
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط خالل عام ٢٠١٢

القريةالناحيةالقضاءالمحافظةتاريخ الصكرقم الصكالوجبةالمرحلةالسجلالصحيفةرة االحوال المدرقم الھويةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت

واسط196104137057739710/10/2012النعمانية00005472خولة عويد بدريابراھيم اكبر سوزة بيرة الفيلي1

بغداد4659024829056216104/07/2012الكرخ00768096سكينة عباس محمدابراھيم حسن عبد عطية السوداني2

بغداد16455946057725010/10/2012الوحدة00508287سميرة فرحان رضاابراھيم زامل لفتة حسن حنظل3

واسط115644056156404/07/2012م27بدرة00996395ربيعة رحمن سلطانابراھيم سلمان سلطان عبد علي4

واسط77109542057725310/10/2012الكوت00122758رنا محمد حسينابراھيم عبيد وھيم فواري الالمي5

6
ابراھيم محمد حسن مرشد محمد

واسط114339056183204/07/2012م61الحي557963منار محمد حسيناالسدي

بغداد3670818433048005604/07/2012الرصافة106848سعاد ناجي نور محمدابراھيم محمد علي  ملك شاھي7

الدبونيواسط5257026345048023604/07/2012الدبوني180218بشرى محمود زواويابكار مزھر عكال البطيخ المجبلي8

بغداد72168361102046211204/07/2012االعظمية00646691زھرا علي علي فاماحسان اسماعيل ابراھيم حسين العبيدي9

104335بنوان سكر مذكوراحالم حسون صادق مھدي العكايشي10
الكرادة 
بغداد111445056191404/07/2012م65الشرقية

بغداد7783338056136804/07/2012البشائر00862702نوري جعفراحالم عيسى حمد ياسين الواسطي11

احالم محمد حسن علي اكبر الفيلي12
فاخر محمد امين علي

واسط3964319945056191604/07/2012بدرة00069392اكبر

خانقينديالى235682153056194604/07/2012الرصافة00599964سعدي سھراب داوداحالم محمود فتاح كريم13

ديالى198984027047987704/07/2012بعقوبة00191788فاطمة محمد حسناحمد جاسم راشد فارس التميمي14

بغداد16077680434056195904/07/2012الكاظمية167505فاطمة زھرا حسيناحمد حميد رشيد جار هللا الدجيلي15

بغداد110310057738010/10/2012م119الرصافة00647628احالم كاظم حسناحمد سالم محمد حسن الفرطوسي16

بغداد5862243048018404/07/2012م الصدر00276324اسماء ضياء نوراحمد سعد الدين نور يوسف البطاط17

واسط94445048023204/07/2012م91كوت615701رباب عاشور عيسىاحمد صالح حمد مجبل الجعيفيري18

19
احمد عبد الرضا عيسى رحمن

كوتواسط32180345057721410/10/2012كوت00161388افراح جاسم كريمالسبعاوي

20
احمد عبد المحسن عبد الجاسم االحمد

النعمانيةواسط12610643048018904/07/2012النعمانية252975شيرين كريم حنتوشالفيلي

ديالى102953056231104/07/2012م85الخالص00714443عطية علي نقياحمد عدنان عبد رديني21

ديالى5685328553056193204/07/2012الوجيھية00418237ھيفاء جاسم حسناحمد علي حسن احمد المندالوي22
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الخالصديالى197130129056216204/07/2012الخالص00524691معصومة حيدر حميداحمد عيدان كاظم حسين االرناوطي23

بغداد104389633047986704/07/2012م٠ الصدر0125916زينب رفعت جباراحمد فيصل طاھر قاسم الزبيدي24

بغداد138155725056166704/07/2012الصدر00604470عصمة علي حسناحمد محمد جبر علي الساعدي25

واسط113936057744610/10/2012م69الزبيدية00234207نور محمد حمد هللاحمد محي حسين زليزل الداوري26

بغداد121153334047990004/07/2012الكاظمية00577510كتايون عبد هللا ملكياناحمد ھادي موسى حسن الياسري27

واسط54146057724710/10/2012م117الصويرة00767549زينب عبد الكاظم علياسامة زھير حميد صالح المياح28

بغداد983565210056165204/07/2012الكاظمية00707448ايمان عبد الرسول نورياسحاق ابراھيم محمد علي الغروي29

بلدصالح الدين220419110347056179504/07/2012بلد3715200امل عبد الغني محموداسد جھاد رحمة هللا علي الحسيني30

العبارةبعقوبةديالى60703132056210504/07/2012المعبر00584043سعدية غالم عباساسد حسين جاسم حسين التميمي31

بغداد82132841056210704/07/2012االعظمية00945290بيبي معصومة سيد مراداسعد خميس خضير ھذال الجبوري32

بغداد8323054056164304/07/2012المحمودية00038813عبيد عبد االمير سلماناسعد عبد االمير موسى محمد الشاطي33

الحيواسط95648057738810/10/2012الحي028781لواحظ مالك مھدياسعد عبد الحسين عودة باروني بياتي34

بغداد27464138430057752410/10/2012الرصافة150429فاطمة سليم كريماسعد ملك جعفر كريم35

00761409فركان كاظم ھاشمياسماعيل ابراھيم حسن علي الموسوي36
الكرادة 
بغداد10312051654056163904/07/2012الشرقية

بغداد11085955539048021404/07/2012كرادة الشرقية0056166ھناء محمد مختاراسماعيل حسين علي قاسم الكاظمي37

38
اسماعيل خليل عبد الحسن حسين

00911795ماجدة خلف دليالواسطي
الكرادة 
بغداد10224951239057738810/10/2012الشرقية

39
اسماعيل خليل عبدعلي محمود

الجصاصي
سحر محمدحسن عبد

بغداد71382536046222704/07/2012الكاظمية00761531المجيد

النعمانيةواسط19801024056166904/07/2012كوت00905800حمدية كاظم وناساسماعيل سوزة علي مھدي الخزعلي40

واسط1639943056146804/07/2012الكوت00340756فوزية داود سلماناسماعيل قھرمان مير علي  الكمالي41

بغداد17051185344056156104/07/2012الكاظمية00996407فاطمة غالم حسيناسماعيل ھادي علي عيسى الجاف42

بغداد56398029056166004/07/2012االعظمية00489016رضية مھدي اشياعاكرم عبد الغني محمد كاظم الشمري43

واسط11512635046234704/07/2012الحي313202سھيلة كاظم محمداكرم موحان عبد حسن44

بغداد176389225046210204/07/2012الرصافة00597333حامد عبيد كشمرامل عيدان كرم علي الخطاوي45

بغداد5326326729056216304/07/2012الكرخ05514سھيلة مزبان ھذالامير جواد عبد الحسين محمد الخفاف46
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بغداد85725056196404/07/2012م55المحمودية0090325سعدية ناجياميري رضا محمد اسماعيل البوعواد47

بغداد10368896047993804/07/2012الصدر00128082وداد زويد عليويامين مردان حطاب موسى الساعدي48

بغداد3652418318047990404/07/2012الرصافة00039921حسين احمد عليامينة حسن بھرام شريف49

واسط98617056149604/07/2012م183الحي127303عباس عيسى احمدانصاف حميد مجيد . الخطاوي50

بغداد26814135410046210804/07/2012الرصافة00817109مھناز حسين رحيماياد عبد هللا عبد الفتاح مصطفى51

52
اياد عيدان عبد الرسول احمد

صالح الدين220592110347056179604/07/2012بلد00185381اخالص سعد فليحالحرباوي

53
ايمان عبد الرضا ساري محسن

العاشقي
عبد القھار عبد الحمزة

بغداد7506537631057738310/10/2012االعظمية00646472ساري

بغداد15817579143048017604/07/2012الكاظمية548907ھدى محمد حسنايمان عزيز علي حسن العصامي54

صالح الدين28447056180604/07/2012م87بلد00307417سكينة محي عبد العزيزبادع عبد علي مجيد محمد الحمزاوي55

بغداد8942933056175504/07/2012الكاظمية00008773نھى جالي حماديباسل عبد السادة حمادي جبر البو علي56

بغداد4238321233056175604/07/2012الكرخ00653756اعظم محمد رضاباسل عبود محمد باقر النوال57

00876220صغرى جواد يعقوبباسم تركي حماد حسين الفھداوي58
الكرادة 
بغداد4316310057737610/10/2012م55الشرقية

الحيواسط2573812946057722610/10/2012الحي79061بتول جعفر كاظمباسم عبد الجبار عبد هللا سلمان العتابي59

بغداد18361091939048021204/07/2012الطارمية279058سميرة عبد العلي فريمانباسم عبد المنعم حسين مصلح الدليمي60

بغداد15645779841057743310/10/2012الكاظمية167763زھراء فتح هللاباسم علوان طحباش ھليل المكصوصي61

بغداد699393533047986404/07/2012االعظمية00958051فرشتة اسماعيل محمديباسم قاسم حمودي نجم الخزرجي62

بغداد155133057719610/10/2012كوت00321456ثريا ولي احمدباسم محسن حسن منصور المالكي63

الكوتواسط26543748015304/07/2012الكوت988564االء علي محمدباقر جاسم محمد ديكان الخماسي64

بغداد6434331233056175704/07/2012االعظمية00578203سميرة مكي عباسبدري قاسم محمد علي الجبوري65

واسط95910142047988304/07/2012الكوت00706084عايد داود سلمانبدرية تقي كبيري بھادر القطبي66

بدرية حسين مراد علي الربيعي67
محمد حسين مھدي جار

ديالى54822836048025504/07/2012المعبر00075520هللا

واسط1048635046213404/07/2012الرصافة24771عبد الحميد سھراب مرادبدرية عبد الصاحب علي عبد الحسين68

69
بدرية علي نازم عبد الرسول محمد

بغداد161148129056182204/07/2012الرصافة00174362علي خماس محمدافيلي
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واسط92375623748016604/07/2012الرصافة459046محمد علي قاسم حسنبدرية غضبان جمشير يارة الجاف70

بغداد185103839056183604/07/2012الصدر00634734ليلى عين هللا فرخاريبدن عبد الرضا جادر زوير العقابي71

الخالصديالى93157632048027404/07/2012ھبھب00751322انغام محمد حسينبرھان عباس محمد حسين المعموري72

النعمانيةواسط193399746056151004/07/2012النعمانية00065015فليحة محمد عباسبريسم شمة شريجي قاسم عطوان73

بغداد11922259741057743110/10/2012الصدر00931777راضية حبيب هللابريسم علي فطية احمد جعباوي74

الحيواسط116115745057720510/10/2012الحي243224احالم ملك احمدبشار جمعة كريم بشير الخزاعل75

واسط4247056178004/07/2012م110الحي00249376حنونة خلف منصوربشار خيون عسكر عباس خطاوي76

الحيواسط19198948057746010/10/2012الحي00439087ايمان جبار داودبشار شمة داود ذوالفقار الجادري77

واسط5576427836046223204/07/2012الزبيدية863832اسماء حسن علوانبشير بدر محمود مھنا الربيعي78

الحيواسط5514042056186304/07/2012الحي389074انعام عبد الكاظم مرادبشير ناصر حميد رشيد الصفار79

80
بالسم ناصر عبد الحسين كاظم

بغداد165997830450057721810/10/2012الكاظمية1961320لقاء محمود احمدالجميلي

بغداد179001896310057737910/10/2012المنصور00657263عبير فاروق الحربھاء محمد سعيد نعمة الجنابي81

واسط42101738048013204/07/2012كوت00934711سناء حسين سھراببھجت لفتة حيدر حسين القطبي82

00607891فاتن محمد ھاديتحسين عبد مطر حسين العوادي83
الكرادة 
بغداد166400441048004504/07/2012الشرقية

تحسين محسن حسين علي الجبوري84
مرضية عبد العباس

بغداد12733312410056225304/07/2012االعظمية00038576يوسف

بغداد119114033048006304/07/2012الكاظمية578074صبيحة حسن تقيتحسين ھادي حمزة صافي الربيعي85

بلدصالح الدين219628109947056179704/07/2012بلد500572حياة قاسم زينيتركي حمزة مجيد محمد الحمزاوي86

بغداد12280561542057726910/10/2012الصدر009771430فرنكيز درويش زراعيتركي ضايف غالم شمر المكصوصي87

بغداد4061410056225404/07/2012م71الرصافة00816348بسعاد جمعة احمدثامر شريف طاھر علي الموسوي88

بغداد1427293156181204/07/2012الرصافة110206شھالء كاظم انديشةثامر عبد الرزاق مولود خلف العزاوي89

بغداد63033238056136504/07/2012الرصافة00778440زھراء عطا محمدثامر عمران عيسى لطيف العزاوي90

واسط3800719145048023504/07/2012الموفقية1312539شھربانو محمد روكيثامر الزم علي سلمان الزيدي91

ثامر ناصر حسين طعيمة العبيدي92
فوزية عاشور محمد

بغداد48351442057725410/10/2012الكاظمية00070541جواد

بغداد1641545048000404/07/2012بغداد00856843صغرى مھدي مراديانثامر وحيد بريدي حسن الشمري93
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ديالى51102936046223704/07/2012المقدادية17155سھامة علي حسينثائر محمد سلطان سلومي العطافي94

بغداد83453056194304/07/2012م28االعظمية668333حوراء جواد حسنثناء فرزدق محمد سلطان الدھلكي95

واسط18245048024104/07/2012م165الصويرة00601050ملوك محمد رضاجابر حسوني خليل خليف العجيلي96

بغداد148939056183304/07/2012م185كاظمية217115معصومة عباس عليجابر عبد محمد جبر  العكيلي97

بغداد16374539048021704/07/2012الصدر00806281شاھناز محمد جعفرجاسب عودة كزار فرج الفريجي98

99
جاسم اسماعيل عبد علي يوسف

بغداد16331781738056139704/07/2012الكاظمية00820463خديجة حسين كاكارالسوداني

ديالى6653056193804/07/2012م177ھبھب00588069اسيا صفر عليجاسم امين عبد هللا صالح100

ديالى5594428053056194204/07/2012الوجيھية206881زھرة محمد صالحجاسم حسن احمد سفر المندالوي101

بغداد2001413633047985804/07/2012الرصافة00080503عفت اسماعيل كاظميجاسم حسين خلف مريبط الالمي102

بغداد9438333047987504/07/2012بغداد الجديدة01952656زھراء علي اكبرجاسم خضير عباس محمود الربيعي103

بغداد4415256200104/07/2012الصدر1401941بلقيس غالم رضا يعقوبجاسم زغير صالح خواف البو علي104

النعمانيةواسط83111646057718010/10/2012النعمانية0072666سعيدة جرو جاسمجاسم شمة شريجي105

106
جاسم عاشور كيطان عميش

واسط551159470577477910/10/2012شيخ سعد0028495نھاد كاظم جعفرالزركوشي

بغداد352641048004904/07/2012م55م الصدر00265364خديجة مراد عليجاسم عباس محمد جودة الدبيسي107

ديالى16753056194004/07/2012م175الخالص00906683صديقة حسين قبانيجاسم عبد الحسين عباس ثامر108

واسط120101614047988404/07/2012كوت183180سميرة صادق عبد الكريمجاسم عبد السيد مجلي عكلة التميمي109

110
جاسم عبد الوھاب جاسم محمد القرة

بغداد33721739056142604/07/2012الرصافة00568756نركس غالم رضاغولي

صالح الدين219684109947056179804/07/2012بلد00816033جاسم عبد خضيرجاسم عبد خضير عباس العموري111

بغداد388441048004704/07/2012م163م الصدر00794936زينب محمد جعفرجاسم عذاب محسن علي الربيعاوي112

ديالى7616137046238204/07/2012الوجيھية914447بدرية ولي صالحجاسم علي حسن احمد المندالوي113

بغداد427711341056162204/07/2012الصدر481437دالل عبد القادر رشيدجاسم لفتة مزبان حسين البو محمد114

بلدروزديالى5322726729059165304/07/2012بلدروز00584134فاطمة علي محمدجاسم محمد احمد منصور العتبي115

واسط2427412235046235004/07/2012الحي117853كاظمية حسين طھمازجاسم محمد بشير كريم الخزعلي116

بغداد78381438056138704/07/2012م٠الصدر00928162كبرى علي محمدجاسم محمد جبر شناعة اميلي117
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بغداد168897845310056171504/07/2012الكاظمية195598طاھرة حسين محمدجاسم محمد جواد كاظم ال زريج118

بغداد146395342057726010/10/2012الصدر402176لعية كاطع نيسجاسم محمد حسن ارسيل الياسري119

بغداد1240023405614204/07/2012الوحدة00078081سيدة حميد مصطفىجاسم محمد حمزة خلف الشھيلي120

الكوتواسط265428056190904/07/2012كوت00265488فاطمة علي الذيبجاسم محمد ديكان حداد الخماسي121

بغداد5824354056163004/07/2012الكاظمية00825407امنة حسين شكر هللاجاسم محمد علي هللا وردي التركي122

بغداد168365410448003204/07/2012م٠الصدر00775557نجوى جاسم محلفجاسم محمد علي جودة الساعدي123

بغداد12347061823047991304/07/2012م٠الصدر504877سعدية علوان شوكانجاسم محمد فياض شيحان124

بغداد14203171153056176604/07/2012م٠الصدر00307409احالم عباس محمد جوادجاسم مخيط محسن علي المحمداوي125

بغداد2648710047996104/07/2012م35م الصدر00733299خديجة عبد الكريم لفتةجاسم ناصر خلف كطيف الربيعي126

بغداد39401739056142704/07/2012الصدر01786922كبرى صفر عليجاسم يوسف عمر خلف127

بغداد10273429056165804/07/2012شيخ سعد00756296فتحية صالح قدوريجبار احمد سلمان رسول القطبي128

بغداد54573273310056144304/07/2012الكرخ00634141نركس اسماعيل حسنجبار احمد سلمان سبھان المالكي129

بغداد54225272210056196204/07/2012الكرخ060301زھراء محمد محمدجبار حسن طاھر شوكت الكناني130

الحيواسط112236056176304/07/2012م145الحي00236076صبرية محمد خسروجبار حسون عبد علي ولي شنو131

بغداد11574857718610/10/2012م164الحي457225نجالء عبد الزھرة رسنجبار خضير عبد حجي الجابري132

بغداد16642438056136704/07/2012م٠الصدر00841887خديجة محمد تقيجبار خنجر حربي ربيط النبطاني133

الكوتواسط2206311138048012704/07/2012ناحية واسط129603سعدية محسن عليجبار رضا غالم عبد هللا السراي134

00457576زھراء محمد عليجبار سيد سلمان بندر الالمي135
الكرادة 
بغداد10530852738056136904/07/2012الشرقية

بغداد77694429046211704/07/2012التاجي00772207علياء كاظم عوضجبار عبد السادة زاير فرحان الحميدي136

بغداد20366334056181704/07/2012م٠الصدر00679277مليحة اصغر داناجبار عبد السيد فليح عبد هللا الظاھري137

الخالصديالى22104737056160104/07/2012ھبھب00406199ابتسام حاتم لفتةجبار عودة جواد وحيد المعموري138
جديدة 
الشط

العزيزيةالحفريةواسط38056135204/07/2012ذ117٨٠العزيزية00066974خديجة حسين زادةجبار عيدان نعيس حسون الشمري139

