شايع صرخي البو

بغداد142311921040514911/3/2011م0 الصدر00553610سليمة آاظم نضرمحمد

408
علي رزوقي ابراهيم محمد 

الخزرجي
سميرة يوسف 

بدرةواسط820822029301610/24/2011الكوت83285منصور
جصا
ن

224114  علي ساجت سالم جليخم الزرآاني409
بغداد
بغداد65160310040431911/1/2011الجديدة

ديالى101218729040574011/1/2011المعبر00278429خلود حميد عسكرعلي شاآر محمود خميس شكوري410

م. الصدربغداد5091730222032986310/24/2011شيخ سعد453755زآية رمضان شمةعلي شمة مصري محمد الوردي411

412
علي صالح مطشر عطيوي

بغداد10961210040475111/1/2011االعظمية00816976حنان ظاهر حبيبالسوداني
مدينة 
الصدر

413
علي عبد الحسن آبيح محار

الصبيحاوي
معصومة محمد

بغداد38725631040617311/3/2011م. الصدر00587981بزمان
بوب 
الشام

علي عبد الرحيم باقر رضا النجفي414
خنساء عبد الكريم

بغداد40837231040613011/3/2011الكرخ00531533ثابت

بغداد19614998125032833510/24/2011المنصور00086496ابتهال فارس الماسعلي عبد سوادي مران العجزي415

م. الصدربغداد6439524039452710/24/2011الرصافة00577495بشرى خليل غالمعلي عبد علوان صالح الجزماوي416

النعمانيةواسط86411224040448611/1/2011النعمانية00262916هناء مزهر عليعلي عبد علي عبد السيد البياتي417

الصويرةواسط1672127039262610/24/2011الصويرةمرضية غالم محمدعلي عبد هاشم بريسم النعيمي418

الحيواسط99102528031558510/24/2011الحي00538752اخالص شيخ عنزيعلي فاضل سعدون خضير الجادري419

واسط115915024040448311/1/2011شيخ سعد370426جاسمية سلمان رستمعلي فرحان داود آريم الخطاوي420

علي آاظم جعفر محمد الدهلكي421
بشرى عبد الغني

بغداد62984315210040476311/1/2011االعظمية00643261محمد

م. الصدربغداد14150570824037313010/24/2011م. الصدر00678512زهرا اسماعيل بورعلي آريم حمود حسن الجعاري422

بغداد171083856210040647911/3/2011الكاظمية00132825هدى آرم احمدعلي آريم عباس خليفة العبيدي423
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علي محمد ابراهيم ناصر المشاط424
سمر عبد الستار

الكاظميةبغداد1607122032985410/24/2011الكاظمية00054292عبود

الكوتواسط11898622032987310/24/2011الحي769792احالم ولي عليعلي محمد حسن مرشد  االسدي425

بغداد72367925031548510/24/2011الصدر01076039  علي محمد خلف علي الالمي426

بغداد31713024040448711/1/2011الحي00862594نادية صباح مهديعلي محمود احمد ابراهيم427

428
علي محيسن حسن مناحي

م. الصدربغداد13611225031547710/24/2011الصدر00905455نصرت عباس عليالفرطوسي

00667457فردوس جواد تقيعلي نوري فرج ناصر الشمري429
الكرادة
آربالء112116561210040467111/1/2011الشرقية

الحيواسط12371924039452910/24/2011البشائر512709هناء هادي يوسفعلي هاشم مولى نعمة ابو رغيف430
البشا
ئر

المجر 
الثاني

العزيزيةواسط41611628040512711/3/2011الدبوني00459265سحر جبار عيسىعلي هليل عكال بطيخ المجيلي431

بعقوبةديلى326826039448010/24/2011هبهب00433915فتحية حمودي رسولعلي هوبي جواد آاظم الربيعي432
بني 
سعد

433
علي هوبي عبد الرزاق عبد اهللا

بغداد41992532995710/24/2011م71الكرخ00102726سارة شاآر آاملابو سودة

عماد عبد حميدي اسماعيل التميمي434
مهى عبد الغفار عبد

بغداد120510232040627411/1/2011المعبر00343386الكريم

واسط112211632040625211/1/2011الحي676571ميسون ستار حميدعماد عذيب علوش ادي الباجاوي435

عماد علي حسين محمد البيضاني436
نبراس عبد االمير

بغداد208215032991310/24/2011م157الكاظمية00546482عبد المجيد

عماد موسى حاتم بور437
نوال عبد اهللا محب

بغداد791562884040445611/1/2011الرصافة00783802علي

بغداد356119631040613311/3/2011الكرخ00066993زهراء فيضي رضاعمار فعل ماضي آزبر التميمي438

439
عمار محمد علي عمران عيسى

العقابي
سمر عواد عبد

00641358الرزاق
بغداد
الحيواسط61145223039267610/24/2011الجديدة
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440
عمران صالح مهدي شندخ