واسط993237046239104/07/2012الحي919860بدرية فرج عبد هللاجبار عيسى بارون جراغ الوردي140

الجسرالمدائنبغداد117450554057721810/10/2012الجسر00991351زھرا ابراھيم عيديجبار غافل مطر ديوان البو غربي141
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شيخ سعدواسط173111948057746310/10/2012شيخ سعد21716ھاشمية ناصر حسنجبار فرج فارس اينة الخميس142

الحيواسط13573536048025404/07/2012الحي00676841رسمية خطاوي شوزيجبار فرحان علوان ابراھيم الجادري143

بغداد5293526539057738710/10/2012الكرخ0083868حميدة محمد حسنجبار كاظم حسن حسين السعدي144

بغداد4646057723610/10/2012م10بغداد الجديدة00929519زھراء صفر عليجبار كزار كاظم محمد الحجامي145

بغداد62948057718510/10/2012م13م الصدر00783343فخرية رسن عبد الرضاجبار محسن عبد الرضا خلف المالكي146

بغداد144327342057727210/10/2012الرصافة00361373كبرى رسول محمدجبار محمد ولي علي فيلي147

واسط11171235046198904/07/2012كوت085338بي بي نساء سيد عليجبار مھندس كاظم سعود خميساوي148

جصانواسط137686928056191104/07/2012الكوت00494776حسنة لفتة تبينةجبر مطر كاظم شكارة التميمي149

بغداد9590639056184204/07/2012مالكاظمية00285077امل خضير عليجعفر حسن عنيد عالوي الزبيدي150

جعفر دخيل حسين فندي الربيعي151
ماجدة خميس عبد

صالح الدين103102554056162904/07/2012بلد00928362الحسين

الدجيلصالح الدين13185544056216904/07/2012الدجيل00158296كفاح كاظم صالحجعفر صادق حبيب جعفر الدجيلي152

بغداد583750310056172104/07/2012المحمودية847337سليمة فرحان فاضلجعفر صادق محمد علي الحمداني153

واسط72063727056181104/07/2012كوت879084خديجة احمد غالمجعفر عاشور حبيني عناد الطائي154

بغداد98358492310056144804/07/2012الكرادة00526213معصومة نعمة هللاجعفر كاظم عباس مشالي155

بغداد364453056194404/07/2012م157م الصدر00056205كفاية مطشر خيريجعفر الزم ضامن جودة العكيلي156

واسط7184435046213204/07/2012الكوت00278699ناھدة جمشيد حواسجعفر مراد علي سلطان بيرة157

بغداد17727141056210304/07/2012بغداد الجديدة01395668بشرى رشيد ابو الھوىجعفر ناجي حمودي اسماعيل الھاشمي158

الحيواسط72102532057744210/10/2012الحي00959862ايمان علي جمعةجعفر نعيم كريم حسن159

بغداد128414141048003104/07/2012االعظمية009442474سوسن قاسم عليجالل سليمان علي مراد160

واسط14577542057726410/10/2012كوت119215فضاء علي عسكرجليل ابراھيم غضبان رحمن الزبيدي161

الحيواسط2592913037057739310/10/2012الحي00249685صبيحة قلي حيدرجليل عبد علي سوزي محمد الوندي162

الحيواسط79924047996004/07/2012م189الموفقية00150471امل رحيمة حطيمجليل كاظم نجم ھنديل العكبي163

بغداد196152439056211104/07/2012الرحمان00288399مريم جمعة حيدرجليل محمد حسين جعفر الباجالني164

بغداد68341056133104/07/2012م74بغداد الجديدة00294868زھراء احمد عليجليل مھدي صالح جبل الشويلي165
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بغداد33347056177604/07/2012م31الكاظمية373603سھى عبد االمير حمزةجمال جبار سدخان شليش الجابري166

بغداد6812738048012804/07/2012ناحية واسط002310450اشواق سلمان حسينجمال جوان نتاش منصور السراي167

168
جمال خضير عبد علي عزيز

00540672خديجة محمد تقيالمعموري
الكرادة 
بغداد36132252056200804/07/2012الشرقية

بغداد237527933056175304/07/2012الرصافة501575سلمى عاشور اماميجمال عبد االمير كاظم جويد الجصاني169

العزيزيةواسط13976446056151504/07/2012بدرة00230911حسين داخل بريسمجمالة عزيز بريسم حاجم الخطاوي170

171
جمعة دوشي عبد الزھرة حسين

بغداد8687543553056231004/07/2012م الصدر916237امل عطشان محمدالفريجي

المقداديةديالى632529056215904/07/2012المقدادية00220132غنية خان عليجمعة عسكر حسن جعفر الزنكناوي172

واسط1468836046224804/07/2012الحي113264فائزة داود سلمانجمعة غويلي محمود صيف بادساية173

بغداد136116751047993104/07/2012الصدر338404حليمة سلمان عليويجميل جبار عليوي يوسف الفريجي174

واسط2425512247057748510/10/2012الحي00545959مكية ياسر حسينجميل عبد حسن حسين الواسطي175

النصرديالى97112410056226804/07/2012ابي صيدا00519142مديحة عبد جاسمجميل مال هللا علوان مبارك الربيعي176

بغداد12865764446057724310/10/2012بغداد الجديدة00982327فاطمة غضنفر محمدجميل محمد حسوني ھليل العبودي177

واسط2874336046224204/07/2012زرباطية004404شذى فليح حسنجميل نظر قنبر  القاسمي178

الحيواسط291431056181304/07/2012الحي878107جبر محمد محسنجميلة جعفر محسن فرج الصوافي179

واسط5020629943048017904/07/2012شيخ سعد00054065علي سوزةجميلة خلف محمد بصري الجابري180

الحيواسط2474914241048004804/07/2012الحي00249184طالب حمود عليجميلة عبد عويد علي الكاوري181

بغداد2902114633047986604/07/2012الرصافة01211302كريم مراد فتاحجنان تركي جمعة شيرزاد الفيلي182

بغداد1543488410056225204/07/2012الصدر090761ايمان عبد النبي فتاحجھاد سعدون عناد بدن الدراجي183

ديالى23106836046224904/07/2012الخالص00544406سليمة حاتم لفتةجواد بحر جواد حسون184

بغداد62776314410056222404/07/2012االعظمية00325611كريمة علي حسينجواد حسن جواد محمد الدھلكي185

بغداد2774813934047989304/07/2012الرصافة00970179قسيمة دوخي محمدجواد حسين علي ميرزة الربيعي186

ديالى18439344056211704/07/2012الخالص0086036ايناس احمد ھاديجواد خنفر كاظم حسين المجمعي187

بغداد182461913410056225804/07/2012المنصور00824256امنة عبد الرزاق نورجواد عبد الرحمن يونس كاظم النوري188

زرباطيةبدرةواسط11057842056187404/07/2012زرباطية00391333رحيمة فرھود غالمجواد علي اكبر مير بھرام الفيلي189
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بغداد1279243057752010/10/2012الكاظمية00554890مريم حميد جادريجواد كاظم سايب عنوف190

بغداد12235861247057749510/10/2012م.الصدر01635167سعيدة عبد المجيد حسنجواد كاظم محمد شعبان الالمي191

بغداد109843056145404/07/2012م176التاجي00697788فوزية محمد سعيدجواد كاظم موسى عليوي الطريشي192

بدرةواسط43115643057751110/10/2012بدرة739560ايمان حسين باقرجواد كنج علي حسين اواز الكردي193

بغداد2943714838056136304/07/2012البشائر00188550اريج اسماعيل ناموسجودة خلف جحف عباس الشحماني194

بغداد189730394941056146704/07/2012ابي غريب00101826طيبة محمجد يعقوبجياد خليفة حسين كمر الفريجي195

واسط45672338056135504/07/2012الكوت24567مھري اكبر قلي حسنحازم دواد سليم علي التميمي196

واسط47255345048023304/07/2012االعظمية355793ريا مھدي صالححازم نجم عبد جاسم الربيعي197

بغداد17117685648057718110/10/2012الكاظمية00993957االء عزت خليلحازم ھاشم عباس علي الواسطي198

ديالى109103337046238904/07/2012ابو صيدا00353882خالدة رمضان عليحافظ عبد االمير محمود جواد البياتي199

بغداد4674623429056165704/07/2012الكرخ00915818شيماء اسماعيل حسنحافظ كاظم حمادي سلمان المعموري200

بغداد46379233048005404/07/2012كرادة الشرقية00437591خلود سلمان شبيبحاكم حسن حمادي موسى الھماش201

بغداد286239056182904/07/2012م87الرصافة00942380وحيدة صفر امان عليحامد احمد قنبر محمد الحيدري202

العزيزيةواسط5220626235046198104/07/2012الخلفاء00496977سعاد مجيد احمدحامد جبار خلف دخيل الزبيدي203

واسط1155638048013404/07/2012كوت00325540ذكرى محمد حسنحامد رحمان عبد هللا كرم الطائي204

بغداد197108410056225604/07/2012بغداد الجديدة00447513فاطمة حسن محمدحامد عبد الرحمن خلف مروح الدايني205

واسط112243057741010/10/2012م135الحي00226830ايمان فرمان علوشحامد عبد هللا وادي علي الوندي206

بغداد15032241048003904/07/2012الصدر01905830نجاة فالح خلفحامد قاسم ھاشم خلف السويدي207

00437129رجاء سكر عباسحامد محسن عودة حسن الشويلي208
الكرادة 
الوحدةالمدائنبغداد1683655410056220604/07/2012الشرقية

النعمانيةواسط81113743057752110/10/2012نعمانية00266881سحر مشكور محمودحامد مرزة حمزة كون القطبي209

بغداد10519452638056138304/07/2012كرادة الشرقية0053820منير حسين عباسحبيب سعيد سحان رشيد الوائلي210

بغداد13980934056195304/07/2012بغداد الجديدة00394691فاطمة درويش عليحبيب سعيد محمد جارهللا الزيدي211

شيخ سعدواسط555222046210104/07/2012شيخ سعد00438887فاطمة جياد موسىحبيب شلتاغ حسين وادي الطعان212

بغداد397053056230904/07/2012م162الكاظمية0087249منى عباس خليلحبيب مجيد عبد علي الربيعي213

بغداد74731057738510/10/2012م177م الصدر00943995بخيتة سلمان روكانحبيب مريود خنياب صكر الساعدي214
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بغداد190589629056166204/07/2012مالرصافة421511حمدية عنبر جوھرحبيب موسى ولكي حسين الالمي215

واسط22115739048020604/07/2012الحي121520سعادة غالم حسينحربي حمزة ھادي داود بدري216

واسط7877333047987004/07/2012كوت00477939اعظم محمود علي اكبرحسام خلف ھديد طعمة العميري217

بغداد1847056178404/07/2012م168المنصور00187318خالدة لطيف عبودحسام مجيد سيفي نصير الشكرجي218

واسط804633056175104/07/2012كوت040266فرحة محمد مھديحسان خزعل مھدي علي الموسوي219

واسط93107048057746210/10/2012شيخ سعد644604لميعة اسكندر محمدحسن اسد علي حواس كوكلي220

بغداد3685937046237704/07/2012البشائر077724زھراء محمد بھلوانحسن جابر باتول غريب العكيلي221

واسط785819046057722910/10/2012الموفقية00638244علية قاسم حسنحسن جابر موسى زاير النوري222

بغداد188361941056169004/07/2012م٠الصدر00978197ايمان شاكر عبديحسن جاسم حسن علي الخرساني223

بغداد4726423739056142904/07/2012الكرخ00025946خديجة حيدر نوريحسن جبار ملك محمد المالكي224

بغداد306746057722810/10/2012الكاظمية020991اميرة محمد رضاحسن جعفر رضا جواد الحداد225

بغداد108152426056166604/07/2012الرصافة0065510ساجدة محي ساميحسن حسين حسن شوجة الكريعاوي226

النعمانيةواسط74114547057748110/10/2012النعمانية00274642سعاد داود سلمانحسن حسين علي حاجي ماموس227

واسط80511110047993904/07/2012البشائر2664251بديعة ھادي حسينحسن خريوت عمار شمام البو رغيف228

بغداد114381439048022304/07/2012الصدر00223249بسي محمد عبدحسن خضير حمزة جاسم الباوي229

واسط20644056155804/07/2012م5كوت00331131فاطمة قتالي شاوليحسن رضا داود سلمان الھماشي230

ديالى103316646057724510/10/2012مابي صيدا00803616رقية عبد الرزاق  جوادحسن سلمان عبد سلمان التميمي231

حسن صالح ولي علي الزركاني232
كواكب عبد الحسين مال

واسط185105535046213804/07/2012بدرة00526085هللا

بغداد74378619047990604/07/2012الصدر371102شيماء ابراھيم عليحسن صيوان داغر حلو المالكي233

بغداد71822410056222304/07/2012بغداد الجديدة00723064صفاء سعد شاللحسن طاھر لفتة موسى الزھيري234

بغداد1535853056192604/07/2012الكوت947536افسر محمد اسماعيلحسن ظاھر محمود اطيف الزيدي235

ديالى2681913536046223604/07/2012بني سعد00696162مريم رضائي ماند كارحسن عباس اسماعيل حمادي العامري236

واسط54907310056159404/07/2012الصويرة180256معصومة سيد موسىحسن عبيد جبر غندور العجياوي237

بغداد9380326047992204/07/2012م٠الصدر00105821معصومة اكبر عابدينحسن علي جياد مظلوم المحمداوي238

بغداد5021837047997804/07/2012مدينة الصدر00137253جبرية جاسم محمدحسن علي خلف حميد عتاب239
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بغداد7769333048005704/07/2012الرصافة00576940ظاھرة علي حيدرحسن علي رضا مراد السوميري240

ديالى404636046224104/07/2012بعقوبة00940765كفاء فاضل جوادحسن علي عباس حسن الطرف241

بغداد4838945048000104/07/2012احوال الصدر00611629سالمة مراد عليحسن علي ھاشم طاھر البياتي242

بغداد73403435046213104/07/2012بغداد الجديدة00646778سعدية جبار عبدحسن فالح عبد دفار البديري243

الحيواسط16475437048016204/07/2012الحي143872اقبال نومي عليحسن فرحان عبد حسن الواسطي244

واسط11438056162004/07/2012م41الزبيدية00234693امھال حسن عليحسن فلفل فيروز رضا القطبي245

بغداد83175134056141404/07/2012كاظمية00110462سعاد محمد غانمحسن محسن جايد محيسن الساعدي246

بغداد1777225047993004/07/2012الكاظمية357381امنة عبد الزھرة محمودحسن محمد بدير حمداوي الزبيدي247

بغداد1298531534048008104/07/2012االعظمية01932922كوثر عباس شلشحسن محمد رحوم محمد الدھلكي248

بغداد39254952056201004/07/2012الكاظمية00572925بتول طاھر جبارحسن محمد ياسين طه النجفي249

بغداد15529077745048023904/07/2012الكاظمية00527038رحيق صدوق يوسفحسن ھادي عبد الحسين عبود الشحتور250

الحيواسط2435412443048019604/07/2012الحي108365عبد هللا وادي عليحسنة عبد محمد  الوندي251

بغداد1421021047990704/07/2012الرصافة00981295ابراھيم عليحسنة كاظم نزال  بني عقبة252

253
حسنين علي عبد الصاحب عبد الرضا

الخطيب
تقي عبد الكريم عبد

النعمانيةواسط7655838056138804/07/2012النعمانية00834654الصاحب

واسط2062039056143304/07/2012الكوت165120سندس سعيد غالبحسنين علي محمد رشيد ابراھيم الھواء254

حسين اسماعيل حسن سعد الالمي255
سكينة قدرت هللا سيدي

بغداد18217591133057719310/10/2012الكاظمية01518436مھراد

شيخ سعدكوتواسط8454357750810/10/2012م30شيخ سعد192573زينب ابراھيم كاظمحسين خانة عبد الرضا علي الكاوري256

بغداد2260711448057745310/10/2012الرصافة287801انتصار جبار يونسحسين رجب حسين كاظم الفراتي257

بغداد13144939048020404/07/2012بغداد الجديدة00979109جميلة حنون  عليويحسين رسة نصر هللا طاھر العكيلي258

بغداد49367033056175404/07/2012بغداد الجديدة00897984شمس علي ذسعدونحسين زبون زامل محمد الساعدي259

بغداد14984553056232304/07/2012بغداد الجديدة01390392ايمان انور موسىحسين سامي جابر عباس البدري260

بغداد16551782839048021804/07/2012الكاظمية006550548امنة محمد جوادحسين سعيد اسماعيل محمد ابو النفط261

بغداد52390331046212204/07/2012م٠ الصدر00462476طيبة رمضان محمدحسين سيد فليح حسن الجبوري262

بغداد1421284310056170904/07/2012الجسر00415699محبوبة حسن ياريحسين صباح مطر غيالن المشايخي263
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بغداد1783939048020304/07/2012م٠الصدر00712440نادية محسن ليويحسين ضامن ناتي غوينم البنداوي264

الخالصديالى51102429056182104/07/2012الخالص00209566زھرة حسين عبدحسين طاھر جاسم محمد الخدران265

بغداد5370626929046211504/07/2012الكرخ00472732نظيرة محمد صفرحسين عباس حسن رضا الساعدي266

الخالصديالى2450712337048017004/07/2012ھبھب00545711ليلى محمد مھديحسين عباس حسن علي المعموري267

بغداد72106410056221504/07/2012المنصور00862839ايلينا اسكندرحسين عباس علي ابراھيم دلو268

واسط33839056211304/07/2012م173الكوت00256071خواطر عدنان زغيرحسين عبد السيد مجلي عكلة التميمي269

بغداد295843057740610/10/2012م177المنصور00827446عالية عبد الحسين محمدحسين عريبي عيال علي الساعدي270

ديالى5238526253056193304/07/2012بلد روز358569صبيحة رضا عليحسين عزيز عرب تقي .271

الحرديالى242410056227504/07/2012المعبر00926939ثريا سيد ابراھيمحسين علوان خماس شكر الخزرجي272

واسط69732056215404/07/2012م192الشحيمية00004963بروين عين هللا رفيعيحسين علوان ماضي مران الالين273

الحيواسط85241048004104/07/2012الحي269227راضية ھاشم شوھانيحسين علوان مخور علي الشوھاني274

المقداديةديالى825144056216604/07/2012ابوصيدا00461309حميدة جمھور عليحسين علوان مراد رحمن الربيعي275

ديالى5721728732056160304/07/2012المقدادية00213479ثريا حسين احمدحسين علي حسين عطية التميمي276

بغداد33853310056157804/07/2012الصدر01506615فاطمة محمد عيسىحسين علي شويع محي الجيزاني277

واسط18978838056135904/07/2012م٠الصدر358761اميرة اسماعيل حسنحسين علي عبد الحسين عبد هللا الفلكي278

بغداد5667210056215104/07/2012الكاظمية00691270سناء خضير عباسحسين علي عبد هللا محمد العطار279

بغداد3158415834047989604/07/2012الرصافة326937فخرية جمعة يوسفحسين علي محمد حسن الفيلي280

بغداد89409441048004604/07/2012االعظمية00672646زينب عبد االمير عبدحسين علي محمود عبود الھنداوي281

العصريةبدرةواسط2195332048027504/07/2012بدرة00481200كريمة عيدان طعمةحسين علي ميرزا شاھين .282

بغداد90299634056181804/07/2012الكاظمية003550337عذراء عباس مھديحسين علي ياسين ايوب السعدي283

بغداد311918239048022504/07/2012بغداد الجديدة723361حميدة ھاشم سلمانحسين عويد علي مساعد الربيعي284

00491194اقبال فليح حسنحسين فرحان حسن عباس الجميلي285
الكرادة 
بغداد11774751929046211604/07/2012الشرقية

بغداد110943048018204/07/2012م149م الصدر00243954شوكت علي حسينحسين فھد جميعي مطير البطبوطي286

بغداد508548057718410/10/2012م4الكاظمية9026وجيھه مجيد ابراھيمحسين قاسم محمد حسن اسماعيل287

بغداد54495273410056221604/07/2012الكرخ169781نجمة رجب خدا برستحسين محارب فنجان اسماري الحلفي288
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الحيواسط2555912822056167004/07/2012الحي00370618كتيبة عبد الزھرةحسين محمود سلمان عبد علي289

الكوتواسط13974637048016804/07/2012الكوت044160دلة زاجي راضيحسين مطرود محيسن حسين290

واسط15169375935046233804/07/2012الجسر00098875اسية حمد حسينحسين ميزان جواد ضاحي الشمري291

بغداد72154833047985604/07/2012الصدر143107مريم محمد محمودحسين ناصر عبد سھيل الدلفي292

بغداد66229056182004/07/2012م88م الصدر00802643زينب محمود وليحسين ھادي مختار علي الربيعي293

واسط30102837046238404/07/2012البشائر424797خديجة نعمة خلفيحسين ھادي يوسف نعمة ابو رغيف294

واسط4474136046223404/07/2012العزيزية31789منيرة محسن جسامحسين وحيد شمة رحيم الجابري295

بغداد121662410056227304/07/2012الصدر122108صغرى محمد رحيمحطاب جبار حيدر بديري الربيعاوي296

بغداد6951434841048003804/07/2012االعظمية00516318ايمان محمد حسين محمدحقي اسماعيل محمد فرج النجار297

الحيواسط14785744056157004/07/2012الحي01188336زھراء عبد الكاظم مرادحقي سماعيل قلي حيدر الوندي298

299
حمادة عبد الحسين عودة باروني

الحيواسط112115748057745810/10/2012الحي919567شيماء علوان شنونالبياتي

بلدصالح الدين1324457750710/10/2012م159بلد56525صاحب سلطان زند عليحمادي عبود عباس العبود الحدادي300

بغداد11550939056182804/07/2012م٠الصدر221714سكنة جابر سلمانحمدان كاظم حسن واعي المحمداوي301

الدبونيواسط13317136048026304/07/2012الدبوني01620600خالدة محمد ھاديحمدي ھاشم عبيد موازي الشمري302

بغداد2154056164404/07/2012م108الكرخ00972677صبيحة محمد حسنحمزة بشان عبد كمون الكعبي303

بغداد331106410056221004/07/2012بغداد الجديدة00262861زھرة ھاشم طاھرحمود جبر نعمة عكلة السوداني304

بغداد1131034410056221804/07/2012الصدر171222بشرى جبار رحيمةحمود سيد فرج ثجيل الكعبي305

بغداد10745634056140704/07/2012م٠ الصدر271195حسنة عبد هللا محسنحمود مريود خنياب صكر الساعدي306

واسط38115737046238604/07/2012الحي642710اقبال رشاد مجيدحميد امين مجيد موسى الشوھاني307

بغداد91646459310056158204/07/2012الصدر00617218حرية عودة نعمةحميد حاتم شاكر شجر الساعدي308

بغداد5617228139056183004/07/2012الزبيديه00864102دعاء عبد الكريم حسنحميد حامد ابراھيم سلطان الزبيدي309

ديالى165102636046222904/07/2012ھبھب00798935طيبة محمد باقرحميد حنون علي بندر الساري310

بغداد18182991041057742910/10/2012المنصور0003217سعدية عيدان بريسمحميد ديكان بريسم محمد العكبي311

صالح الدين76447056179404/07/2012م50بلد40528شاھناز سليمان عبد هللاحميد سليمان ياس كاظم الجوالغي312

بغداد174919875310056144604/07/2012الكاظمية00218470زينب جعفر باقرحميد عبد االمير عباس علي الخزرجي313
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بغداد38117133057744910/10/2012الصدر129180طيبة غالم عليحميد عبد العالي شرفي غضب الغانمي314

315
حميد عبد الوھاب محمد عويد

بلدصالح الدين11421547056178804/07/2012بلد954480فضيلة علي عبدالحرباوي

واسط15121047057748310/10/2012كوت0231213الجبتامينار يكوفاحميد عبود ابراھيم محسن الياسري316

ديالى57115236046222804/07/2012بلدروز00987045زھراء عزيز النجارحميد عطية حسين  نداوي317

موفقيةالكوتواسط15326235048011004/07/2012الموفقية812493امونة عالوي كوخيحميد عطيوي علي تايح الحجيمي318

بغداد12879164434056141904/07/2012بغداد الجديدة00722224ايمان جسام شرھانحميد قاسم صابط فدعل الدراجي319

بغداد61633137048016404/07/2012المعبر00118368ساھرة قاسم محمدحميد مجيد احمد طه الخزرجي320

بغداد179367839048021504/07/2012الصدر00341607زھراء حميد محمدحميد محمد جبر رسن البغدادي321

بغداد37596188410056221104/07/2012الرصافة00751279صغرى خير هللا حسنحميد موسى محمد علي الكناني322

حميد ناجي عبد نعمة الدوري323
بشرى عبد العزيز عبد

صالح الدين11378947056179304/07/2012بلد00513466الرحمن

بغداد28107439048020804/07/2012الرصافة00949465حوى ابو الفتح عبد عليحميد ناصر حسين تقي الدھان324

واسط2592913021047987604/07/2012الحي00643282خلود عبد الكريم عبدحميد ولي عبدعلي سوزي الوندي325

بغداد46744234410056221204/07/2012الكرخ00686175محمد كاظم عليحوراء معين عبد الرضا حبيب االكرع326

بغداد90553310056171304/07/2012الصدر00929206سعد الدين نورحياة عبد الزھرة يوسف جعفر البطاط327

328
حيدر اسماعيل قھرمان مير علي

واسط1639948057718710/10/2012كوت684908زينب محسن عبدالكمالي

الحيواسط83102537047998004/07/2012الحي1188038ھمسة حميد رحيمحيدر بشار محمد عريبي العريبي329

حيدر جبار مرھج رستم الربيعي330
رجاء عبد الرزاق

الصويرةواسط35113348057746910/10/2012صويرة00221882شريف

بغداد146372545048023804/07/2012كاظمية00464465ھويدة علي محمدحيدر جعفر ابراھيم حسين ملح331

بغداد121405441056169104/07/2012الصدر378191ناھيد عبد الكريم عباسحيدر جعفر حسين داموك الساعدي332

بغداد16108280691047993704/07/2012الكاظمية00466647اشواق محسن جعفرحيدر جعفر صادق عبد الكريم الجمالي333

بغداد4349635048011604/07/2012الصدر876543سكينة درويش اغا نجادحيدر شمة عسكر شمكة الفيلي334

335
حيدر عبد االمير عبد الكريم احمد

الدجيلتكريت24947057747710/10/2012م41الدجيل00059838غيداء ناجي ساميالدجيلي

واسط115741057742610/10/2012م49الحي1188046فاطمة ھاشم نعمةحيدر عبد القادر حسن علي الكناني336
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واسط112243057740310/10/2012م134الحي00226828استبرق جميل ابراھيمحيدر عبد هللا وادي علي الوندي337

00947955نورا ياسين خضيرحيدر عبد الواحد جاسم حسن الفريجان338
الكرادة 
بغداد1144406639048022004/07/2012الشرقية

بغداد2214511144056155904/07/2012الرصافة00237867ايثار غالب محمد عليحيدر غازي عباس محمد339

بغداد93346392056196904/07/2012المحمودية00222960شكرية جاسم حميدحيدر كاظم محمد عباس المسافري340

الحيواسط2467712419047995704/07/2012الحي00426626زمن طالب عسكرحيدر كاظم مھدي شبيب العبودي341

بغداد11592338056135804/07/2012م٠الصدر439523دنيا كاوة عليحيدر محمد احمد سليم الحداد342

بغداد22650114310056170804/07/2012الرصافة00259080ھدى عبد الحسين جوادحيدر محمد عبد هللا ويس الربيعي343

واسط17114936056172904/07/2012النعمانية00602108امنة محمود حيدرحيدر محمد كاظم عبيد القريشي344

بغداد106310310056160804/07/2012الكوت00878407تھاني كامل راضيحيدر نصار عباس خلف االمير345

الضلوعيةبلدصالح الدين22063711047056179204/07/2012الضلوعية00036035لذة عمر فدعمخالد حمادة عبد سليمان الجبوري346

الحيواسط17075415047995404/07/2012الحي269564وعود عبود خالطيخالد خلف عكش محيسن المياحي347

00786617انعام مدلول سعدونخالد سعدون محمد علي محمد الخفاجي348
الكرادة 
بغداد10777153934056181504/07/2012الشرقية

349
خالد عباس مھدي محمد علي

الجواھري
سوسن عبد الھادي ابو

بغداد47877342057726610/10/2012الكاظمية00652761الحسن

بغداد79030396310056171904/07/2012االعظمية109551زھراء محمد عليخالد عودة كريم علي الالمي350

بغداد573799310056158104/07/2012الصدر340667امل راھي جربوخالد الزم جابر لجالج الموسوي351

بغداد902052056201804/07/2012مبعقوبة01168609جاسم عبد عليخديجة مھدي سعود علي352

بغداد79947400310056160604/07/2012االعظمية108282سلمة جاسم محمدخزعل داود رسن سلمان السراج353

بغداد905334056195704/07/2012الكرخ00572555ازھار مصطفى حسنخزعل مالك خزعل فالح ال منشد354

بغداد2678613441048004204/07/2012الرصافة00492801امنة عبد عليخضر عباس عبد عبد هللا البناء355

بغداد19380135046233904/07/2012احوال الصدر0069432اخالص موسى عيسىخضير جخيور كاظم مطلك الشيميلي356

بغداد107364733057719210/10/2012م.الصدر263157زھراء خضير عباسخضير عباس ايديم مشكور الدلفي357

صالح الدين108107344056155504/07/2012الدجيل00850628جنان جواد حسينخضير عباس حسون علي الحيدري358

بغداد112041757853056192704/07/2012الكرادة00519825اعظم اكبر اباديخضير عباس سلطان عايز العذاري359

00454365رزيقة عبد حرزةخضير كاظم حسين عبد الربيعي360
الكرادة 
بغداد59211823242056187104/07/2012الشرقية
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الحيواسط2474612437048016504/07/2012الحي426441سھام علي مرادخضير كحل حسن جمعة الشوھاني361

بغداد5498933047986104/07/2012م٠الصدر29987صبيحة رحيم عليخلف جبار ناصر بكال الموسوي362

واسط78368537056190504/07/2012كاظمية00056281معصومة دھقاني فيروزخلف حسين زفر فرحان البدري363

بغداد17416837048015704/07/2012الصدر00506283جنان بدر جبرخلف فرحان سعيد اطليع364

بغداد8239045057721910/10/2012م الصدر00980147رنا ھاشم عبودخلف محمد عيسى زغير الكعبي365

بغداد161413648057746510/10/2012الكاظمية00197742بشرى عابد داودخليل ابراھيم احمد قمر القمري366

واسط4220237046239904/07/2012الحي808880فاطمة محمد حسينخليل ابراھيم عباس محمد البدري367

الحيواسط34117945057722110/10/2012الحي538794غيداء محسن سلمانخليل ابراھيم عسكر خضير الجادري368

خليل ابراھيم قنبر حسن369
فاطمة نور علي مير

الحيواسط146497453046211004/07/2012الرصافة00495485علي

بغداد7467636048025804/07/2012ھبھب215629نوال محمود حيدرخليل اسماعيل محمد حسين البرزنجي370

بغداد118856310056171804/07/2012الرصافة00360224حمدية مجيد عليخليل برھان عباس علي رشيدي371

بغداد1379053056232104/07/2012الكاظمية00393811زھراء غالي حسينخليل خيري عبد طالل المرشداوي372
المحمود
ية

بغداد27399034047989904/07/2012م الصدر00923120زھراء محسن ناھيخليل رحيمة كريم عيسى االسدي373

واسط2399312037047997604/07/2012الحي111219الھام عزيز حمزةخليل غفوري مھدي محمد الكناني374

واسط19115737046239404/07/2012الحي1783361ماجدة ولي عبد عليخليل قلي حيدر اسماعيل الوندي375

بغداد99653056193004/07/2012م26م الصدر00268492نجالء سعد شاللخيري عداي حسن عبيد الكورجي376

واسط183101637056190304/07/2012الكوت00689913كوثر اسماعيل جودةخيون عبيد راشد صليبي الكشاوي377

بغداد14621873239048022404/07/2012الكرخ00670941فطومة محمد سليمانداود صالح مھدي صالح عكيدي378

واسط17836056161904/07/2012م199الشحيمية68984عيدة محسن محمددرويش نعمة محمد طاھر379

بغداد11074655439056168304/07/2012كرادة الشرقية00225876ايمان علي حسنذكاء حسين عبد علي حسين الخفاجي380

الرطبةاالنبار4346421836056176004/07/2012الرطبة000009202جميلة جواد صادقراضي جمعة حمدان عبيد الكبيسي381

بغداد10226634048008304/07/2012م.الصدر00340864زھراء احمد عباسراضي لفتة سعدون ثابت الغراوي382

راغب نعيم سلمان داود النعماني383
حوراء صادق عبد

النعمانيةواسط17173029056167804/07/2012النعمانية1622633االمير

واسط115746057724610/10/2012م79الحي00270998بيداء اكرم احمدرافد محمد خضير بندر ھيوري384
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385
رافل عبد الصاحب فرحان زيدان

بغداد154372363047993404/07/2012الكاظمية00439351رافل عبد الصاحب مرادالسالمي

386
رائد عبد الكاظم عبد الحسين سعد

بغداد115353339056183504/07/2012االعظمية00373700فاطمة محمد كاظمالخزعلي

بغداد11066155436056175804/07/2012كراد الشرقية00606081اخالص ابراھيم مرادرحمان شيرزا علي يارة قلولس387

بغداد643898310056172004/07/2012المنصور00342523سليمة علي بھبھانيرحيم حجي مخيلف رخيص المالكي388

واسط24436623310057737810/10/2012الصدر180133فاطمة عباس عليرحيم حسن عبد شويع الفرطوسي389

بغداد40415203410056226504/07/2012الكرخ208789بتول جواد حسينرحيم حمادي ضمد زكم الجابري390

بغداد1692041118056197004/07/2012م٠الصدر388529مائدة محمد عليرحيم حمود عبد النبي حسن الدراجي391

بغداد100610542056186604/07/2012مدينة الصدر00579714صبيحة كاظم عبد هللارحيم ضامن حسن جبارة الزيداوي392

بغداد41853056192804/07/2012م120م الصدر00278575كنيز علي غالمرحيم عبود بدن شنين الكريماوي393

رحيم علي جبار عويد الدلفي394
محترم محمد باقر علي

الصويرةواسط2592238056138104/07/2012الشحييمية01183455اكبر

بغداد9031345243057740510/10/2012م الصدر01033371جميلة كاظم عليرحيم علي وداعة فياض الكعبي395

بغداد1407670439056183804/07/2012الصدر00850414مزكان خرابار متعليرحيم قاسم بديوي كنيھر الفرطوسي396

بغداد1890533048005204/07/2012احوال الصدر200404كوثر باقر سلطانرحيم ياسين بدن طوفان الزيرج397

بغداد8374637046238504/07/2012م٠الصدر636442زينب غالم حسينرزاق كطافة ناصر جدوة القرغولي398

بغداد180400038056136104/07/2012الكاظمية00858550ناھدة امين عليرزاق محمود احمد علي فيلي399

واسط129226536046225004/07/2012الكوت0050135وجدان حميد عبودرزاق نعمة حطحوط حسين الربيعي400

401
رسمية عبد الرسول حسين يوسف

بغداد15642978326056166504/07/2012الكاظمية216262اسماعيل جاسم حموديالكردي

بغداد3603518139048020504/07/2012الرصافة00181318عصمت برات حسينرشيد ابراھيم ھواس شريف الجاف402

الھويدرالعبارةبعقوبةديالى155150046056150704/07/2012المعبر00550401سعدية حسين نوريرشيد صادق كاظم موسى الربيعي403

بغداد185768310056157904/07/2012الدجيل093812سھيلة ھداوي حمدرشيد عبد االمير عباس  البالل404

واسط3312116616056160404/07/2012الموفقية107549ليلى عبد الحسن شھابرشيد كاظم محمد مطير البدري405

الھويدربعقوبةديالى119122136048025104/07/2012المعبر00759733ريم سالم عبودرضا عبد المطلب رضا عباس التميمي406

رضا غازي عودة محمد الربيعي407
فاطمة محمد سعيد

ديالى22112336056172604/07/2012ھبھب0034722ابراھيم
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00486973ناھدة موسى عليرضا محمد احمد سليم الصفروندي408
الكرادة 
بغداد2333410056221404/07/2012الشرقية

بغداد1691735048010704/07/2012النعمانية00367682سھاد ھادي خيونرضا محمود حسين علي الھيوري409

بغداد2341011819047988504/07/2012الرصافة150176نھى عاشور رضارعد انصيف جاسم امين الفتال410

بغداد28113238056138404/07/2012االعظمية0005373صبيحة ھادي ناجيرعد جميل محمد علي الدوري411

00994924سندس محمد ابراھيمرعد حامد عبد الوھاب رمضان الكبان412
الكرادة 
بغداد65053056176504/07/2012م60الشرقية

00667922شروق محمد صادقرعد حسن حسين علوان عجباي413
الكرادة 
بغداد10812554129056165604/07/2012الشرقية

بغداد5315026641048003004/07/2012الكرخ00346464فيروزة زنكنة خير اباديرعد حميد جوني صبر المقدادي414

المقداديةديالى192107529056166104/07/2012المقدادية00165956خولة جمعة عسكررعد ستار عسكر حسن الزنكناوي415

بغداد11394239056143604/07/2012الكرخ00768530اقبال جليل ابراھيمرعد ضياء فاضل خضير العبيدي416

417
رعد عبد الحسين مريخان شامي

بغداد181162133057719510/10/2012م.الصدر0033186صفية جاسم فالحالعامري

بغداد1412408410056220804/07/2012الرصافة00310858حنان محسن توفيقرعد كريم جواد عباس418

00661737كلثوم علي اصغررعد محسن زمان سالمة الدايني419
الكرادة 
بغداد33411658047993204/07/2012الشرقية

واسط1893169135046212904/07/2012بغداد الجديدة00894719فاتن شرھان حمدرعد محيسن عبار عزيز القريشي420

بغداد152043057751310/10/2012م166الكرخ0059173زينة عدنان امينرعد ھادي مھدي يوسف الوالي421