الخالصديالى103627039267410/24/2011م18الخالص00205605شيماء فاضل عباسالشعباني
علبيا
ت

441
عودة حمد اهللا علي محسن

الحيواسط2775422032987510/24/2011الحي01874848ليلى حسين هاشمالصوافي

بغداد1629130825032833010/24/2011شيخ سعد497114هدية مطر عودةعودة آاظم عصاد آطيش الشريفي442
الوحد
ة

قرية1
0

دبونيواسط2885745231040615811/3/2011الزبيدية027027مريم محمد حسنعودة محمد جامل سليمان آراغولي443

بغداد38734231040614411/3/2011الصدر00729986جميلة عاشور عيديعيسى جاسم محمد مجدي الفكيكي444

م. الصدربغداد4347121826031539110/24/2011الذهب647586سعدية داود سهرابغازي مزبان ملك علي ورمزياري445

446
غازي موسى شيحان فريح

الحيواسط2782514022032987210/24/2011الحي00557758فرح صالح آاظمالشريفي

بغداد13694568525031548710/24/2011الصدر0885983بهية علي عبد اهللاغانم عناد جبر مزيعل بيضاني447

الحيواسط138462115032992410/24/2011البشائر0096065زينب ابراهيم نعمةغانم مولى نعمة زاجي ابورغيف448
البشا
ئر

الحلةبابل1972349871210032988810/24/2011المحمودية64215نجاح عريبي حسينغنام حمزة اسكندر حسين الفيلي449
القا
سم

االبراه
يمية

450
غنية احمد محمد شهرباني

بغداد19331525032995410/24/2011الكرخ00330689اسد حسينالخزرجي

بدرةواسط16569623039268810/24/2011بدرة00382267منير اسكندر خسروفؤاد فرحان حسين جاسم النصيري451

452
فاضل جاسم عبد اهللا ابو الهيل

الحيواسط8772528031559010/24/2011الكوت00954839سناء سلطان سلمانالوائلي

الكوتواسط5080522032985610/24/2011الكوت146137حسنة محسن عليفاضل جاسم محمد جبير الزرآاني453

454
فاضل عباس عبد الحسن هادي 

2971210032987710/24/2011م10الكرخ00871618سعاد عباس جبارخضير
النجف 
االشرف
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الكوتواسط2057810322029300610/24/2011ناحية واسط00687289معصومة محمد رضافاضل عباس آريم عبود السراي455

456
فاضل عباس ياسين عباس

ديالى27013032040626111/1/2011ابي صيدا00820220علية عباس عادلالمهداوي

آوتواسط24919921040514711/3/2011ناحية واسط00248430الهام عبود ابراهيمفاضل عبد ابراهيم محسن الياسري457

00050055آلثومة غالم حسينفاضل مطشر فرحان محمد التميمي458
بغداد
بغداد107682210040476911/1/2011الجديدة

العزيزيةواسط15577222029301810/24/2011العزيزية00481006يسرى لفتة يوسففاضل مناحي وآع ضاحي النعيمي459

الحبيبيةبغداد119378722029300110/24/2011م. الصدر0041579رائدة هاشم محمدفاضل يعقوب عليوي سعيد الدراجي460

بغداد126743210040465611/1/2011زرباطية0153028علي عبد الجبار اسدفاطمة حياوي فارس حسن يرام461

بعقوبةديالى4615228040513411/3/2011بعقوبة00383383حسن هادي منصورفاطمة عبيد رديف سلمان الزهيري462

463
فاطمة علي مامة سيد علي

بلدروزديالى5199526027039266210/24/2011بلدروز00321494احمد شوزليالمندالوي

بغداد4306221621032991910/24/2011الذهب00991706سامي اسد ظاهرفاطمة مهدي علي محمد الحمداني464
مدينة 
الصدر

فالح جبر عيسى محمد الناجي465
هاشمية عبد الزهرة

م.الصدربغداد420726039449210/24/2011م69م. الصدر00043188محسن

466
فالح خلف عبدالرضا بديوي

بغداد36463433040431811/1/2011الصدر00053271اآرم جعفر عليالكعباوي

هويدرديالى55622827039262810/24/2011المعبر00256415صادق آاظمفتحية محمد خميس حمد العزاوي467

الصويرةواسط83128031559810/24/2011ت53الصويرة00247295نرجس محمود اسالمفخري صاحب عبود عباس العجيلي468

469
فراس آمال الدين مطر عبد الكريم

العزيزيةواسط9480817032992110/24/2011العزيزية00886716حسنية بشار معتوكالخطيب

470
فرحان عيدان حسين غالب

واسطواسط2978121032990410/24/2011الكوت00615453ازهار آريم سعدونالجليباوي

خانقينديالى91214628027622110/24/2011المعبر00388989  فضيلة احمد علي حسين الفيلي471