بغداد41048003304/07/2012م70٣٥٣٣االعظمية00192912زينب جواد كرمرفاه جبار محمد عبد هللا النداوي422

423
رفعت عيسى موسى ساية خان

0320538فائزة شيرزا عليالمرادي
الكرادة 
بغداد424345057721010/10/2012م128الشرقية

واسط8533245057721110/10/2012كوت00283874جنان نعيم غليمرمزي بدر عاتي الجيزاني424

بغداد16191281041056133004/07/2012جميلة00334831ياسمين فتح هللا ميرزارمزي رضا رزوقي جعفر425

ھويدربعقوبةديالى1509526056166304/07/2012بعقوبة00791776غير متزوجرواد طارق عبد علي عيسى الربيعي426

بغداد48382133047987304/07/2012م٠ الصدر00588338محبوبة محمد رضارياض جاسم محمد عتيبي الحجامي427

428
رياض عبد الخالق عبد الرضا

بغداد19238048013104/07/2012م127الكاظمية11073676فلایر راضي صادقحمودي الحكيم

الحيواسط14398635048010904/07/2012الحي0643292سھاد عبد الحسين محيرياض عذيب علوش ادي الباجاوي429

بغدداد172352441056161004/07/2012م م الصدر00163103انتصار جاسم عبدرياض كاظم زويد عجيل العجيل430
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الھويدربعقوبةديالى198108046056150504/07/2012المعبر00892549خلود قاسم محمدرياض محمد فيزة كريم الخزعلي431

واسط22551242057725710/10/2012الكوت00643478كرستل ايدت العانيرياض نعمان عبد الكريم  العاني432

بغداد13920733047986504/07/2012احوال الصدر26786نورية اشرف عباسرياض وحيد عطوان حفيص الالمي433

بغداد135471678410056220904/07/2012الكرخ00695777فاطمة احمد غانمريسان حسان كحيط لفتة ابو زيد434

واسط164110035046199004/07/2012الحي127465ليلى محمود احمدريسان حضير محمد اكي الحائك435

436
ريسان فرحان رمضان ناصر

واسط106745048000604/07/2012م166الحي991778بيداء جبار ھاشمالھماوندي

الحيواسط2425712244056157404/07/2012الحي605714حميدة تقي محمدريسان موحان عبد حسن الواسطي437

بغداد149146537057739410/10/2012الصدر00672698عبد الحسن كاطع مطيرزاھدة عبد الحسين موسى الغويلي .438

بغداد16099671056197104/07/2012بغداد الجديدة1266314علي سعيد حسينزبيدة اسماعيل تمر قاسم الفيلي439

واسط19891337048016104/07/2012شيخ سعد701324ميسون رشيد كريمزكي فھد كريم تقي440

واسط1499846056151204/07/2012كوت68664محمد علي فنجرزكية عباس احمد ملك شاه441

ديالى5685328529056216404/07/2012الوجيھية00649108علي حسنزھرة احمد مالك حسين المندالوي442

بغداد59639056183704/07/2012م198م الصدر00630110زامل حمدانزھرة شنون حسن رميح الساعدي443

بغداد668731056149404/07/2012الرصافة00322146ميادة حكمت محسنزھير جاسم محمد عباس444

بعقوبةديالى1822236048026804/07/2012بعقوبة00723281انتصار عبود كريمزھير خزعل فيصل حسين الوادي445

الحيواسط9115738056138604/07/2012الحي1769954ميسون محمد رضازھير سلمان ھادي داود446

واسط53662026952056201704/07/2012الكرخ00977835ازھار جبار حسينزيد صادق تقي سلمان الربيعي447

واسط110545057726110/10/2012م91زرباطية00262353امل رضا ماميزيدان مزبان رشم  الكاوري448

بغداد6434933056148204/07/2012الصدر626936مسعود ابراھيمزينب شمة عسكر شمكة الفيلي449

الحيواسط177112235048011304/07/2012الحي1372121ليلى خزعل عدنانساجد جاسم محمد بشير الخزعلي450

بغداد14599273034056141804/07/2012المنصور00967047زھراء حسين قنبريساجد فاخر شبوط فرحان السراجي451

بغداد235512742057626110/10/2012الرصافة00547559ماجدة عبد الكريم احمدسالم اسد رشيد اسماعيل الفيلي452

بغداد76368935046234804/07/2012االعظمية318580زھرة ناصر جاسمسالم حسن طاھر عطية الجابري453

بغداد152126336056172804/07/2012ھبھب00077875ايمان عباس خليلسالم حسين علي محمد الربيعي454

بغداد98756738056136004/07/2012بغداد الجديدة76543فرشتة شيروس اسماعيلسالم رحمن شريف كريم الفيلي455



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط خالل عام ٢٠١٢

بغداد3894219525056196504/07/2012الرصافة00605970شكرية علي دادوزاسالم عباس علي نوري الفيلي456

457
سالم عبد الحسن عمارة محمد

بغداد102103733047987204/07/2012م٠الصدر466567انتصار طاھر لفتةالزھيواوي

بلدصالح الدين30887044056216504/07/2012بلد429305مروى ھاني جاسمسالم علي حسين احمد الحسني458

بغداد14735238056139604/07/2012الصدر00001264زھراء علي رحيمسالم كاظم رسن علي الساعدي459

بغداد63711342056187504/07/2012مم الصدر573069زھرة عاتي كاطعسالم نيسان نمر حاشوش الخليفاوي460

المقداديةديالى179112753056194504/07/2012الوجيھية157452سورية سعيد احمدسالم ولي صالح علي المندالوي461

واسط128109745048024004/07/2012الكوت63196سابينة فريد ريكةسامي جواد كاظم عبد هللا االكرع462

واسط108945048022904/07/2012م81الكوت0790432ثناء علي نصر هللاسامي عدنان خلف عطية463

بغداد122354234056168504/07/2012م الصدر0024078اعظم نور هللا شفيعيسامي محمد ناصر عيال الربيعاوي464

واسط1843666742056146904/07/2012الرصافة00783123فاطمة مراد عليسامي منصور محمود يوسف رستمي465

الصويرةواسط199111345057720710/10/2012الصويرة01184432فردوس ولي كليسامي مھدي مرھج رستم الربيعي466

ديالى164100632047992804/07/2012بعقوبة00226592بري رضا احمديستار جاسم حسن جواد القريشي467

واسط172112237046239504/07/2012الحي676712صبيحة حسين محمدستار جبار جراغ قاسم الوندي468

بغداد1738233047985504/07/2012الكرخ37809سكينة امر هللا فرخاريستار جبار حسن زوير الحسيناوي469

ستار جبار حمود خفيف الساعدي470
معصومة سيف هللا

بغداد144352833056160504/07/2012الصدر00585337محسن

بغداد319681647057749010/10/2012الرصافة414721مديحة موسى وليستار جبار علي خسرو الالمي471

واسط11115737046238804/07/2012الحي269747فائزة جمعة جاسمستار جبار عيسى بارون الوردي472

بغداد364331056149304/07/2012م66م الصدر00047752خالدة حميد حسينستار جبار كاظم شغيل الالمي473

بغداد3385552056202404/07/2012الكاظمية00159547سعدية حسين عباسستار جبار محمد علي مھدي القديفجي474

الحيواسط74115845057738610/10/2012الحي740691دالل كاظم شمسستار حسين زعالن عويد الشحماني475

بغداد125030626380057738610/10/2012م الصدر00848687فاطمة اكبر رجائيستار سلمان جبر جبارة الالمي476

بغداد10718454056164604/07/2012الرصافة00542277نسرين جبار صالحستار كاظم جودي سلطان الالمي477

بغداد99357825047991604/07/2012الكاظمية084085زھراء عبد هللا اقداشستار كاظم كشمر حمد هللا الجابري478

بغداد12906664639056183104/07/2012بني سعد00350940ھاشمية محسن جبرستار ميذاب صالح فريح الدراجي479

واسط80110544056217504/07/2012زرباطية00977193احالم يوسف سلطانسجاد رحمن سلطان عبد علي .480
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بغداد24953056231504/07/2012م126االعظمية00257594زينب محمد مھديسجاد مشكور عبد علي الجبوري481

بغداد4652224833048006104/07/2012الكرخ00404398مدينة حجة هللا عليويسعد ابراھيم كمر نغماش الذھيباوي482

بغداد131443253056193904/07/2012م الصدر00546319شيماء جعفر حسينسعد جاسب حسين علي الساعدي483

بغداد3500417639048020204/07/2012الرصافة00935966امل علي حسينسعد جبر فندي عبد السادة العبودي484

بغداد1232458342056185404/07/2012الحي043099فاطمة محمد علي عباسسعد جبر والي تويلي السراي485

الخالصديالى35103027056180904/07/2012الخالص00195543صفية جان اغاسعد حسين علي عباس الموسوي486

بغداد85132822047990904/07/2012االظمية00861275لمى ابراھيم كاظمسعد حنتوش عيدان شاھين التميمي487

بغداد141007706410056225704/07/2012م الصدر00612357ارزو علي يارامحمدسعد سالم سعيد شمخي الكناني488

بغداد5366226953056193104/07/2012الكرخ000078544فاطمة علي حسينسعد صادق تقي سليمان الربيعي489

الدجيلصالح الدين19712044056217204/07/2012الدجيل01882714مھدي سعيد عباسسعد عباس احمد موسى الزبيدي490

00538138منيرة اغا سيد مرتضىسعد عذاب طعمة رصاص الربيعي491
الكرادة 
بغداد1090654735048010104/07/2012الشرقية

بغداد159322796410056225504/07/2012الكاظمية9411مھري اسحاق مراديسعد فرحان عليوي عذوب الموسوي492

بغداد1157310056143904/07/2012م62الحي538916سكينة حبيب شاكرسعد كريم زينل علي الواسطي493

بغداد17168285939056182704/07/2012الكاظمية00130728اميرة عبد الرسول مكيسعد كريم علي حسن االحمر494

الحيواسط24411123310056162104/07/2012الحي00643997جزائر عبد الرضا عيسىسعد مجيد موسى علي الشوھاني495

بغداد128342310056158804/07/2012الرصافة00473246زھرة جسام شرھانسعد موسى عمران عبيد الخفاجي496

بغداد42731310056158404/07/2012الصدر00004412ھيلة عبد الواحد ناصرسعدون حسن احمد خصاف السواعدي497

الدجيلصالح الدين74844057750510/10/2012م171الدجيل00308383زينب علي ابراھيمسعدون حسين ياس عكاب الخزرجي498

بعقوبةديالى15285152056202304/07/2012بعقوبة00191908رانية شامل سليمانسعدون سليمان خالد حسين االمين499

بغداد14367053056231904/07/2012الكاظمية00362955سھام حسين احمدسعدون مراد حسين موسى مساق500

بغداد18111690629046211404/07/2012ابي غريب00480935وفاء فاخر منصورسعدي جسام محمد سھيل الزبيدي501

00486465اشواق كاظم شنتةسعدي رسول عبد محمد الخفاجي502
الكرادة 
بغداد10246951333047986304/07/2012الشرقية

الدجيلصالح الدين1485644056156704/07/2012الدجيل120548نضال اسماعيل جاسمسعدي كاظم جعفر حبيب العبيدي503

بغداد31939056184004/07/2012م135م-الصدر228837سنية عصواد مايعسعيد حسين حمد ايونس504
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الحيواسط48106844056217004/07/2012الحي00062659حنان ماجد خضيرسعيد حمود عباس الحجيلي الحسيناوي505

بغداد392253056232004/07/2012م103االعظمية00789502حسنة جبر غافلسعيد سالم محمد موزان الكعبي506

واسط720410057719910/10/2012م151االحرار01311750باسمة حبيب حمودسعيد محسن حمد رحم الياسري507

الحيواسط17462087439056182604/07/2012المنصور00105226عويد عباسسكينة سلمان غالي مانع العتابي508

الحيواسط112236056175904/07/2012م188الحي00249390بشرى محسن محمدسالم امين مجيد موسى الشوھاني509

واسط19648057718310/10/2012م78كوت004765سلمى محمد عبدسالم حسن سعيد داود الملطاشي510

الكوتواسط1784936048026204/07/2012كوت00604979كفاح محمد عبد محمدسالم حسن محمد ھاشم القطبي511

واسط14115735048011404/07/2012الحي258369ھند عبد الكاظم ياسينسالم رحمان حسن علي512

513
سالم عبد الرسول حمودي حسن

01403123مالك نور حسن زلزلةالسعدي
الكرادة 
بغداد108294542410056227104/07/2012الشرقية

ديالى146253056194104/07/2012م96المعبر00938247علي سالم محمدسالم محمد فيزة كريم الخزعلي514

بغداد18326054056210104/07/2012الصدر00986831ثريا حميد عباسسالم نايف حسون مطشر السعيدي515

بغداد16644883331046212304/07/2012الكاظمية00502143سعاد مھدي حسنيسلمان صادق عبد محسن البغدادي516

517
سلمان عبد الكريم سلمان حميد

الحدادي
ضحى فاضل عبد

بلدصالح الدين11676447056179104/07/2012بلد307229الحسين

بغداد81226310056171704/07/2012الكرخ00061166انوار جبار حسينسلمان عبد عاصي مؤنس الغضباوي518

مدائنبغداد149332747410056222204/07/2012الرشيد00783013افسانة فيزي اوخيتيسلمان عبود عبد هللا عبد الدليمي519

الحيواسط115748057719910/10/2012م114الحي00281826عدوية عبد الحسين عودةسلمان علوان شنون وادي الواسطي520

بغداد1958359838056139304/07/2012المنصور00227906زھرة رسولسلمان علي محيسن عليوي الخاقاني521

سلمان كامل نجم ھدھود الشمري522
مھناز عبد الحسين

العزيزيةواسط108443048019004/07/2012م144العزيزية00285970خوكزاد

بلدروزديالى9810136048025604/07/2012الحي084645انتصار شكر محمودسليم رحيم صالح زغير االركوازي523

بغداد15810979133047987104/07/2012الكاظمية76554سكينة اسماعيل زادةسليم صادق جعفر محمد علي الكاظمي524

الحيواسط36114341057744010/10/2012حي249125ھادي سختي سلمانسليمة حمزة ھادي داود بدري525

بغداد31647057748410/10/2012م26كوت12852ارزوقي جبر عيسىسليمة عبد محمد526

بغداد104100625056196804/07/2012م الصدر00018072سھام سلمان حيدرسمير احمد جمشير حيدر الخالدي527

سمير حسن رضا محسن الخليلي528
احالم محمد حسن

بغداد18346057723710/10/2012م104الكرخ00227923الصراف
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بغداد381766410056222504/07/2012م٠الصدر00147379انعام محمد علي حسينسمير حسن غلطة منديل الغراوي529

بغداد3653118334056182404/07/2012الرصافة00261642ھناء كريم نصرهللاسمير حسين نصر هللا فرج الموسوي530

بغداد5151525833047986004/07/2012الكرخ00128061فاطمة حبيب هللا كرمانيسمير سعيد عباس عبد الغني العبوسي531

بغداد1512552056201304/07/2012الكاظمية316358عفاف باقر مھديسمير صوالغ جبر حاضر الزبيدي532

00901043زھراء جان عليسمير عباس حسين علي السراج533
الكرادة 
بغداد109110546410056227404/07/2012الشرقية

بغداد383719241057743810/10/2012الرصافة00236047غنية صيھود محسنسمير علي محمود حمزة الزبيدي534

بغداد169028553056230804/07/2012الرصافة00941268فوزية اسماعيل قليسمير عواد ملك محمد الكناني535

بغداد37334838056138504/07/2012الرصافة007664445كريمة حسين شكرسمير غضبان سلمان عبد536

257926فاطمة عباس حسنسمير محمد عباس محمود السعدي537
الكرادة 
ديالى26365532046212404/07/2012الشرقية

الحيواسط2505812636056147204/07/2012الحي565291كاظم كبيش عليسميرة شندل خميس قاسم القاسم538

بغداد129462310056158904/07/2012الرصافة00360300نعمة محمد جراغسميرة قاسم علي  الجبوري539

واسط1137647056177804/07/2012كوت00650678ھاشم قنبر عليسميرة كامل مجيد احمد الموسوي540

الحيواسط318938056145804/07/2012الموفقية022975فاضل جابر موسىسميرة كرم محمد زاير النوري541

واسط87945056191504/07/2012م24العزيزية00267470حسن عبد هللا لھواكسھام كريم حسن علي الفيلي542

215104ھاجر محمد ابريسھيل نجم عبود حسين الشمري543
الكرادة 
بغداد9916449633047989104/07/2012الشرقية

بغداد8945044834046141604/07/2012مدينة الصدر00588846علي شمة عسكرسھيلة بايير طھماز حمزة الفيلي544

بغداد185610252056152904/07/2012الصدر01645210قسمة جبر كاظمسوادي نعيمة عاشور لھمود الساعدي545

546
سيد عبد الرضا عبد الحسن مھدي

بغداد1877641056168904/07/2012كوت01513047امة حسين مھديالكناني

الحيواسط177115746056151604/07/2012الحي696197الھام مھدي جراغشاكر جميل باكة يارة الواسطي547

بغداد3879546056150604/07/2012ناحية واسط097121زھراء رضا حداديشاكر كاظم جبر دبيس السراي548

بغداد105130335048011704/07/2012الكرخ00478176رسمية نور كاظمشاكر كصاد محسن دھش البديري549

الحيواسط110115748057747010/10/2012الحي270262زھراء ھاشم شمةشاكر مالك مھدي رضا الوندي550

النعمانيةواسط138467045057721610/10/2012النعمانية00698222سھيلة داود حسينشاكر محمود حسين علي الھيوري551

بغداد174194410056226204/07/2012المنصور00370632ليلى برات عليشامل سعيد ھاشم حسون العامري552
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شحاذة احمد حسن حميد الحدادي553
انتظار عبد الصاحب

بلدصالح الدين220029110147056179004/07/2012بلد00621431عبد الواحد

بغداد17031485241056168604/07/2012الكاظمية00089114ھالة زھير جمعةشريف محمد علي حسن علي الصحاف554

555
شمس الدين عبد النبي محمود مراد

بغداد74343048018004/07/2012م82الذھب00282633شيماء حبيب عبد المجيدوارمرياري

نعمانيةواسط1283924056197204/07/2012النعمانية00191338سوسن محمد حسينشھيد كريم حسين نور رفعتي556

420582امل احمد محمدشوكت علي جاسم محمد علي الحجاج557
الكرادة 
بغداد10970654935046233104/07/2012الشرقية

الصويرةواسط19178136048026104/07/2012الزبيدية01482201رشا صادق زيدصاحب ريكان غافل منصور558

بغداد4268921439057739010/10/2012الكرخ00757357طاھرة غالم رضاصاحب كريم حسين حسون الضايع559

بغداد6776420561856004/07/2012الكاظمية00964617ابتسام عبد الرسول عليصادق اسماعيل علي عباس سلمان560

واسط13012237047998504/07/2012جصان1772نورية ابراھيم شاه كرمصادق جعفر ھادي كاظم العاملي561

الكوتواسط13112937048015404/07/2012كوت00133015انتظار شكر عبد الحسينصادق حسون كريم لفتي الدينوري562