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد176389222032986410/24/2011الرصافة00732126عيدان آرمفضيلة حيدر ناصر علي الربيعي472
بغداد 
الجديد

الحيواسط11104823039267810/24/2011الحي0991199زنوبة اميلي بريسمفالح داخل بريسم حاجم الكناني473

00735656سهام عسكر سالمفالح مهلي عزيز حمد الكرعاوي474
الكرادة
الكرادةبغداد10158350822029300410/24/2011الشرقية

واسط1302588932040473711/3/2011الحي00676697سحر فرحان صالحفهد عيسى علي  الكناني475

فهد هليل عجة مساعد الحلفي476
توران حسين

م.الصدربغداد12285261522032986910/24/2011الصدر00127498برويزي

بلدروزديالى2138129040575911/3/2011بلدروز0181369نجاة محمد صفافوزي رجب سلمان شعبان الرآابي477

478
فوزي زبون زمرير نهير

بغداد4191138040430911/1/2011م0الصدر01033658فاطمة صفر عليالفرطوسي

989144040449811/1/2011بلد00185551وجيهة آاظم عدنانفوزي علي عباس علي البلداوي479
صالح 
الدين

الخالصديالى1312614432040473411/3/2011هبهب0097440  فياض ابراهيم قدوري جواد الربيعي480

الخالصديالى1312614432040473411/3/2011هبهب0097440  فياض ابراهيم قدوري جواد الربيعي481

بغداد33382125032995310/24/2011م0الصدر00745090رجاء هاشم جبرفيصل سلمان مسير حسن العلياوي482

بعقوبةديالى12223328040512911/3/2011المعبر00467587سندس قاسم احمدقاسم احمد فيزة آريم الخزعلي483

م. الصدربغداد10182425032833210/24/2011الصدر00237259علية حسن جبرقاسم حاتم شاهين عيسى الساعدي484

قاسم شلتاغ هاشم محمد الكناني485
اميرة عبد اهللا

بغداد117378425032995210/24/2011الصدر099513هرمزي

الزبيديةواسط616323039269410/24/2011الزبيدية00733615فاطمة مالح عنادقاسم عاصم عيدان فرحان الدليمي486
فلسط
ين

487
قاسم عبد الحسين مهدي فرهود

الخالصديالى10261729040574611/1/2011هبهب00120206زهراء حاجي حسينالزبيدي

بغداد6640833324039453310/24/2011االعظمية00546467فاطمة برات عليقاسم عبد صالح حسن الدليمي488



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد764764210040467411/1/2011بدرة0040293ابتسام غانم مطرقاسم علي لطيف سلومي الكعبي489

الصدربغداد35356210040465411/1/2011الصدر00240074ثريا آريم خطائيقاسم علي هاشم طاهر البياتي490

الحيواسط7885327040449311/3/2011مالموفقية00877129يسرى حاتم شحيلقاسم آاظم نجم هنديل العكبي491
المو
فقية

الخالصديالى2468612428031558410/24/2011هبهب00771957امل خزعل صبريقاسم آامل عيسى جاسم الخفاجي492

جديدة
 

الشط

الكوتواسط15877523039246110/24/2011آوت120489داليا يوسف غانمقاسم محمد جالل حسين االعرجي493

المقداديةديالى96102926039449110/24/2011المقدادية00789702شمسة علي حسينقاسم محمد لفتة فرج العطافي494

بغداد69512931040616511/3/2011الكاظمية00867193جنان جاسم رضوانقاسم محمد نصيف جاسم الجنابي495

بغداد102819237040450011/1/2011المقدادية00086911يسرى ناظم حسينقاسم محيسن خلف عاصي الدهلكي496

واسط141397128027621410/24/2011النعمانية00684524سلمة جواد آاظمقاسم مزهر علي عبد السيد البياتي497

498
قاسم هادي راضي حسون

بغداد38046231040616411/3/2011الكاظمية01052463امل عبد اهللا قاسمالموسوي

بغداد2124231391040445411/1/2011جصان030954  قاسم هويس سلطان حسن العقابي499

قاسم ونس سويري صخي الجنابي500
زهراء اسماعيل

بغداد98910631040614511/3/2011م0الصدر327521حسن

501
قحطان عبد الرحمن علي محسن

الكوتواسط5480422029301210/24/2011الكوت00331622احالم حمادي مهديالزرآاني

بغداد14667726031538210/24/2011الذهب00355972ازهار عبد الجبار اسدقيس ستار اسد ظاهر الترآي502

الخالصديالى101627039267010/24/2011م174هبهب00620984  قيس علي عيسى جاسم الخفاجي503

جديدة
 

الشط



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد372619235040431311/1/2011الكاظمية00430834اعتماد صالح جابرآاظم حسين بنيان بهير العبودي504