563
صادق علوان دنبوس ماضي

حيواسط192415352056153004/07/2012الصدر00002142عفيفية مجبل فاضلالفرطوسي

564
صادق فياض اسماعيل ابراھيم

واسط9621310057737710/10/2012الكوت00932861سجى حسين داودالخزرجي

00519356خديجة نعمة المحمدصادق كاظم عباس مشالي565
الكرادة 
بغداد98358492310056159004/07/2012الشرقية

واسط5110137047997704/07/2012الحي084482عاشور علي مرزةصالح جبار جراغ قاسم الوندي566

بغداد16939056184104/07/2012م19م الصدر00218978بشرى كاظم عليصالح جبار ظاھر منشد الساعدي567

بغداد12074260435046198704/07/2012م٠ الصدر374851زھراء علي محمدصالح حسن علي جواد الدراجي568

بغداد35390535046232604/07/2012الجسر134713خديجة رسول حسينصالح خضير عباس غالي الصدعاني569

الحيواسط1447239056184404/07/2012البشائر982047خولة جمعة منسيصالح مجيد حسين كركوش العكيلي570

الحيواسط57115742057727110/10/2012الحي00270405رقية دھم حمزةصالح محسن عباس جاسم االلوسي571

572
صالح مھدي محمد حسن احمد

صالح الدين553344056147604/07/2012بلد74935خديجة حسين زادةالشيباني

بغداد571091410056221904/07/2012الكرخ00247459لميعة ابراھيم خضيرصالح ھادي سلمان كاظم العبيدي573

النعمانيةواسط12872939056142804/07/2012النعمانية00691439رضا ھويدي حمودصالح ھويدي حمود جاسم الحياني574

الشماعيةبغداد102372934056140104/07/2012المنصور00084728فاطمة محمد حسينصباح راضي غيدان سعيد العبودي575
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 النعمانيةواسط111211842056185204/07/2012النعمانية0076921زھراء شاكر كاظمصباح صاحب كطوف كال شوھاني576

صباح عبد االمير عبد حسن577
سعدية عبد الكاظم عبد

الحيواسط13614332046212504/07/2012الحي00190523العباس

واسط2219911135048010804/07/2012الرصافة150083وحيدة مھدي وابيرةصباح غضبان جمشير يارة الجاف578

ديالى463546057723410/10/2012المنصورية00469301معصومة حيدر فرازيصباح قابل جاسم محمد579

بغداد7364538056210604/07/2012الصدر00265162ناھد غالم عليصباح محصر سيد كاطع طليباوي580

بغداد4699223538056139004/07/2012الكرخ00587140فاطمة غالم رضاصباح محمود نايف مناوخ581

بغداد17924139048021904/07/2012الكرخ00227343حنان موحان جبارصباح وادي اسماعيل حمدي الالمي582

بغداد37365234047989504/07/2012الصدر00411515معظم خانم كاظمصبحي كاظم حنوش طالل البھادلي583

صالح الدين46214044047991904/07/2012بلد003995779فاطمة ابراھيم خوشحالصبحي نعمة ھادي حبيب البياتي584

بغداد180407639048021304/07/2012الصدر00262983تحرير خضير عباسصبري زايد شرھان جبارة الكعبي585

الحيواسط2555912817056197304/07/2012الحي133201محمود سلمان عبد عليصبرية يوسف طعيمة صوين586

الزھوراالستقاللبغداد6044339056143004/07/2012م٠الصدر748434سعاد جبار كاظمصبيح سرحان شناوة حيدر السواعد587

بغداد6480410056227204/07/2012االعظمية00791694انعام حسن جعفرصدقي مرزة شريف سعيد ال سلمان588

بغداد1521776146056150804/07/2012الجر00531039ھبة احمد راتبصفاء شمة عبد هللا ابراھيم589

صفاء ناجي محمد حسين الشكرجي590
جنان محمد جواد عبد

بغداد188116045048022804/07/2012الرصافة1681950الباقي

الحيواسط9124336048026504/07/2012الحي028798سميرة رحيم حسنصفر جراغ داود يوسف الجادري591

بغداد30013942056185604/07/2012الرصافة00783087مشكور محمود دشرصفية جاسم مھدي علي الموسوي592

واسط6789012414056146104/07/2012كوت897654مكطوف حميد عباسصفية عودة علي خان كاوري593

بغداد87359133047989004/07/2012الكرخ00839392بان سامي سلمانصالح الدين محمد مارد خارع الفياض594

بغداد73389733056175204/07/2012المنصور00302634رشا كاظم خلفصالح حسن عباس ابراھيم المسافر595

بغداد71151742057725510/10/2012الكرخ00675956صفية علي حسنصالح حسن عبد ھلوس الجحيشي596

بغداد6841048002804/07/2012م106الكاظمية9656فاطمة خلف بارونيصالح حسن محمد اسماري السعيدي597

بغداد2279154056164004/07/2012سامراء271295ايفيلين صادق عبودصالح حسن محمود محمد علي النائب598

بغداد136149681310056168004/07/2012الكرخ00907674رضية شالكة عالويصالح حمد عالوي حمد الحسيناوي599
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بغداد29541056210904/07/2012م19الراشدية898134افراح حسين عليصالح حميد صالح الياس الرديني600

بغداد1653648410056226904/07/2012م٠الصدر01324187نجالء صباح عباسصالح دريول كريم موسى عجرش601

602
صالح عبد الرضا يوسف علي

بغداد410056226104/07/2012م78٣٩٠٥الكرخ00871799منى رحيم يوسفالقزويني

603
صالح عبد الھادي غياض حربي

بغداد18078590454056163604/07/2012المنصور00561654اكرم حسين عليالنداوي

604
صالح عبد الواحد عبد هللا زغير

بغداد182976915410056226004/07/2012المنصور00020311مريم درة ميانةالساعدي

صالح غالم رضا محمدرضا جعفر605
منى عبد الستار محمد

بغداد12567343048019404/07/2012زرباطية00977959رضا

واسط109843057751810/10/2012م47الحفرية869156مارتا تركصالح مھدي ابراھيم فارس البياتي606

00177488كبرى محمد باقر حسينصالح مھدي احمد خميس الخميس607
الكرادة 
بغداد110445553310056157704/07/2012الشرقية

صالح موسى رضا اسد الحسيني608
خولة عبد الحسين عبد

صالح الدين1525244046210404/07/2012بلد835818االمير

الحيواسط80115746056150204/07/2012الحي17699941مريم قاسم خضيرضرغام محمد خضير بندر ھيوري609

الكوتواسط29135048010204/07/2012كوت00864245خضر ابراھيم حكيمضوية جبار عباس علوان العزاوي610

الدجيلصالح الدين7111144057750610/10/2012الدجيل00900031ندى حسن عليضياء جميل ايوب يوسف الخزرجي611

بغداد722039056143504/07/2012الكرخ00304281مريم علي زادة قربانضياء عبد االمير عبود علي612

613
ضياء عبد الكاظم محمد علي محمد

صالح الدين18191147046210604/07/2012الكاظمية384439ليلى فيروز علي اھورحسن العطار

صالح الدين14619647056178304/07/2012يثرب0058548بروين رضا زادةضياء عبد سبتي عالوي التميمي614

107022امال جابر حسنضياء علي حسين احمد الشريفي615
الكرادة 
بغداد51010181852056202504/07/2012الشرقية

بغداد12058539056169804/07/2012الكاظمية00881720اعظم شير غالميضياء مزھر نعمة زبون المحمداوي616

واسط91110037046237904/07/2012الحي0864149ندى عبد الملك محمدضياء ناجي عليوي عيسى الربيعي617

بعقوبةديالى116237056190404/07/2012م53المعبر00232614االء رسول محمدطارق حسين فيصل حسين الربيعي618

بغداد366754056164204/07/2012الكاظمية00501640افاق طارق باقرطارق قاسم عباس محمد علي الربيعي619

الحيواسط3024415237047998104/07/2012البشائر256442فاطمة عزيز منصورطالب ابراھيم نعمة زاجي ابورغيف620

بغداد18622633704799804/07/2012المنصور00450647حنان فرح جبارطالب جميل طاھر مطلب الزاملي621

العزيزيةواسط14933142057726510/10/2012العزيزية00403035مديحة عبد كاظمطالب عباس زغير محمد الداوري622
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00682955ايمان محمد حسنطالب عبد هللا كاظم عدين النداوي623
الكرادة 
بغداد11064955434056141504/07/2012الشرقية

الحفريةالعزيزيةواسط3915038056135304/07/2012الحفرية01869222خيرية غني جميلطعمة دعيج عبد خريسان الشمري624

بغداد81133310056159304/07/2012الصويرة00216518نجوى اغا مرادطعمة عبد الحسن طعمة مراد الفيلي625

بغداد3953519835046198204/07/2012الرصافة095761فاطمة عباس رضاطه خليل صالح احمد العزي626

ديالى13103637046237604/07/2012الخالص00014871زنوبة حريجة عودةطه عباس علي خلف الكردي627

بغداد75945048024204/07/2012م96الكاظمية00001181ايمان مھدي كريمطه عبد الحسن فرج خلف االبراھيمي628

بغداد16440539056184304/07/2012الكاظمية00026243  طه علي جابر مظلوم المظلوم629

ديالى102253056230204/07/2012م221كنعان312551ھاجر حسن امينطه ياسين عباس علي630

بغداد8362134056196004/07/2012الصدر11169صحبة علي ھويزيعادل جاسم عيدان جاسم الكعبي631

بغداد12574622047991104/07/2012مدينة الصدر00137294زينب علي خضيرعادل جعفر كصاب حمد الساعدي632

بغداد1830341056161804/07/2012المنصور00898770ابتسام جاسم محمدعادل حسين عداي صيني الزبيدي633

بغداد133869310056172204/07/2012م٠الصدر00912599ايمان ميرة عليعادل حسين مفتن يوسف الكعبي634

بغداد172399735046199104/07/2012م٠ الصدر01899185نھى شاكر عادلعادل سالم جاسم عمارة االسدي635

واسط29646057724110/10/2012م17كوت00537240اقبال وافي نجمعادل عبد الجبار ثامر الشاطي الشاطي636

بغداد149767233048006204/07/2012الرصافة00922582نسرين محسن عبدعادل عبد الرضا عيسى حسين الكناني637

واسط83564248057746810/10/2012كوت691494احالم عزيز حسنعادل علكم حامي علي الغرباوي638

ديالى57227836056161404/07/2012المقدادية00347187رقية سيف هللا عليعادل علي حسين عطية التميمي639

واسط115943057751710/10/2012م46شيخ سعد0026333نھاية عبد عليعادل علي سوزة علي القدبي640

بغداد123406838056137704/07/2012الكاظمية0342673اقبال قاسم حسنعادل محمود احمد علي فيلية641

بغداد39923200310056170604/07/2012الكرخ00047189انسية علي اسماعيلعادل مھدي جاسم محمد الموسوي642

النعمانيةواسط104137056190104/07/2012م186النعمانية00994910صبيحة حميد حسنعاشور زكيمي رستم حسن الھيوري643

بغداد1536835046234204/07/2012الحي130801سعدية حامي فتكةعاشور ملك ھاشم كاظم الفيلي644

بغداد1232404310056144204/07/2012م الصدر0080189كريمة علي حسنعاصي فنيطل محمد حسين السوداني645

بغداد6712452056152704/07/2012الكاظمية00652071عبد المجيد جواد محمدعالية محمد ابو الحسن محمد الكاظمي646

النعمانيةواسط4929948057717710/10/2012النعمانية00974559سعاد حسن عبد الكاظمعامر باقر وثيق حسين القريشي647
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بغداد8588043035046213004/07/2012االعظمية00717349نصرت ابراھيم ازادعامر بدن سلمان خلف الفضلي648

صالح الدين105644056155204/07/2012م47الدجيل00694707ثناء عبد الحمزة عبد هللاعامر جاسم صالح احمد الخفاجي649

الحيواسط101102535046198304/07/2012الحي0448053فاطمة علوان محمدعامر جمعة كريم بشير الخزاعلي650

الدجيلصالح الدين6974844056156804/07/2012الدجيل002894وداد جوھر حيدرعامر حسن نجم عبد السالمي651

بغداد31375043048019904/07/2012الكرخ141274فيروز سليم عبد االميرعامر سلمان عبد علي سلمان قنديل652

عامر صفر عرب عبد القادر البياتي653
سناء محمد رضا عبد

واسط185187310056160204/07/2012كوت01872451الجاسم

بعقوبةديالى334142057726310/10/2012بعقوبة01697737فضيلة حميد زبالنعامر عاتي عزيز محمد المجمعي654

بغداد6231431233048006704/07/2012االعظمية514264نابلس شاه مراد مامكعامر عبد االمير حاتم علي الجبوري655

656
عامر عبد الرحمن مصطفى عكاب

السعيدي
ميساء عبد الوھاب

بغداد139353845057720110/10/2012الرصافة00286395سلمان

657
عامر عبد الرزاق علوان ابراھيم

الخالصديالى136136944057750310/10/2012الخالص00270763زھوري جاسم محمدالبياتي

عامر نعمان شھاب حمد الزبيدي658
بشرى عبد الحسين عبد

الكوتواسط15640537057739510/10/2012االعظمية00917765هللا

واسط4949724843057740910/10/2012الشحيمية030858علية طالل حسنعايد جاسم حاجم سلطان النداوي659

عائدة جعفر جاسم محمد علي الحكيم660
عبد الصاحب حسين

بغداد1505854056164104/07/2012الكوت00451206عيدي

ديالى128053056193404/07/2012م55944الوجيھية00418229نوال علي حسنعباس جاسم حسن احمد المندالوي661

واسط18344056162704/07/2012مم133الكوت3127114عاصمة ياسين حيدرعباس جفات ھزاع عطيوي662

واسط72111243048018804/07/2012جصان85510صبيحة كيم عونعباس حتي حيران محمد الزبيدي663

بغداد182385439048021004/07/2012م٠الصدر00717538سكينة مران سة مرادعباس حمود مريود خنياب الساعدي664

00863460بشرى حسن محمدعباس حمود مظخور حديد الشويلي665
الكرادة 
الصدربغداد14723322056211504/07/2012الشرقية

الحيواسط3300216635048010504/07/2012الموفقية0042360لميعة دبي فرحانعباس رحيم حسن عزيز الربيعي666

واسط10928056146204/07/2012م5بدرة00322468وجيھة شمخي غليمعباس زنجار سلمان عالوي الذھيبات667

بغداد18146090853056231204/07/2012المنصور00838948نجاة محمد عليعباس سالم محمد محمود السورميري668

واسط58846057724010/10/2012م12ناحية واسط0095220امل عطية سعيدعباس صيوان غياض مطير الدراجي669

ديالى180105647056177704/07/2012الدجيل00772966صديقة رمضان احمدعباس عبد عباس علي الجميلي670

بدرةواسط192111044056217304/07/2012بدرة230031مريم علي سمينعباس علي اكبر علي عبد االشتكي671
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بغداد396512942056186104/07/2012بغداد الجديدة00926360اسراء سالم سواديعباس علي حسين جبر اميلي672

بغداد39362038056139104/07/2012م٠الصدر00800810ابتسام صالح كاظمعباس عنيد جويعد كمبر الدراجي673

بغداد35218310056157604/07/2012الصدر092911سوري غفور اسدعباس غالي شتيت معلة الدراجي674

بغداد55134942057725610/10/2012الصدر01388794فوزية عريبي كاظمعباس فاضل عبد بحار الزيدي675

بغداد522091410056222004/07/2012بغداد الجديدة01390216انتصار جاسم سابطعباس كاظم سابط فدعم الدراجي676

بغداد17082785543048019104/07/2012الكاظمية00537127زھراء محمد رمضانعباس كاظم عباس يونس العكيلي677

بغداد6797333047988904/07/2012الكاظمية017400حميدة زغير حسنعباس كريم شلتاغ حمادي الفتالوي678

بغداد124047621310056170404/07/2012م٠الصدر01865994انعام نتوش محسنعباس محمد جبر عبود بني الم679

بغداد294321518056191304/07/2012الكرخ00210052وسام محمد عليعباس محمد حسن غالم الحولي680

ديالى2444412332046211904/07/2012ھبھب00771812  عباس محمد عباس محمد العبيدي681

بغداد6277731435048011804/07/2012االعظمية00606098مروج حامد صاحبعباس محمد علي جواد محمد الدھلكي682

واسط11674746056150104/07/2012كوت063235ايمان قنبر فرجعباس مرتضى كاظم علي الكناني683

بغداد048005904/07/2012 6190931033الكرخ00838305فاطمة ھادي فاضلعبد االلة عباس فاضل سلمان التكعجي684

بغداد166504543048019704/07/2012الكاظميه964352سيدة سمرة سيد لفتةعبد االمير حسن علي مراد العلوي685

واسط110438057739810/10/2012م31شيخ سعد00118285عاطفة عبد الكريم حسنعبد االمير حسين محمد علي القطبي686

بغداد17189386044056157304/07/2012الكاظمية167781محبوبة يد هللا بختياريعبد االمير عبد رجب علي الشمري687

الحيواسط174115746056150904/07/2012الحي312385اعظم محمد معززعبد االمير مالك مھدي رضا الوندي688

689
عبد االمير محمد باقر مرشد محمد

الكوتواسط79109936056176104/07/2012الحي137019شيماء توفيق موسىاالسدي

بغداد92379822047991004/07/2012م٠الصدر611629عفت احمد علويعبد الباسط خضير عيه راشد الوائلي690

صالح الدين113054056162804/07/2012م225984الدجيل00260606ميسونذ نزار محمودعبد الباقي عباس ندا مطر الحياني691

بغداد17137218056149704/07/2012كاظمية00508161شيماء ابراھيم كاظمعبد الجبار جواد ابراھيم جواد ويه692

بغداد174793874310056158304/07/2012المنصور00647683لميعة علوان حسنعبد الجبار حسين علي بشارة النداوي693

صالح الدين82047056180504/07/2012م120بلد56566زينب زھير ھاديعبد الجبار حميد عباس عبود البداوي694

بغداد117448057745110/10/2012م21المنصور00065182ھدية علي اكبر اقابرارعبد الجبار فرحان زغير شالل كولي695
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696
عبد الجليل حسن كنيھر مايود

بغداد37111252056202004/07/2012م.الصدر01213520فاطمة علي محمدالمكصوصي

عبد الحسين حسن حسون بندر الكعبي697
بي بي زھراء جواد

بغداد18754693835046198804/07/2012الكاظمية00678434احمدي

698
عبد الحسين رضا نصر هللا يوسف ابو

بغداد16550882154056163404/07/2012الكاظمية00428799سميرة كاظم حسينالعسل

699
عبد الحسين سلمان مطلك سلمان

بغداد280843056168204/07/2012م160اللطيفية00652960ھند عبد العزيز مطلكالخزرجي

700
عبد الحسين عبد النبي موسى يوسف

بغداد319310056169304/07/2012م52م الصدر00412023دالل عبد السادة موسىالحدايدوي

701
عبد الحسين عبد الواحد بدن ثاني

بغداد82318412310056171404/07/2012االعظمية00488507فاطمة عداي شراحةالساعدي

702
عبد الحسين كامل رحيم جناح

بغداد69365243057751010/10/2012م الصدر00582273ليلى محسن عباسالبوفرادي

بلدصالح الدين220316110254056210204/07/2012بلد00094091سكينة محمد سفرعبد الحسين كامل عبد محمد البلداوي703