الكاظميةبغداد91018182335040431511/1/2011المنصور00092558امل محمد شهيدآاظم خلف محمد آاظم الفاضلي505

الحسينيةبغداد89354425031548810/24/2011الصدر967127سليمة لفتة جاسمآاظم صدام جاسم محمد الجيزاني506

الكوتواسط9593828027621310/24/2011الكوتثائرة قاسم حسنآاظم صيهود بوري آعيد النصيري507

508
آاظم عويد مسعود محمود

العزيزيةواسط82111519040514611/3/2011العزيزية005058سليمة علوان حسنالصداعي

الزبيديةواسط5906129623039269510/24/2011الزبيدية00671277انتصار جابر عليآاظم محيمد صخل ليلو الياسري509

239397  آاظم مطر محسن محمد السواري510
آرادة
بغداد53010581731040616811/3/2011الشرقية

الحيواسط9660128031558010/24/2011الكوت00987953صديقة محمد اذبيحآاظم معجيل شمع آوسج الدبي511
المو
فقية

الكوتواسط194105924039454310/24/2011الكوت00683256هدى رضا حسنآاظم نزر محمد علي حسن المياح512

الكوتواسط16372023039269610/24/2011االحرار00738902معصومة علي محمدآامل جاسم عباس سفاح العابدي513
االحر
ار

بغداد41015931040616111/3/2011م0الصدر424509ماجدة اخزام عليآامل آاظم جندر عباس الجنابي514
مدينة 
الصدر

ديالى11982532040474011/3/2011الخالص01175973سهام محمد عبدآريم جاسم بيرة هادي الخطاوي515

00520199فاطمة سيد نجادآريم حسين هالل عباس الشمري516
بغداد
بغداد59717399710040445711/1/2011الجديدة

بغداد110171826039449910/24/2011الصدر00549855نادية هامل محمدآريم حمود جاسم محمد الشريفي517

آريم حميد محمد عباس المجيلي518
معصومة محمد

العزيزيةواسط102814127039266910/24/2011العزيزية0057019اسماعيل
الدبو
ني

519
آريم رحيم وهاب نصر اهللا

العزيزيةواسط5045925328031558710/24/2011العزيزية00257696شكرية قاسم نصراهللالزرآاني

00996241شمس ميرزا عليآريم سالم جاسم شالي الالمي520
بغداد
الحسينيةبغداد172173125032996510/24/2011الجديدة



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد139511210040465811/1/2011الصدر227909صديقة شيخ لطيفآريم شيال مطلق فنجان العثماني521

النعمانيةواسط8491923039245510/24/2011النعمانية00515484سوسن علي حسينآريم صاحب شمة خلف المياحي522

واسط2092528040513111/3/2011الكوت00520394مطرة جوالن خلفآريم طعمة دعيبل523

524
آريم عباس عبد اهللا خالد

بغداد943798210040465511/1/2011الصدر00764030عائدة داآر حسينالمحمودي

525
آريم عبد اهللا جاسم حمادي

بغداد36811735040431411/1/2011ابي غريب00221806خيرية الزم خضيرالحمداني

بغداد61112205831040614811/3/2011الصدر00610470جميلة ربيع خميسآريم عبد علي عبد اهللا الذهيبات526
مدينة 
الصدر

واسط7911132040473811/3/2011آوت082406دالل حلب فاخرآريم علي محيبس شوآة الدلفي527

بغداد55420926031539610/24/2011الصدر00391125بردين محبت اقآريم محمد عوفي طعمة .528

ديالى2735458132040625511/1/2011المقدادية00220982لطيفة ياسين جوادآريم يونس محمود خلف الزنكاني529

الكوتواسط2089522029300710/24/2011الكوت1170882عبود خيونآريمة جبير شبيب حمد الكناني530

الحيواسط1242467632040626711/1/2011الحي351432احمد عريبي جعفرآريمة فاضل حبيب طاهر الجشعمي531

النعمانيةواسط190299622029301510/24/2011النعمانية0036094فاطمة محمد حسينآلف صعيب صكبان آعيني الزاملي532

الكوتواسط1265723039268510/24/2011الكوت00002273عبد علي ناصر محيلآميلة جاسم محمد نالي الخطاوي533

النعمانيةواسط138257028027620610/24/2011النعمانية00065483حسين عليآواآب داود سلمان فيروز الفيلي534

بغداد17518731040617011/3/2011الكاظمية00547560نتوة عبد شنديالمي شوآت محمد موسى الساعدي535

536
مؤيد عبد المطلب رضا عباس

ديالى116214126040447711/1/2011المعبر00306319خديجة مهدي عيسىالتميمي

ماجد حميد سعيد حسين العزاوي537
حمزية عبد الرضا

بغداد31312528210040647711/3/2011االعظمية297096عطية



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط الوجبة الثامنة

بغداد1323544210040467511/1/2011م0 الصدر092594مريم علي احمديماجد ديوان سلطان عالم البهادلي538

الحيواسط15475423039245810/24/2011الحي290347عدوية جواد مرادماجد شاآر حميدي عسكر السعيدي539

540
ماجد عبد الحسن خيراهللا نصراهللا

بغداد159308026031538910/24/2011الرصافة00405267بشرى عدنان عليبدراوي

541
ماجد عبد الكريم بنيان جاراهللا

النعمانيةواسط149057523039245610/24/2011النعمانية08092انتصار جواد آاظمالخليلي

بغداد51325210040477511/1/2011م0 الصدر00459573فردوس حسين آريمماجد عريبي حسن احمد اللكي542

ماجد فرحان زيارة حسين الخماسي543
طيبة محمد رضا

واسط25817128040513211/3/2011العزيزية00513832جاهدي

نعمانيةواسط144397321032990610/24/2011النعمانية00505843نداء حسن علوانماجد آاظم علوان حسين الفيلي544

آوتواسط77428031460010/24/2011م39آوت00715976مريم حسان خزعلماجد محمد هادي محمد جواد آاظم545

مازن جابر سلوم آاظم السعدي546
صديقة سيد محمد

036233علي
الكرادة
بغداد1079325426031539510/24/2011الشرقية

واسط75620032040625111/1/2011النعمانية066475سميرة آاظم صادقمازن جعفر صادق ياسين الطالقاني547

410631040616711/3/2011الكاظمية00846738خالدة رضا عليمالك علي عزيز مراد الفيلي548
الديوان
ية

الكوتواسط522123039245110/24/2011الكوت0071084علياء عدنان موسىماهر احمد محمد هاشم القطبي549

550
ماهر آامل عبد الحسين فيزي البو

آوتواسط1232727039262710/24/2011آوت00194282شيماء جبار عيسىخليل

م. الصدربغداد134193025031548910/24/2011الصدر00352457بروين حسين عليمجيد حسوني جبر عبد الجوراني551

م. الصدربغداد134193025031548910/24/2011الصدر00352457مجيد حسوني جبرمجيد حسوني جبر عبد الجوراني552

الحيواسط14885017032991210/24/2011الحي00257366جميلة خلف بارونمجيد سلمان رسم هاطور العقابي553

المقداديةديالى6016530127039267310/24/2011المقدادية00692493نعيمة حسين جوادمحسن احمد حسن عليوي العطافي554
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محسن جياد صحن راشد الكناني555
هادية عبد الوهاب

الصدربغداد114265426031538110/24/2011الصدر00032159محمد

محسن داخل عنيد صويب الساعدي556
موهية سعدون عبد

بغداد157115226039449410/24/2011الصدر222374السادة

آوتواسط12312632040473111/3/2011الكوت086731بهية آاظم خير اهللامحسن علي محيبس شوآة الدلفي557

بغداد101214932040473911/3/2011المعبر00468204  محسن علي يوسف حمد العنبكي558

559
محسن يعقوب مولى زاجي ابو 

الحيواسط1247716032990110/24/2011البشائر232535  رغيف
البشا
ئر

المجر 
الثاني

بغداد80714731040617211/1/2011الرصافة00722749بدرية دارا عبد اهللامحمد جمكة غالم علي الربيعي560

بغداد80714731040617211/1/2011الرصافة00722749بدرية دارا عبد اهللامحمد جمكة غالم علي الربيعي561

بغداد352117629040575511/3/2011الصدر101328سهيلة رحيم حسينمحمد جياد صحن راشد الكناني562

بغداد683955210040466411/1/2011الكاظمية105201اقداس علي سمينمحمد حبيب اهللا اصغر مراد الزندي563

الخالصديالى7676811040648311/3/2011الخالص00328982وفاء عبود فليفلمحمد حسن جياد وداعة . الطائي564

بغداد45385525031548410/24/2011الصدر00554337حكيمة ابراهيم عليمحمد حسن نور محمد الموسوي565

محمد حسين خلوف سالم العتبي566
شاهناز عزة اهللا

واسط8694632040473011/3/2011الزبيدية00352122سيف اهللا

بغداد368914331040613811/3/2011االعظمية00516007ابتسام صاحب جبارةمحمد حسين راضي ثجيل الدراجي567

568
محمد حمزة رفيش عباس

واسط72917332040625711/1/2011نعمانية118972خانم حسن علي زادةالفرجاوي

محمد حيدر داخل عينشاه الالمي569
سعاد عبد النبي

بغداد81210731040613711/3/2011بدرة00281621محمود

الحيواسط98619013040448911/3/2011مالحيرغد عبد اهللا جاسممحمد زاير آاظم دخيل المكصوصي570
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571
محمد شيرزاد مامكة شيخ علي