704
عبد الحسين ھادي علوان حسين

المقداديةديالى581006410056232504/07/2012بعقوبة01170594سنية ابراھيم جاسمالتميمي

705
عبد الحسين وھيب عبد هللا عالوي

بغداد122365135046233604/07/2012م .الصدر000398915زھراء محسن مرويالذھيباوي

الخالصديالى130100543087480104/07/2012الخالص00313470جنت خانم محمد عليعبد الحكيم طاھر حسين حاجم السعدي706

707
عبد الحمزة يوسف حبيب جار هللا

بغداد23039057739110/10/2012م180بغداد الجديدة00589173ضمياء كامل سلمانالعابدي

واسط114345048000804/07/2012م63الحي124910سحر كاظم حميدعبد الخالق خضير بندر  الواسطي708

709
عبد الرحمن مھدي كاظم جواد

بغداد147359141048003704/07/2012الكرخ00543436جنان ياور عباسالحميري

واسط1166636046223804/07/2012الكوت00242742ھدية فارس زايرعبد الرزاق جاسم كرم علي الطائي710

بغداد3403938056146504/07/2012كاظمية00123571مريم قربان كدضداعبد الرزاق صالح مھدي حسين الدبة711

عبد الرزاق عاتي عيسى كاظم الربيعي712
بتول اسماعيل غال

بغداد914410056227004/07/2012الكاظمية00871417محسين

713
عبد الرزاق فيصل حسين ميرزا

بغداد172382635046233204/07/2012بغداد الجديدة00747157مديحة محمد جواد عليالوادي

بغداد12586861534056140504/07/2012م٠الصدر00163444زھرة شاكر محمودعبد الرزاق كاظم عسكر حسين الكعبي714

بغداد400938056162504/07/2012م189الطارمية00830709زھراء محمد رحيمعبد الرزاق محمد خلف نجم الحيالي715

716
عبد الرزاق محمد فرمان خلف

واسط74846057722710/10/2012م9كوت00106338صغرى حسين طلعتيالسامرائي
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بغداد533579310056172404/07/2012الكاظمية0001003يسرى احمد مصطفىعبد الرزاق ناصر حسين علي الحسن717

718
عبد الرسول عبد الرزاق موحان

الكوتواسط17599836048026004/07/2012كوت00457602اسراء سالم محمد عليحسن الوائلي

بغداد17484548057747210/10/2012شيخ سعد63036سميرة جعبي رسولعبد الرضا جناني رسول علي الكياوي719

720
عبد الرضا كاظم حسين سلمان

بغداد9942142056187204/07/2012المنصور00707425زھراء غالم حسينالمكصوصي

واسط15480783605774410/10/2012النعمانية935670خولة علي عبد الحسينعبد الرضا كطوف كال علي الشوھاني721

722
عبد الرضا مجيد حميد محمود

ديالى85547056180404/07/2012م41الدجيل00852497ابتھاج عالء حسينالخزعلي

بغداد23378115057868405/09/2012الرصافة00497907سھيلة كاظم حمودعبد الرضا محمد احمد حبيب العبيدي723

بغداد13028945048000904/07/2012الصدر01978929زينب محمد صادقعبد الزھرة جلوب مطر عنبر الدراجي724

بغداد71143057752310/10/2012م142087م الصدر01210103ھيلة خلف شھوازعبد الزھرة حسن جاسم فلحي الحلفي725

726
عبد الزھرة دريول كريم موسى

بغداد42442134056181904/07/2012م٠الصدر653660زھراء نور واليالسوداني

727
عبد الزھرة زاير حسين موسى

بغداد545338056138204/07/2012م٠الصدر01678722فاطمة حسين محمدالساعدي

عبد الزھرة كريم بدر مانع العبودي728
حليمة محمود علي

بغداد51228257410056220404/07/2012الكرخ559893اصغر

النعمانيةواسط154817828056215504/07/2012النعمانية00141553سعاد فرحان عبدعبد الستار جبار كطوف كلة الشوھاني729

بغداد131361853056230104/07/2012الرصافة00799581استبرق رحيم محسنعبد الستار جليل لعيبي عكلة النوري730

صالح الدين109847056180304/07/2012م124بلد00167207شكرية عبد حمزةعبد الستار حميد عباس عبود البلداوي731

ديالى53214267110056169504/07/2012بلدروز00235726صبرية ولي صالحعبد الستار رجب درويش محمد732

ديالى112153056231704/07/2012م139المقدادية00243228اسماء ابراھم علوانعبد الستار عجمي دانة جامل الساعدي733

النعمانيةواسط16283847057749210/10/2012النعمانية00255559ايمان ناجي عبد عليعبد السالم اسماعيل شمة امين الركابي734

735
عبد السالم عبد الحسين كريم حسن

الشعببغداد96910052056153104/07/2012مم الصدر341908قيثار قاسم حسنالخزعلي

736
عبد السالم عالوي ياسين طاھر

بغداد842081210047990104/07/2012االعظمية0086139ابتسام عبد الستار مجيدالھاشمي

بغداد2210411139056183404/07/2012الرصافة00801690سوسن محمد غازيعبد الصاحب عباس علي محمد737
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738
عبد الصاحب عبود مراد بير مراد

واسط5552927847056177904/07/2012الزبيدية519698ليلى احمد رحيمالجادري

739
عبد الصاحب غالم رجب فرد

واسط14627145057720310/10/2012النعمانية00604938منى علي شمس الدينالعيساوي

740
عبد الصاحب مرزة محمد عبد علي

بغداد11985034056141304/07/2012الكاظمية214247ليلى ابراھيم محمدالزاغي

بغداد13435791410056226704/07/2012الكاظمية00818695طاھرة نصر هللا عليعبد العظيم جواد ابراھيم جواد دبة741

742
عبد العظيم علوان عبد الحسين 

بغداد105823310047991704/07/2012الزبيدية00217995طاھرة علي رضاالكالبي

الخالصديالى99146136056176404/07/2012بغداد الجديده00360749ايمان عباس عاليعبد الكاظم حسين محمد حسين السعدي743

الحيواسط155115741056132804/07/2012الحي500981فضيلة ولي عليعبد الكاظم فرحان جمعة داري الوندي744

بغداد104372841048003604/07/2012الصدر00399754طاھرة غالم عليعبد الكاظم ناصر حسين راشد التميمي745

بغداد3878319435046198404/07/2012الرصافة00257756مريم عبد الحسينعبد الكريم جاسم رضا العبوس746

خانقينديالى2852614335048011104/07/2012الرصافة00677500ساھرة رضا عليعبد الكريم جاسم علي . شروان747

بغداد17834789242057726210/10/2012المنصور00160282بشرى غالم مھديعبد الكريم جاسم كريم فرحان العبادي748

بغداد19386135046232904/07/2012االعظمية00340173بسعاد باقر سلطانعبد الكريم حسن حسين حسن الخفاف749

بغداد131835057719810/10/2012م20بغداد الجديدة00336777مريم ابراھيم رحمتيعبد الكريم حسون حوار عكلة السراي750

751
عبد الكريم حمد هللا رستم مراد

بغداد42923452056200904/07/2012الرصافة00285013سركول حسين عليالخطاوي

بغداد1682314310056171204/07/2012االعظمية00281738نورية سيد عبد هللاعبد الكريم رشيد عيسى . المشاھدي752

753
عبد الكريم سلمان جمشير رضا

بغداد12140636056172704/07/2012المنصور00041291احالم احمد عليالجيزاني

754
عبد الكريم عبد الرضا محمد صالح

واسط122496236046223104/07/2012كوت01867238فاطمة علي اصغرالسعيدي

755
عبد الكريم عبد الوھاب كريم ياسين

00667926سعاد حميد حسنالطائي
الكرادة 
بغداد8034653056194804/07/2012الشرقية

صالح الدين83447056180104/07/2012م67بلد96965سلمى عبد هللا احمدعبد الكريم عبد خضير عباس البلداوي756

757
عبد الكريم عمران رمضان علي

بغداد1019635046234604/07/2012الرصافة106729كلزار سليمان نور محمدالكھريزي

بغداد133096753056194904/07/2012الخالص00579480بشرى طالب احمدعبد الكريم محمد عبد علوان758

759
عبد الكريم محمد كريم ناصر

واسط115747057748710/10/2012م89الحي7108331شذاء حسين سارهالھماوندي
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760
عبد الكريم مرتضى محمد بختيار

واسط70947056178904/07/2012م186كوت00283918شھالء سيد مراد عليالكناني

761
عبد الكريم مھدي مفتن عالج البو

بغداد13402335046212804/07/2012بغداد الجديدة00287697زينب محسن درويشمحمد

762
عبد اللطيف سھيل نجم عبد هللا

بغداد28383531056149504/07/2012الرصافة00756378امال خليل غالمالحسيني

763
. عبد اللطيف عبد الكريم سلوم

01389654سعادة حسين عليالربيعي
الكرادة 
بغداد10997555083047993604/07/2012الشرقية

بعقوبةديالى77100832057744410/10/2012بعقوبة00577554ايران حسين عليعبد اللطيف كامل نجم حسين الكرخي764

الزبيديةواسط18378123047995104/07/2012الزبيدية128053رحيمة محمد صفانةعبد هللا حران صفانة عبرة الدليمي765

بغداد175372439048020904/07/2012الكاظمية00814573ايمان اسد ھاديعبد هللا حسن عبد الكريم سھيل766

بغداد16787184048057745510/10/2012الكاظمية9123عفت رحمة محمديانعبد هللا حسن عبد هللا حمد العالك767

بغداد55231037048017204/07/2012الرصافة00783857ايمان غضبان حمةعبد هللا عبد االمير عبد هللا جاسم الحار768

769
عبد المحسن حسين امين محسن

بغداد16997685022047988604/07/2012الكاظمية00910245نسرين ھاني اسدالصباغ

770
عبد المنعم محمد جواد كاظم حمادي

بغداد67161341056146604/07/2012الرصافة00361501فاطمة عبد االمير عليالمسلماوي

بغداد10710138056139404/07/2012الكاظمية112172كبرى علي محمد رضاعبد المھدي عون سلمان محمد السعدي771

عبد الناصر جعفر عبد االمير كبة772
بشرى عبد الصاحب

بغداد398143057752210/10/2012م65الكاظمية00399492جعفر

واسط9236042056187304/07/2012الذھب00552450اسيا عيسى عباسعبد النبي رحمن سلطان عبد علي773

774
عبد الھادي عبد الرضا كريم حسين

بغداد73416347057749110/10/2012الرصافة100624ماجدة كاظم ضمدالتميمي

بغداد82318412310056158504/07/2012االعظمية00347248حميدة عيسى حسينعبد الواحد بدن ثاني زويد الساعدي775

776
عبد الوھاب صافي حسن نحو البو

بغداد15847864341056133204/07/2012م الصدر00745387ليدا نجاة عليمحمد

777
عبد الوھاب عبد الرزاق جاسم خلف

الخويلصالخالصديالى10622529056165504/07/2012ھبھب00939484نضال عبد اللطيف كاظمالخالدي

صالح الدين99105344056156304/07/2012بلد00807858بروين محمد احمدعبد علي جاسم مطر ناصر العبيدي778

شيخ سعدواسط5030129937056190604/07/2012شيخ سعد00152050رجاء عواد سلمانعبد علي فرحان داود كريم خطاوي779

بغداد3666818441056132604/07/2012الرصافة0013103مريم ابراھيم فتاحعبد علي ولي780

بغداد100320057742056187704/07/2012الرشيد00168693معصومة شعبان شيخيعبد فاضل ساجت ھزاع المعموري781
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الحيواسط8115738056137604/07/2012الحي1769953عذراء مجيد جدوععبداالمير سلمان ھادي  بدري782

بغداد1988033048006404/07/2012ابي غريب00162330نصيبة منديل خميسعبود بدر خميس حافظ الداودي783

العزيزيةواسط11925837048015904/07/2012العزيزية31967ميسون ابراھيم نصيفعبود محمد حسين جمعة النداوي784

الكوتواسط1626928056215804/07/2012الكوت00071451سھام عبد هللا فنجانعدنان حبيب علي اكبر محمد785

الكوتواسط1784914056167604/07/2012الكوتنورية علي غزليعدنان حسن محمد ھاشم القطبي786

787
عدنان حسن ھليل عبد الرضا

الحيواسط6577819056167704/07/2012الحي00439269زينب حامد حماديالشحماني

بغداد33810442056186504/07/2012الكاظمية00594849باسمة عزيز ابراھيمعدنان حميد محمد علي العطار788

الحيواسط14311443048019504/07/2012الحي287841اميرة شناوة رستمعدنان راشد حسن رستم الربيعي789

790
عدنان رضيوي صالح جار هللا ال

واسط8777335046234104/07/2012كوت00865886احالم صاحب محمدجار هللا

واسط17114434056142504/07/2012النعمانية0249062امل فاضل عيدانعدنان زيدان حسون داغر االحمدي791

792
عدنان عبد الحسين محسن حظي

واسط1518015046210304/07/2012النعمانية016040حياة عبد المجيد محسنالبركاوي

بغداد851117017252056201904/07/2012الكاظمية00547616صبيحة خليل ابراھيمعدنان عبد الرزاق صالح مھدي دبس793

الحيواسط51109915056149804/07/2012الحي00283032مرضية عباس محمدعدنان علوان شوكان عبد هللا الواسطي794

بغداد6243831333047985904/07/2012االعظمية00283719سعاد عبد الحافظ حسونعدنان علي عبد هللا  الجبوري795

بغداد35225056196704/07/2012م155م الصدر00520034سداد مراد عليعدنان عليوي سلمان اسفيح الالمي796

بغداد2376037046239604/07/2012احوال الصدر00265254زھراء مھدي جبارعذيب اكليھم غويلي محمد العكيلي797

النعمانيةواسط1891939048022104/07/2012النعمانية00244993محمود حسن جمشيرعربية ھاشم كلة علي كنانة798

واسط12320928056215704/07/2012كوت00457498مديحة لطيف عبد السادةعريبي سعيد مطلب جنديل الھماشي799

الدجيلصالح الدين12120144056217104/07/2012الدجيل00603101باسمة سرحان حميدعزيز ثابت محمد يعكوب الخربطلي800

الحيواسط104418047995304/07/2012م18الحي00895901ندية لطيف شريفعزيز جبر خلف والي السراي801

واسط2519912636046223904/07/2012الحي291150سعدية كاظم رشيدعزيز داري علي محمد الصياد802

بغداد136351934056142404/07/2012كرادة الشرقية00650636مريم رمضان عليعزيز علي حسين عبد هللا الجاف803

بغداد2887814554056163804/07/2012الرصافة00501462كيفية احمد محمدعزيز غالم علي  الربيعي804

صالح الدين74844056155404/07/2012م86الدجيل00511806زھرا نور محمدعزيز مبدر حسن عزيز المرسومي805
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ديالى39155837046240004/07/2012المقدادية00644178زينب سعيد احمدعصام جاسم محمد صالح القويلي806

807
عصام عبود صالح عبد الحسين

بغداد161292807310056170304/07/2012الكاظمية00355445علياء عباس راضيالشكرجي

808
عصام محمد رضا مرشد محمد

واسط198110037046238004/07/2012الحي457351سلوى غالم رحيماالسدي

بغداد36863742056185704/07/2012الكاظمية184691ھناء محمد عباسعصام محمد مھدي عبد االمير الجمالي809

810
عصمت عبد الواحد ياسين بدر

واسط115347057749410/10/2012م5كوت00307161ميرنا اكرم عباسالخضري

واسط14722232047992704/07/2012الكوت00916286شھناز غيدانعطا ھادي حياوي محمد شكروك811

بغداد8816244138056136404/07/2012م٠الصدر428819فاطمة علي رمضانعطية محسن جبر اصليع812

بغداد8572642938048013604/07/2012االعظمية00368098احالم شناوة سعيدعقيل حميد بدن جربوع الدلفي813

عقيل طالب مطر عبد الكريم الخطيب814
ب ير  ء  ر

واسط115543057751410/10/2012م188العزيزية319442الجليل

بغداد79396397310057738110/10/2012االعظمية00536675ايمان موسى عليعقيل مجيد بشارة مايح ال فتلة815

بغداد122838056135104/07/2012(71)200الكاظمية540117جمانة جعفر عباسعالء جعفر حسين ابراھيم حلمي816

بغداد16099780547774860510/10/2012الكاظمية00076242سناء رضا عبدعالء حسين احمد عبد الكريم الكاتب817

الحيواسط12685738056169904/07/2012الحي243607فرح سعد عويدعالء حسين عويد . الغريباوي818

بغداد2260711441057743610/10/2012الرصافة00923766زھرة حسين علي اكبرعالء رجب حسين كاظم الفرات819

بغداد4160320921056167104/07/2012كرخ00758932سھام كاظم احمدعالء صادق داود بقال باشي820

واسط183105536046224304/07/2012بدرة00602630انتظار جبار عليعالء عبد الرضا علي محمد الالمي821

واسط33120724047991504/07/2012الحي1958401كوثر علي محمدعالء محمد مراد سخصة الشوھاني822

واسط822135046213704/07/2012كوت00731578ندى حسن عبد الحسنعالوي جبار علي محمد التميمي823

واسط822135046213704/07/2012كوت00731578ندى حسن عبد الحسنعالوي جبار علي محمد التميمي824

الكوتواسط10626745056147704/07/2012الكوت00457065زھرة شدھان سلمانعالوي شرھان سلمان داود الملطاشي825

واسط932310057738210/10/2012كوت00046054ھيام عزيز جبرعلوان عبد كاظم محمد الحجامي826

بغداد3652418046212104/07/2012الكاظمية00089084محمد علي احيالعلي احيال مطلك عايد العايد827

بغداد15918641056160904/07/2012الصدر00810368ربيعة كاظم عباسعلي بالسم ھليل خريبط البھادلي828

9913654056163104/07/2012بلد00912021انتصار فاضل عباسعلي جابر محمد ھادي نعمة البلداوي829
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بغداد75422341057743510/10/2012الرصافة00405946نداء حزام بدنعلي جبار العيبي جاسم الفريجي830

بغداد9388838048013004/07/2012الصدر00267290سھاد علي عبد الحسنعلي جبار حمدان ھذيلي الفرطوسي831

بغداد362310242040445104/07/2012بغداد الجديدة00315103جيمن مراد عليعلي جعفر جاعد ذياب الساعدي832

بغداد15119475635048011504/07/2012الوحدة00439421غصون مھدي حسينعلي جعفر علي حسين العالق833

ديالى2449512344056155304/07/2012ھبھب00304921منتھى عبد الحميد عليعلي جواد كاظم جواد السعدي834

00262801زينب ياسين خضيرعلي جواد كاظم عدنان النداوي835
الكرادة 
بغداد11249956343057740710/10/2012الشرقية

صالح الدين74844056156204/07/2012م71الدجيل00308318مدينة نادر قليعلي حاتم حسن صالح المرسومي836

الدجيلصالح الدين225855113054056163704/07/2012الدجيل00493278فاطمة حسين عليعلي حبيب كاظم اسد الموسوي837

واسط50103235046232704/07/2012جصان00989420رباب رحمن سلطانعلي حتي حيران محمد838

بغداد23265538056135704/07/2012الكاظمية00219273شھالء محسن قاسمعلي حسن خلف مناف الياسري839

واسط12484337046239004/07/2012كوت00281016اميرة لفتة حيدرعلي حسون كريم لفتي الدينوري840

بغداد125113626410046210904/07/2012الصدر00493108فاطمة ابو الحسن بلوجعلي حسين بدر طاھر الالمي841

بغداد38553056231604/07/2012م115ابي غريب00194621نجاة محمد سعيدعلي حسين عليوي حسين العامري842

ديالى100544056156004/07/2012م123الخالص00068729حسنية اسماعيل غالمعلي حسين ھادي كاظم التميمي843

بغداد10745634056140804/07/2012احوال الصدر00745877ايمان عبد الرضا حسنعلي حمود مريود خنياب الساعدي844

بغداد600119865310056161504/07/2012الصدر00287305بدرية ابراھيم رضاعلي خزعل علي مرھج الالمي845

بغداد144397335046212704/07/2012الصدر00978260سنكين طال مراد جانعلي خلف باروني كرم القطبي846

الكوتواسط18347837048015504/07/2012الكوت00451893ايمان محمد محسنعلي خليبص سوسة جلود المكصوصي847

بغداد5736128731056168404/07/2012الزبيدية029327صديقة صادق اكبريعلي دريب غانم معيدي الزاملي848

بغداد17528587738046212004/07/2012الكاظمية000992158خضرة عباس ھاللعلي ذباح داخل جاني العكيلي849

بغداد88106133047986804/07/2012المنصور00367433معصومة غالم عليعلي راھي عبيد سوادي الشبالوي850

واسط1628948057717610/10/2012كوت0054978سعاد كريم سعيدعلي رحمن علي موسى ھوري851

بغداد10062950441048004304/07/2012كرادة الشرقية00003964زھرا مطھر دغعلي رحيم زغير شريف الكناني852

واسط3287516546056150304/07/2012الحي1109820خديجة سوران نورعلي سلمان محمد مكي العذاري853

كوتواسط1446837056190204/07/2012كوت00256534سكينة خاكرم علي كرمعلي شاه حسين عبد الحسين ملك شاه854
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بغداد41939252056202204/07/2012م الصدر00025828ساجدة جواد حسينعلي صابر محمد علي الربيعي855

بغداد198413553056193504/07/2012الكاظمية819507فاطمة حسين جاسمعلي صاحب جاسم محمد الجنابي856

واسط182105535046232804/07/2012بدرة0096084ھناء علي اكبر عليعلي صالح ولي علي الزركاني857

الكوتواسط8912047996204/07/2012م141الموفقية519772كريمة جبر غضيبعلي صبر غضيب عليوي الزيدي858

الدجيلصالح الدين39117544056216704/07/2012الدجيل00772174شذى ناجي رجبعلي عباس صالح جواد الخزعلي859

860
علي عباس عبد الرضا عباس

بغداد16803584135046233304/07/2012الكاظمية00431401سعدية كريم محمدالزركاني

الحيواسط2455212344056156604/07/2012الحي0643410خديجة محمد طوريعلي عباس قاسم عبد علي861

الحيواسط753232048027304/07/2012الحي080046كريمة علي حسينعلي عبد االحد علي حيدر الحيدر862

بغداد16338948057746710/10/2012الكرخ00441040ھناء عبد الكريم رشيدعلي عبد الحسين علي علي الجاللي863

864
علي عبد الرزاق كاظم بربوني

بغداد18315042056185504/07/2012الكرخ0052753منصورة تقي كال ھدوزالفتالوي

واسط1419446057723010/10/2012الكوت00063208ايمان يوسف منصورعلي عبد العزيز حسون محمد الناصر865

بغداد24953056195004/07/2012م13االعظمية00000623اميرة عطا عبدعلي عبد العزيز مكي خضير الربيعي866

واسط228237048017304/07/2012كوت495944باسمة قاسم حسنعلي عبد المھدي عبد الكريم  االوسي867

868
علي عبد النبي سويف العجيج

واسط194110310056144504/07/2012الحي69764شيماء كاظم مطشرالشحماني

بغداد12603963138056147404/07/2012الصدر152214فرستة بابا عليعلي عبد خضير عطية رسيتم869

واسط184102535046197904/07/2012الحي003685سالمة محسن مجيدعلي علوان شوكان عبد هللا870

الحيواسط1263534056182504/07/2012البشائر00450599رجابة زريجي عليعلي عودة علي عبيد العقابي871

واسط7758638832048027204/07/2012االعظمية00564774ميساء عبد الحمزة ساريعلي عودة محسن محمد التميمي872

بغداد82319412310056144904/07/2012االعظمية0091888حياة علي بدنعلي غاوي بدن ثاني الساعدي873

الحربغداد356543056184504/07/2012الكرادة00567115انعام علي حسينعلي كاظم جواد سليم الحسيني874

بغداد6410253056192904/07/2012بغداد الجديدة00855644بتول انعيمة كمرعلي كاظم سابط فدعم الدراجي875

بغداد185725410056226604/07/2012كوت00629166ليلى جياني رسولعلي كريم رسول علي الكيادي876

بغداد279943057740410/10/2012م85م الصدر00493400سھلة لعيبي حافظعلي لفتة حيدر جعفر الموزاني877

بغداد12128860733047986904/07/2012م٠ الصدر264226فرانك كريم حسنعلي لفتة غالي وادي الالمي878
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العزيزيةواسط81815642056185304/07/2012مالعزيزية00213155فيروز ياسين شيرخانعلي محسن جسام  الھذيلي879

الحيواسط196109946056151704/07/2012الحي388116بتول محمود جمعةعلي محمد ھاشم عاشور الھاشمي880

بغداد117948057745410/10/2012م29االعظمية00348019ايمان شرھان لفتةعلي محمود محمد حسين الكاظمي881

علي محيسن ساجت حسين الساعدي882
معصومة ابو الحسن

بغداد19242439048022204/07/2012م٠الصدر01686258محمد

بعقوبةديالى3242413410056222104/07/2012بعقوبة00823973ايمان سيد عبد هللاعلي مناتي علي سلمان883

واسط9185635046233504/07/2012الرصافة00610889نورية داود ھواسعلي منصور كرم علي البدراوي884

بغداد156378538056139504/07/2012الصدر00679585حياة جيجان عبدعلي منفي صكر علي المالكي885

بلدصالح الدين9419044056157204/07/2012بلد0283729خديجة ناجي مھديعلي مھدي اسماعيل ابراھيم البوعظة886

بغداد2985949552056152804/07/2012الكرخ00695031شھالء حكيم حسنعلي مھدي رزوقي عبد الشكاكي887

بغداد16467382453056230404/07/2012الكاظمية00358298ساجدة محمد عليانعلي مھدي رضا محمود الخرساني888

واسط300548057718210/10/2012م171الكاظمية00989151بتول غالم عليعلي موسى علي حسين الموسوي889

بغداد36891185310056144104/07/2012الرصافة00636548نجية حيدر صفرعلي موسى ولي كريم المرياني890

بغداد36891185310056144104/07/2012الرصافة00636548نجية حيدر صفرعلي موسى ولي كريم المرياني891

بغداد14300371654056164804/07/2012الكرخ078485ليال حسين غالميعلي ناجي جويعد بدن الربيعي892

واسط131109648057745910/10/2012الكوت00296111نوال نصيف جاسمعلي نزر محمد علي حسن المياح893

الكوتواسط20101136056147304/07/2012الكوت00644401خيرية سوزي محمدعلي نصر الدين كمال ملك شاه894

الكوتواسط20101136056147304/07/2012الكوت00644401خيرية سوزي محمدعلي نصر الدين كمال ملك شاه895

بغداد161350735046198604/07/2012احوال الصدر00922987حسنة عطية رحمةعلي نعمة حسين محمد البخاتي896

بغداد97433056148804/07/2012م187الكاظمية00387555سليمة جعفر حسنعلي نور حسين عيسى ابو شامة897

بغداد97433056148804/07/2012م187الكاظمية00387555سليمة جعفر حسنعلي نور حسين عيسى ابو شامة898

بغداد190589631056149204/07/2012الرصافة00995560ھدى عيسى امينعماد حبيب موسى ولكي فيلي899

بغداد13956869845048000704/07/2012الكرخ1020131نسرين خليفة عبد هللاعماد خلف حسن كزير الفريجي900

بغداد1791867410056220704/07/2012الكاظمية44293جنان ابراھيم حسنعماد رعد عبد الكريم حسن الموسوي901

بغداد399634056146004/07/2012الكرادة665732بتول محمد باقرعماد سعدون حسين الجمعان902

بلدروزديالى5039525437048015804/07/2012بلدروز00077812خلود جاسم كطرانعماد سلمان احمد حبيب االخرس903
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عماد عبد هللا عبد العزيز زبين العتابي904
فريدة علي اكبر عبد

بغداد2122210733047985404/07/2012الرصافة00440656الحسين

بعقوبةديالى143101253056231404/07/2012المعبر0056116مارية شيفان نسويعماد عدنان مھدي ساره905

الزبيديةواسط50103935078011204/07/2012الزبيدية9243635اشراق مالك دواحعماد مبدر دواح مرموص الداوري906

بغداد195663979310056159104/07/2012المنصور00972442زھرة محمد كاظمعماد مجيد فعل رباط السوداني907

00724429ابتسام حكمت محسنعماد محمد شيت حمودي حسن عنين908
الكرادة 
بغداد438026056166404/07/2012م96الشرقية

909
عماد محمد عبد الحسين عبد هللا

بغداد400046057724210/10/2012م90الكاظمية01226080زھراء غالم رضاالبغدادي

بغداد54410869142056186404/07/2012الكرادة00576058حواء علي اصغرعماد محمد مھدي صالح التميمي910

بغداد58100837057739210/10/2012الكاظمية00868531ھناء حسين راضيعماد ھادي جواد محمود الكھربائي911

بغداد1373352056201204/07/2012االعظمية00015228ايمان جواد كاظمعماد ھادي طالب كاظم الحلي912

بغداد127749639410056220304/07/2012م الصدر297803سميرة عبد الكريم ميرزاعمار زامل وجر راشد الساعدي913

00455935االء رسول حباشةعمار عبد الھادي جواد كاظم الزبيدي914
الكرادة 
بغداد16216642057726710/10/2012الشرقية

الزبيديةواسط39114038056139804/07/2012الزبيدية358586ازدھار علي حسينعمار مبدر دواح مرصوص الداوري915

بغداد41943048018604/07/2012م43االعظمية00192615زھرة عبد الكاظم محمدعمار مجيد خليفة عماد الشموسي916

بغداد3757618854056163304/07/2012الرصافة00510426صبيحة حسين مرموصعمران بنيان فارس . المدني917

الحيواسط3299516514056148104/07/2012الحي388501شيماء سعيوط حسونعمران حامد عبيد يوسف الرزكاني918

واسط4899024528056167204/07/2012الشحيمية00065926غسق علي محسنعمران صالح ھادي ناصر المعموري919

واسط92236056161204/07/2012م9االعظمية00949753فريدة محمد مھديعمران موسى قاسم علي920

بغداد30392542057725910/10/2012االعظمية00266517فضيلة عباس محمدعواد صبر حمدان سلمان النعامة921

بغداد190235236048026704/07/2012م٠الصدر00574677ابتسام سعيد كازيعودة عباس فرج شھوان الفريجي922

923
عيدان قھرمان مير علي شير علي

الكمالي
نعيمة عبد الحسين مال

واسط593971244057750210/10/2012كوت00995866هللا

بغداد9870743047992904/07/2012االعظمية00330084نداء جواد كاظمعيسى جمعة محمد حسين الربيعي924

بغداد5104343057750910/10/2012م٠الصدر00263747سامية قاسم ناصرعيسى حيدر جعفر عجيل الموزاني925

واسط93205614704/07/2012م188كوت00148786اميرة حمد حسينغالب رزوقي علوان حسنين السماك926

بغداد131035046213904/07/2012الرصافة00557465صفية عيسى كاكاخانغالب منصور حيدر خان سيالن الفيلي927
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العزيزيةواسط129115539048020704/07/2012العزيزية00319988علياء فالح مھديغزوان فيصل حبيب نصر النصر928

بغداد169127633048005304/07/2012م٠ الصدر296414سامية شغيب شنديغني عبد الرضا سعيد . الصقري929

الزبيربغداد14355137048016704/07/2012االعظية105862نسيمة خليل ابراھيمفارس ابراھيم علي لطيف العامري930

واسط4438922235046233004/07/2012الصويرة00865644كاظمية اللة عليفارس جبار مرھج رستم الربيعي931

932
فاروق اسماعيل محسن غايب

بغداد6741048005004/07/2012م118الكاظمية00116276بلقيس رحيم جوادالخزرجي

بغداد156969733048005104/07/2012الرصافة00139331انتصار مراد سعيدفاروق تركي جمعة شيرزاد الفيلي933

بغداد14116970641056211604/07/2012الصدر206207زھرا حبيب هللافاضل جاسم علي كيطان البھادلي934

صالح الدين525734048007804/07/2012الكرخ00851806امنة باقر سلطانفاضل جبار سلطان مراد السليمان935

الحيواسط7185714056147904/07/2012الحي033730زمن محمد حسنفاضل حسن ناتي مندي936

واسط21159310056170104/07/2012شيخ سعد453791نرجس سالم عاشورفاضل زيدان صالح قاسم الشوھاني937

بغداد211541057744110/10/2012م89المنصور00149427ھناء عبد الرحمن ايديمفاضل عبد العباس مريح سبع الھبي938

939
فاضل عبد النبي موسى جبار

واسط6516623047991404/07/2012ناحية واسط00417820شھناز كاكة مرادالمكصوصي

واسط12628056211204/07/2012م188الحي0023999خديجة حسين عليفاضل عبد بندر محمد الھيوري940

بغداد178389647056178704/07/2012م٠الصدر0922699وفاء نوري غالمفاضل محمد مناتي حرب السوداني941

واسط12638056211004/07/2012م187الحي1190كوثر فاضل محمودفاضل محمود احمد كيرزة قنبر942

ديالى571812937047998304/07/2012بني سعد655461زينة جعفر يصخفاضل مھدي محمد نصيف الجمعي943

واسط2426412247057748210/10/2012الحي362362عبد الھادي رحمن عباسفاطمة سيد كريم زاھد الالمي944

واسط24630124310056170504/07/2012الحي109128عبد الكريم سودان نورفاطمة عبد الكاظم مراد نجم الوندي945

الصويرةواسط14785237048015604/07/2012الصويرة647856رضا كريم حقيفاطمة عبد علي راشد محمد الربيعي946

بدرةواسط4074820432057744310/10/2012بدرة919890انصار ضياء حسنفالح عيدان خلف علوش الدفاعي947

بغداد60389525047992004/07/2012م٠ الصدر00618283تھاني عباس محمدفالح مھدي بريسم خنجر الربيعي948

النعمانيةواسط12173035057719710/10/2012النعمانية0923477فرشة محمد علي حمزةفالح مھدي حمزة ھيجل البدري949

فائز ھادي احمد شلك البصام950
ناھدة راضي عبد

بغداد358217452056202104/07/2012مالكاظمية00890007ابراھيم

الخالصديالى41048002904/07/2012م159١٠٢٦ھبھب00361401احالم بك مرادفائق مھدي جواد عباس النداوي951
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بغداد17202686184047995604/07/2012الكاظمية00682798مريم رمضان عليفتحي رحيم احمد يوسف الشبر952

بغداد169328734056141104/07/2012الكاظمية276291فضيلة سعيد احمدفراس عبد العزيز حسين علي البكري953

بغداد1597742057725810/10/2012بغداد الجديدة00783571ھدية ابراھيم كاطعفرج صبح رشاد علي الزيدي954

بغداد773524310056171104/07/2012الصدر00059041ليلى عبد الكاظم مطرفرحان رشم محسن مطر955

بغداد98915433048006504/07/2012بغداد الجديدة0055826رقية اسماعيل محمدفرحان محيسن علي غانم الحميداوي956

ديالى5721728736048026404/07/2012المقدادية00115674علي حسينفضيلة سبع خميس كاظم العطافي957

واسط80543048019804/07/2012م48كوت00151084جاسم محمدفضيلة عباس عودة فرج الزركاني958

واسط4074120436046223004/07/2012بدرة00682441داخل بريسم حاجمفطيم عبد علي سلطان الخطاوي959

بغداد101246310056170204/07/2012الرصافة00862936فاطمة حسين شكرفالح جمعة علي غالم الربيعي960

بغداد644434056142304/07/2012الصدر00874948علية محمد عيسىفالح حسن سعيد سباھي الغزاوي961

العزيزيةواسط5395327013056150004/07/2012العزيزيةزينب حميد مجيدفالح عبيد حسين مالح الراوري962

بغداد24162634047989804/07/2012الكاظمية00576769سھامة سعد هللا عزيزيفالح فرحان بنوان ابراھيم الجابري963

واسط31411646057723110/10/2012كوت255570ساجدة مالك مصريفالح فيصل محمد ھيور الزركاني964

واسط110413539056143404/07/2012شيخ سعد144229امل يوسف كريمفالح قاسم نظرعلي حيدر الالمي965

بغداد4715823638056145704/07/2012الكرخ00848473بيداء عبد الصمد حسنفليح حسن حمد حسن العبيدي966

بغداد9855849315057868505/09/2012الكرادة01724545طيبة محمد ابراھيمفھمي ابراھيم شرھان  العامري967

فوزي ابراھيم حسين علي الفيلي968
ليلى محمد جواد محمد

بغداد1462903852056200704/07/2012الرصافة00895202مراد

بغداد3984020043048019304/07/2012بدرة00303073علي بنجة مھديفوزية سوزة مھدي حسين969

بغداد132390746057724810/10/2012الكرخ00304704سعاد عكرب جبرفؤاد خلف حسن كزير الفريجي970

واسط2251811336046222604/07/2012الرصافة0804863سامية سوزة عبد عليفؤاد علي حسين علي المنوجيري971

واسط1762289310056211404/07/2012نعمانية273191شكرية نعمة لھيبفيحان عبد الحسن خلف شاني الحجامي972

العزيزيةواسط2125839056183904/07/2012العزيزية00135377ھدية مھدي مھدي سلمانفيصل حبيب نصر ھيدان الشمري973

974
فيصل سلطان موزان محمد علي

بغداد97938048012904/07/2012م187شيخ سعد00131142نجمة رحيم عبد عليالبالوي

الزبيديةواسط5566127917056148904/07/2012الزبيدية50083تغريد فيحان ذيابفيصل محمد عباس درويش975
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واسط46282445048023004/07/2012كوت26543ماخرين اولكا اثاتوانيافيصل ياسين شاطي شريعة الوائلي976

واسط19946057723910/10/2012م117الحي108131بتول ولي عبد عليقادر حمودي احمد علي العقبي977

بغداد884413456195504/07/2012الصدر00719614زھراء محسن عباسقاسم اجتير عبود موسى الرستماوي978