واسط7131628027621210/24/2011آوت00762285لينا شاه مراد مامكةالسماك

00465444صغرى مهدي باآزادمحمد عباس محمد خلف الزبيدي572
بغداد
العزيزيةواسط10825223039246610/24/2011الجديدة

573
محمد عبد العزيز عبد الحسين

بغداد605504222032987410/24/2011الكاظمية04627فرقان علي موسىعباس البياتي

574
محمد عبد الكريم محمد ظاهر

الطائي
مريم محمد عبد

الخالصديالى1533367727039266010/24/2011الخالص00962912الكريم

واسط6267431424037313410/24/2011االعظمية00144200عصمت حجي جهارمحمد عبد آاظم حمد الجبوري575

محمد علي جودة غافل الساعدي576
جميلة عبد الحسن

بغداد776026031538410/24/2011الصدر092704شبل

00345767سوسن عبود عدايمحمد عودة حسن محمد الدراجي577
احوال
بغداد26039449010/24/2011م 1213681الصدر

محمد آاظم جرو حسين البرك578
اميرة عبد الرحمن

النعمانيةواسط54836220293020النعمانية00183798مراد

بغداد57416741040430311/1/2011م0الصدر00681900زهراء حسين حسينيمحمد آاظم ياسر عذافة الصريفي579

هبهبالخالصديالى102617129040576111/3/2011هبهب00253204رقية محمد عليمحمد آريم علوان محمد الزبيدي580

الحيواسط515522032986710/24/2011الحي01188463اميرة عزيز مجيدمحمد مكطوف حميد آايد الطائي581

خانقينديالى72138528027621110/24/2011بعقوبة00082622لمياء علي بك عزيزمحمد هادي منصور علي الربيعي582

الخالصديالى19310301210032988910/24/2011الخالص00511753بيداء هادي عيسىمحمد هاني حميد صالح الثامر583

بغداد31612041040430211/1/2011آوت0047829وفاء آاظم صيفيمحمد ولي رضا علي القطبي584

محمود حسن حسين علو الطائي585
ايمان خميس عبد

بغداد2649113328027621010/24/2011هبهب082429الحسين

586
محمود راضي حسين محمود

بغداد1102484210040648011/3/2011الكاظمية0068835انتصار حميد جعفرالشمري

الشعلةبغداد70362525031548210/24/2011االعظمية223793زينب اآرم آاملمحمود طه عبد حبيب التميمي587
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المقداديةديالى66100426039448810/24/2011المقدادية00074046رسمية احمد حسنمحمود عباس لفتة فرج العطافي588

589
محمود عبد السادة مريوش فرج

بغداد10594825032995910/24/2011الكاظمية01613784سليمة خضير هاشمالسعدي

590
محمود عبد السادة مريوش فرج

بغداد10594825032995910/24/2011الكاظمية01613784سليمة خضير هاشمالسعدي

591
محمود عبد اللطيف محمد محمود

م. الصدربغداد163392925031549710/24/2011م. الصدر0014721بشرى حسين عزيزالشبالوي

592
محيسن موحان شنتة عليوي

بغداد72108222032985910/24/2011الكاظمية00131798وايدة عبود عونالجزاني

593
مرتضى ابراهيم سلطان عالوي

333545سهاد حاتم هليلالجابري
بغداد
بغداد12927647210040476011/1/2011الجديدة

بغداد882071210040466211/1/2011الكاظمية00684762اسيا سيد مهديمرز مارد جودة مطنش الفوادي594

مزعل عفاة عزيبي عبيد العقابي595
صديقة عبد الحسين 

الكوتواسط5217926122032985810/24/2011شيخ سعد035635محمد
شيخ 
سعد

596
مزهر ابراهيم حمودي عبد اهللا

بغداد62011831040616311/3/2011الرصافة896188صبرية احمد خليلالعبيدي

واسط2477012427039263310/24/2011الحي00457094احالم مالك مهديمسلم حسن باآة علي الوندي597

الحيواسط112228027622510/24/2011م131الحي00226730وفاء محمد يونسمسلم غضبان حميد ولي الربيعي598

599
مطر محمد حمودي اسماعيل

بغداد92911465210040465211/1/2011الصدر00417181خالدية احمد فلحيالنوري

آنعانبعقوبةديالى10256829040575811/3/2011آنعان00451937معصومة حسن عليمطشر حمود رشيد علوان الكرخي600

بغداد51325210040476611/1/2011م0الصدر01505070بيداء علي خماسمظر عريبي حسن احمد الفلكي601

الصويرةواسط9114427039266410/24/2011مالصويرة00494976سلمى صادق زيدمظهر جواد آاظم حمزة الردوغاني602

الخالصديالى122100526039448110/24/2011الصدر00543203زهراء علي جهرقانيمقبل شهاب احمد شوآة السعدي603
السعد
ية
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الحيواسط4973523039270010/24/2011الحي277947زينب صباح حسينمكي محسن نعمة محسن604

605
منصور ابراهيم نعمة زاجي ابو 

الحيواسط13873315032992310/24/2011البشائر031146نغم سالم عبودرغيف
البشا
ئر

606
منعم عباس عبد النبي نيروز

الكوتواسط78227039265610/24/2011م84الكوت00307305تيسر محمود مجيدالنوروزي

607
منير حبيب عبد الرضا محمد

9386344040447311/1/2011بلد267598شبهين محمد اآبرالحداوي
صالح 
بلدالدين

مهدي جمعة محمد حيدر الفيلي608
ايمان آنج علي

بدرةواسط961017223039269810/24/2011الكوت00024101حسين

مهدي حبيب اسد ظاهر الترآي609
اشواق عبد الجبار

م. الصدربغداد10992325032833110/24/2011الذهب282680اسد

بلدروزديالى2227039267110/24/2011م158بعقوبة00226581صبيحة عباس صيادمهدي حسن حسين محمود الربيعي610

م. الصدربغداد111693422029301710/24/2011الصدر00601128بيبي طيبة سيد آاظممهدي صالح مطير زغير السراي611

الكوتواسط44482324037314110/24/2011الكوت878880فائزة عبد علي ناصرمهدي علي مراد جراغ الخطاوي612

00255717جنان ظاهر حبيبمهدي آاظم حمد حمود السوداني613
الكرادة
بغداد9740210040466111/1/2011الشرقية

0047705فريال لفتة عاشورمهدي موسى قاسم علي السعدي614
احوال شيخ 

الكوتواسط5040530028031559410/24/2011سعد
شيخ 
سعد

بغداد1103527210040477211/1/2011م0الصدر237975اآرم اسماعيل غالممهدي ناصر هاشم سلمان الساعدي615
مدينة 
الصدر

المقداديةديالى84122026031537910/24/2011المقدادية00581929سنان شوزيمهدية محمد مراد هواس المندالوي616

617
موسى غياض جوبان عكلة

بغداد3306210040475311/1/2011الكاظمية009983فوزية فياض جويلالجيزاني

خانقينديالى3587718025032997210/24/2011الرصافة00353884حمدية علي نوريموسى ميرة علي حسين الربيعي618
بختيا
ري

بغداد36182181210040475211/1/2011الرصافة00900294حرية سعيد عباسموفق شاآر نادر رمضان الفيلي619
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00427696ضحى آاظم محمدميثم محمد علي مناف الطحان620
الكرادة
بغداد4011431040615311/3/2011الشرقية

ناجي محسن فعيل عيسى الفريداوي621
طيبة ابو القاسم

بغداد159169796210040476511/1/2011الكاظمية194357الساعي

الحيواسط17571915032992510/24/2011البشائر31510اسماء خلف عكشناجي مولى نعمة زاجي ابو رغيف622

الصدربغداد61317129040575611/3/2011الصدر00079518ثريا قدرت هللاناصر بني عبد اهللا سعد البنداوي623

واسط1256219040514511/3/2011الزبيدية001529ناصر حسين سالمناصر حسين سالم لمواك الداوري624

625
ناهض حسوني آاظم محيسن

بغداد27538031040612811/3/2011الرصافة00624476سعودة برش جاسمالسلطاني

النعمانيةواسط140457124039454410/24/2011النعمانية00718197عبد مرزانبية خضير رشيد قاسم القطبي626

الحيواسط3228031559310/24/2011م178الحي0634379عبد الحسين محينجاة غالم حسين فرج  الواسطي627

الحيواسط18875424037312710/24/2011الحي29721انعام خضير بندرنجم عبد بندر محمد الهويري628

الخالصديالى10302827040514011/3/2011الخالص00382876فاطمة علي محمدنجم عبد حسن علوان العبيدي629

النوربلدروزديالى5306226627039263610/24/2011أبلدروز00612901خولة سعيد ناصرنجم عبد سلمان علي التميمي630

631
نجم عبيد عبد الحسين طاهر

الحيواسط113112228031558310/24/2011الحي014780خديجة حسن باآةالجشعمي

الكوتواسط11170523039268410/24/2011الكوت00965557زينب حميد موسىنصار علي طاهر موزان السراي632

633
نصير عبد االمير سهراب مراد

القيسي
بشرى عبد الحسن

بدرةواسط1436314032991610/24/2011بدرة00682466سهراب

نصير علي لطيف مجيد آاآي634
فاطمة عبد اهللا

بغداد8142031040613911/3/2011الرصافة00268779ميرزاتي

الكوتواسط1769923039245210/24/2011الكوت102560جنان محمد علينصير محمود علي مالك الزرآاني635

نضال سلمان عباس حمد الدليمي636
عبد الهادي ابراهيم

النعمانيةواسط144727331040612711/3/2011النعمانية00323114شمة
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بغداد351113026040448011/1/2011الصدر0098673آريم حويزاوينضال ولي رضا علي غالم قطبي637

بغداد1414048210040475511/1/2011الصدر00766901علية حمد طاهرنعمة حسن جبر زبون السيد نور638
مدينة 
الصدر

7643044040447411/1/2011بلد00911942جنان محمد طاهرنعمة عبد الهادي حبيب نعمة الحكيم639
صالح 
بلدالدين

7643044040447411/1/2011بلد00911942جنان محمد طاهرنعمة عبد الهادي حبيب نعمة الحكيم640
صالح 
بلدالدين

641
نعمة محيسن الزم مكروص

واسط939927040449011/1/2011الكوت017428سعدية محسن حزامالمكصوصي

بغداد16087526031539910/24/2011الكوت00461136ايمان شاآر علينعيم شمخي راضي راهي السرياوي642
جسر 
ديالى

بغداد164381125031549310/24/2011االعظمية00585365بتول ميرزا علينعيم آاظم ساري فياض الكعبي643

بدرةواسط628027620510/24/2011م83الحي00013026آاظم محينعيمة غالم علي  البدراوي644
زباط
ية

نوري محمد مهدي صالح الجبوري645
زهراء عيسى عبد

بغداد191729626031539210/24/2011الرصافة00404561اهللا

646
هاتف عبد الحسين مجيد عناد

واسط86813927040449411/1/2011الصويرة00389775وفاء هاشم حسنالفراتي

647
هادي عبد الغني محمد جواد هادي

121927039265810/24/2011م97الخالص00468051بشرى عباس سلماناالسدي
السليما
نية

بغداد1113527210040477111/1/2011الصدر00276501زهراء عباس هد اهللاهادي ناصر هاشم سلمان الساعدي648
مدينة 
الصدر

بغداد107368926039447810/24/2011االعظمية01661145آاظمية حميد لعيبيهاشم جبر شاهين ابو الزور العزة649

الحيواسط85155110032990810/24/2011الحي494969ساجدة جليل رحمةهاشم خلف عكش حسين المياحي650

651
هاشم عبد االمير موسى محمد

بغداد176035854210040648211/3/2011الكاظمية01051325سميرة آامل حمدالهاشمي

النعمانيةواسط10172923039267710/24/2011النعمانية213603سكينة فرج اهللا عليهاشم عذيب حافظ حسين القريشي652

الحيواسط3146715823039268110/24/2011البشائر236611جويدة مطشر عيسىهاشم فضالة عودة سفاح الشحماني653
البشا
ئر
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الحيواسط1977223039269710/24/2011البشائر0217740فخرية يوسف نعمةهاشم مولى نعمة زاجي ابو رغيف654
البشا
ئر

الخالصديالى19310301210032988210/24/2011الخالص008179ليلى جواد آاظمهاني حميد صالح ثامر الثامر655

بغداد2117326040447911/1/2011الكوت00150864درويش ولي سليمانهندية جمعة صقر جعفر الالمي656

الزبيديةواسط164508323039268910/24/2011الرصافة00677685نجية علي خالدهواس سلمان راضي هادي657

الهنديةآربالء590412961210032988610/24/2011المقدادية082251علي ابراهيمهيفاء تايه عبد عبود الهنداوي658

بغداد197169925031548010/24/2011الرصافة00675534علي موسىهيفاء حسين محمد شمس قلولوص659

الحيواسط2547312828031559210/24/2011الحي532993طه عويدهيلة رمضان علي منصور660

آوتواسط20080523039269910/24/2011الكوت00211727جاسم آريمواجدة آاظم فرحان علي النصيري661

00815079جهان علي حسينوسام توفيق عزيز حنون الهاللي662
بغداد
بغداد7014521210032987610/24/2011الجديدة

م. الصدربغداد8114725031549810/24/2011م . الصدر244285حوا علي رضاوليد صالح وهاب جويزي السوداني663

00628126رجاء جواد آاظموهب سلمان محمد عيسى الحسني664
الكرادة
بغداد12361487032982910/19/2011الشرقية

بغداد144355726039447910/24/2011الكاظمية11499زهرة محمد عليياس خضير خلف تقي الفكيكي665

00365817محاسن خزعل جمعةياس عباس سلمان حسين الربيعي666
الكرادة
الكرادةبغداد1130956625031549210/24/2011الشرقية

667
ياسمين عبد الحسين مهدي جواد

الخالصديالى30584232040626511/1/2011المعبر009951052ابراهيم جاسم محمدالعطار

يوسف مهدي ناصر حسين الهذيلي668
معصومة عبد اهللا

العزيزيةواسط12377124037313610/24/2011العزيزية00760793ثريا آمال