ديالى81102936046223304/07/2012المقدادية00994013وضحة علي حسينقاسم حسون حميد حسن العطافي979

بغداد557182792547987904/07/2012الكرخ955760نجاة عبد الكاظم خضيرقاسم حميد خضر عبد هللا980

ديالى6082930537046238304/07/2012ابي صيدا458416سوزان درھان رشيدقاسم خزعل عبد المھدي محمد التميمي981

الحيواسط60115745048023404/07/2012الحي270430رقية عبد بندرقاسم خضير بندر . الواسطي982

بغداد19156854056163204/07/2012الصدر00733158سلبة رستم ابراھيمقاسم سرحان راضي جبر السعيدي983

واسط111646056151104/07/2012م81النعمانية00255075حسنة عباس نعيمقاسم شمة شريجي قاسم عطوان984

واسط3221348057745710/10/2012كاظمية00844872خولة فيصل ھاشمقاسم صادق ما شاء هللا حسن الناصري985

بغداد180786210056196304/07/2012الصويرة0195742رشا كريم نجمقاسم عبد الحسن طعمة مراد المياحي986

بغداد60846305310056172304/07/2012الكرخ0048475زينب خزعل عبد الكريمقاسم عبد الحسين علي حسين الخفاجي987

988
قاسم عبد الياسر جبر عبد محمد

واسط957843057751910/10/2012كوت00222874والء عبد االمير مطشرالمكصوصي

بغداد18246391343056184604/07/2012المنصور00586108افراح كاظم شبيبقاسم علي حسين جاسم الساعدي989

بغداد5366626047992304/07/2012م٠ الصدر00072910ام البنين حسين عليقاسم عليوي سلمان كاصد الربيعي990

الكوتواسط177405736048026904/07/2012م٠الصدر00041658حذام مشكور مرشدقاسم محسن كاظم حسون القريشي991

بغداد11857433047986204/07/2012م٠الصدر0074959اشواق ھادي سلمانقاسم محمد جمعة فليح الدراجي992

بغداد19573035046213304/07/2012الصدر00776826معصومة محمد بخشيقاسم محمد حاشوش شفلح النصراوي993

بغداد2060010341057743910/10/2012الرصافة00685678فاتن ھاشم جيادقاسم محمد حسن شمخي جبر الكعبي994

قاسم محمد سريح سيد التميمي995
زھراء موسويان

الكوتواسط14416342056187004/07/2012الكوت00236139خولنجاتي

بغداد104426056146404/07/2012م143الراشدية00983450ميسون عبد الزھرة جبرقاسم مھاوي محمد سبھان العزاوي996

بغداد10713042057727010/10/2012المنصور00399565نرجس عباس طبلجيقيس صبيح حسن وسيج الزيدي997

00609453سناء حميد حسنقيس عاصم حميد عمران الربيعي998
الكرادة 
بغداد425219752056201104/07/2012مالشرقية

999
قيس عبد الصاحب ابو الحسن حسن

بغداد1316734056181604/07/2012الكاظمية844752سالي عبد الرزاق فيصلالخيام
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الصويرةواسط72121047995504/07/2012م22الصويره452541ابتھال جليل حجيجقيس علي عبيس كاظم العجيلي1000

بغداد722372943048017704/07/2012المنصور20240زينب ناصر ھاشمقيس محسن حميد خلف الموسوي1001

قيس نصيف جاسم صالح العزاوي1002
زاھدة محمد سعيد

الخالصديالى2640513336048025704/07/2012ھبھب00120416ابراھيم

بغداد2092810538056139204/07/2012الرصافة00031386سيدة محترم ابو الفضلقيس نعمة جمعة فيصل الخميساوي1003

بلدصالح الدين283547056178604/07/2012بلد56952كوثر نعمة حموديقيس نواف جاسم محمد الشافعي1004

كاظم الوس سھر باھض المالكي1005
شھناز نصرت هللا

بغداد144345048001104/07/2012م176م الصدر00191055منصور

بغداد135954210056160704/07/2012الكرخ01228557سميرة ابراھيم محسنكاظم جاسم غافل حسين العكيلي1006

واسط4474033047987404/07/2012الزبيدية29482حبيبة محمد قنبركاظم جليب علوان ميدان الزبيدي1007

الخالصديالى1447735126056197404/07/2012ھبھب00160359سكينة محمد عليكاظم جواد حبيب باقر المھداوي1008

بغداد3051936046224004/07/2012الراشدية00626596ھالة كاظم حماديكاظم حمادي جبارة محمد الموسوي1009

الكوتواسط48110937048015104/07/2012الكوت0034143زھراء حسن كل محمدكاظم حنش وساك تقي الساعدي1010

النعمانيةواسط139447035046198504/07/2012النعمانية00231835فرح نجم عباسكاظم داود سلمان فيروز القطبي1011

النعمانيةواسط177104132048027004/07/2012النعمانية00994758ثمينة علوان عزيزكاظم سلطان عزيز حسن الفيلي1012

بغداد65104141048003504/07/2012م٠الصدر00498275عفاف حسن صالحكاظم عبد الواحد محسن عزيز البھادلي1013

واسط8479545048023704/07/2012واسط064170اميرة برھان ابوالدولكاظم عجاج شعيث نجم الخسارية1014

بغداد8281134056195404/07/2012شيخ سعد129953معصومة حسين سلدوزكاظم عطية سندان غضيب السراي1015

ديالى50146637046239304/07/2012الوجيھية00306949وداد عباس احمدكاظم علي حسن احمد المندالوي1016

ديالى5323637046239204/07/2012بعقوبة00104163صبيحة قاسم محمدكاظم قاسم جواد موسى السير ميري1017

كاظم محمد عفلوك شايب القريشي1018
زينب محمد جواد

الزبيديةواسط104245327056148304/07/2012االحرار361699اسماعيل

واسط4933245057722010/10/2012كوت00583879رباب خضيركاظم مطشر فرحان مسير التميمي1019

بغداد13122935046198004/07/2012الصدر00506686ماجدة عبد الحسين غاويكاظم ميذاب كرم نور العكيلي1020

كاظم ھاشم عيسى علي البطاط1021
زھراء عبد العباس

بغداد68013584442056145504/07/2012الكرخ00589765سيندار

بغداد22039111410056220504/07/2012الرصافة00942056سناء عبد الحسين محمدكامل احمد محمد مراد الربيعي1022

بغداد25381133048005504/07/2012االعظمية00726565ياسمين لفتة احمدكامل ساجت كيطان مساعد الشويلي1023
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بغداد12390034047989404/07/2012م الصدر00746163خديجة سيد عليكامل نعمة ضامن عبد هللا الدراجي1024

الكوتواسط111110437048016304/07/2012شيخ سعد152867احالم محمد كاظمكريم ابراھيم كاظم مرزي الكاوري1025

واسط22115246056151304/07/2012كوت0948909احالم ابراھيم عليكريم اسكندر علي محمد القطبي1026

بغداد911815352056200504/07/2012نعمانية186754حوا رجب عليكريم بالسم محمد راشد البھادلي1027

بغداد17925938056136604/07/2012م٠الصدر00785948معصومة سلمان اصغركريم جاسم غيالن تفل المحمداوي1028

كريم جاسم محمد صبيح العقابي1029
زھراء صفري غالم

بغداد11692541048004004/07/2012م٠الصدر00371660رضا

بغداد119602210046211804/07/2012االعظمية00231080حسنة مھدي ابراھيمكريم حريز جعفر حمادي النوري1030

بغداد8161934057718810/10/2012الرصافة00525896مريم علي رضاكريم حسن عبد حوشان العتابي1031

واسط20201132047992604/07/2012الكوت398475سوزان كريم حسنكريم حسن ناموس عنفوص الخماسي1032

العزيزيةواسط3914757748010/10/2012م134الحفرية7157كريم حسين عيفان عطية الشمري1033

بغداد428819052056152604/07/2012مم الصدر00619342رنا محمد حسينكريم خليفة احمد نغمش الشمري1034

واسط1127737046238704/07/2012العزيزية00135323صديقة علي اكبركريم رحيم كيطان سلمان الدريسي1035

بغداد117195043057748010/10/2012م٠الصدر00504273سھام حسين صيھودكريم سعيد منفي داغر المحمداوي1036

بغداد11794659043057740110/10/2012بغداد الجديدة00581412سكينة غالم رضاكريم سلمان خنياب محمد الكعبي1037

واسط111537056169404/07/2012م159جصان00681476رقية ابراھيم مداحيانكريم صالل شليبة . العبادي1038

1039
كريم عبد الحسين كاظم حسين

بغداد6211952056200304/07/2012االعظميةحنونة قاسم مفروندالصبيحاوي

الكوتواسط1776935048010604/07/2012كوت00937538ثريا عبد علي ناصركريم عبد الرضا اكة احمد الشمري1040

واسط2772813939048020104/07/2012الحي495851سلمى علي مرادكريم عبد هللا حسن حسين القيسي1041

بغداد189110233048006004/07/2012بغداد الجديدة00260958فخرية عبد الحسين سعودكريم علي جودة غافل الساعدي1042

بغداد1631307310056167904/07/2012الصدر296280ھدية جودة بلدكريم علي فياض حسن خليفاوي1043

واسط194112236046224604/07/2012الحي00067419خيرية عبد جمعةكريم غضبان حميد ولي1044

الھويدربعقوبةديالى57282929056216004/07/2012المعبر00436951كل نياز حراويكريم فاضل شھاب حمود العبيدي1045

بغداد8970044938056136204/07/2012م٠الصدر00867800توران علي رضاكريم محسن كاظم كاطع الساعدي1046

الكوتواسط1775642056185904/07/2012كوت00650986سعدية ايبيل يوسفكريم محمد جاسم محمد العميري1047
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واسط5466435046234004/07/2012النعمانية00452074اعظم اكبر دھقانكريم محمد ذياب حميد البو سعد1048

واسط127101732056168104/07/2012كوت00033524ايمان عطا عبدكريم مطرود محمد علي الطائي1049

الكوتواسط108101948057746410/10/2012كوت141541سوزان جاسم محيكريم نجم عبود  المياحي1050

المقداديةديالى162137446057724910/10/2012المقدادية00459616شذى محمد عليكريم ياسين خميس علي العطافي1051

بغداد7359933047985304/07/2012الرصافة00351445معصومة رمضان عليكمال اكبر عبد هللا علي الحريشي1052
بغداد22518542056186904/07/2012ماالعظمية00644139خاور محمد جعفركمال فليح حسن علي السوداني1053
ديالى1096127056181004/07/2012المقدادية00597547علي مرادكميلة عزيز عرب تقي االقره طوسي1054
النعمانيةواسط144397336048025204/07/2012النعمانية146313فؤاد كاظم علوانكوثر محمد حسين نور ماسي1055
واسط76109933047985204/07/2012الحي0991173زيارة ضامن حسبكوثر محمود جمعة موسى النصيري1056
بغداد176326547056180004/07/2012الكاظمية00309720باقر كاظم حميدكوثر ھاني جاسم محمد العبيدي1057

بغداد4365955046211104/07/2012الصدر00141854علية كريم كريم حيدرلطيف جلوب حسين محمد الھماشي1058

واسط143537247057748910/10/2012النعمانية0025544فوزية جبر ناصرلطيف صادق عزيز عبد1059

لطيف طعمة عطية معيدي القريشي1060
مھيمن فخر الواعظين

النعمانيةواسط74341056168804/07/2012النعمانية00158740مھدوي

بغداد567833238056135604/07/2012م الصدر8796فاطمة قربان عليلطيف ھادي سالم عباس الجنابي1061

بغداد1083230546057723510/10/2012الكرخ00008136كمال محمدلقاء علي حسين يوسف اليوسفي1062

بغداد172382635046233404/07/2012بغداد الجديدة00000411رنا فائق شاكرلؤي عبد الرزاق فيصل حسين الوادي1063

00406421ساھرة كاظم محمدليث جميل صالح حسن العبيدي1064
الكرادة 
بغداد52400838048012604/07/2012الشرقية

334527ھناء نبيل رضاليث حسن صادق حسين الحيدري1065
الكرادة 
بغداد11109255645048001204/07/2012الشرقية

بغداد4313238056140004/07/2012الرصافة004760092اصيل حسان لطيفليث كاظم طه محمد وتوت1066

بغداد3610118145048000204/07/2012الرصافة00584733ياسين شيرخان عزيزليلى عباس يعكوب ناصر الجادري1067

المقداديةديالى5903329626056180704/07/2012المقدادية00718292حسين احمد حسنليلى كاظم علي خلف التميمي1068

الحيواسط1242462942056186204/07/2012الحي00608281جبار نور محمدليلى كشكول محمد عباس الوندي1069

بغداد186639433047985104/07/2012الرصافة00404520جاسم عبدليلى نعمة يوسف معلة االسدي1070

بغداد1722192834056140604/07/2012الصدر00265565بشرى حاتم رحمةماجد احمد عطية علي العبودي1071

بغداد183829254056164504/07/2012الرصافة00897886لمياء عبد االمير ھاديماجد جعفر جاسم محمد علي الحكيم1072

واسط4288621543048020004/07/2012الذھب00792743مديحة يوسف سلطانماجد حسين ياسين فاضل العباسي1073
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بغداد161912810310056171604/07/2012الكاظمية00527148لمياء محسن يةنسماجد رضا رزوقي جعفر الحداد1074

بغداد2977514948057747310/10/2012الرصافة00081425شيماء محمد قليماجد عبد هللا محمد علي1075

بغداد25386934048007904/07/2012م٠الصدر01258663سھام حسن سعيدماجد عبد هللا محمد غالي الفريجي1076

واسط1774328047992504/07/2012الذھب004347فريبا بماني خميسماجد عبد ھويدي بري .1077

بغداد15817579143048018504/07/2012الكاظمية00424420اسيل صباح عبد االميرماجد عزيز علي حسن العصامي1078

بغداد2441945256200404/07/2012الكاظمية3171471اكرام السادات سيد عليماجد مجيد حسن علي الجميلي1079

بغداد130985655310056171004/07/2012الصدر00335566احمد ماجد محسنماجد محسن زناد حمزة الربيعي1080

بغداد78377310056158604/07/2012المنصور00613301صديقة محمود كريمماجد مھدي عودة ابو الھيل الجابري1081

1082
مازن محمد ھادي محمد جواد كاظم

واسط457743705619004/07/2012الكوت00002209بتول حسان خزعلالخفاجي

الحيواسط48217056149004/07/2012م156الحي0288530زينب عبد ردادماضي ناصر حسين سلمان المياحي1083

00409614انعام محمود محمدمالك محمد يوسف علي المجراوي1084
الكرادة 
بغداد5411648057747110/10/2012الشرقية

حيواسط1452891542056185804/07/2012بشائر271721العنود عويد غوريماھر عبد الحسين حمود صالح العقابي1085

القصيرينالخالصديالى5134829056165904/07/2012ھبھب110082يسرى خليل محمدمثنى فارس الماس سلمان الحيالي1086

ھبھبالخالصديالى5134829056165904/07/2012ھبھب110082يسرى خليل محمدمثنى فارس الماس سلمان الحيالي1087

واسط2429512243048018104/07/2012الحي00699191سوسن ماھود سلمانمثنى محمد رؤوف سعيد البناء1088

بغداد6333731744057750110/10/2012االعظمية00749112طلبة رسة نصر هللامجيد خليفة عناد فيزي الشمري1089

بغداد2478412439056147004/07/2012الحي00134308فيان عيسى نقيمجيد رحيم صالح زغير اركوازي1090

1091
مجيد عبد الرضا ابراھيم اسماعيل

بغداد210747057749610/10/2012م19الكرخ00656614بشرى عبد الشھيد محمدالكعبي

بغداد53389831056161704/07/2012الكاظمية385691فاطمة عبد الكاظممجيد كاظم حشجوري لفتة السعدي 1092

نعمانيةواسط147111236048025304/07/2012النعمانية00602073فضيلة زيدان صالحمجيد موسى علي جقل المعموري1093

بغداد2693213533047985704/07/2012الرصافة415574فاطمة احمد يحيىمجيد ولي نوري جعفر مير1094

الصويرةواسط5180735048010304/07/2012الصويرة00247122نضال لطيف موسىمحسن حسن شريف كاظم الربيعي1095

واسط3043057740810/10/2012م115الكوت00196806نجية حمزة حليومحسن سلطان عباس عويد القريشي1096

بغداد47197134056195804/07/2012الصدر00588233سليمة زمان سلمانمحسن سيد زغير طاھر الموزاني1097

بغداد642980333056148704/07/2012الكاظمية00912642مسعودة محمد رضامحسن شاتي ناصر جدار البيضاني1098



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط خالل عام ٢٠١٢

1099
محسن عبد النبي موسى يوسف

بغداد52319310056158004/07/2012الصدر00848480خديجة جواد يعقوبالربيعي

واسط4394336046224704/07/2012العزيزية00469942فاطمة علي اكبرمحسن علي دلي نفيش الجعباوي1100

بغداد2355211818047990504/07/2012ناحية واسط107359فاطمة غالم رضامحسن علي محمد خضير الحسيناوي1101

واسط10822338056139904/07/2012كوت00546642باسمة عبد الحسن حمودمحسن عليوي محيسن جاسم البديري1102

الوزيريةبني سعدبعقوبةديالى2681713537048015204/07/2012بني سعد00790179زليخا ابراھيم تلكرديمحسن فاضل حمزة مرھون العامري1103

واسط349719056197504/07/2012الموفقية375315زينب حسن ھاديمحمد بشير رھيف وھيب الدبي1104

بغداد36221315256200604/07/2012الصدر981823سھيلة جليل لعيبيمحمد ثامر احمد يوسف الموسوي1105

الحيواسط1067627047992404/07/2012الحي312138ھناء سعدون تاج كردونمحمد جاسم حسن حميدي الشبري1106

بغداد15731431056149104/07/2012الصدر168893زينب كاظم سابطمحمد جاسم سابط فدعم الدراجي1107

النعمانيةواسط17563639056143204/07/2012نعمانية382294اسماء محمد عبد هللامحمد جاسم فرج عيسى الھماشي1108

بغداد13472310056161604/07/2012الكاظمية27091حميدة عبد الواحد خلفمحمد جاسم موسى علي الربيعاوي1109

بغداد132427039056143704/07/2012م٠الصدر00583777علية عبد الزھرة عودةمحمد جبر عبد السادة غانم1110

بغداد6445343057751210/10/2012م٠الصدر0675946منيرة رضا عليمحمد جمعة عباس ميرزا الھيوري1111

الكوتواسط15072737048016004/07/2012الموفقية00170081صبا احمد حمدمحمد جواد كاظم جابر موسى بني الم1112

بغداد962742057725210/10/2012المنصور0018173ھدى رؤوف حسينمحمد حاتم حميد طاھر االسدي1113

واسط2861546057724410/10/2012الكوت334502ساجدة عبد الجبار ثامرمحمد حسن صبيح عبد علي العتابي1114

بغداد5581928018056148404/07/2012الكرخ00301057نضال صفوك عزيزمحمد حسن علي حسين  السراج1115

واسط1379727047995204/07/2012كوت080666زينب حسن موسىمحمد حسن موسى حسن الفيلي1116

واسط2420312341056161104/07/2012الحي1874535سعدية كحل حسنمحمد حسون حسين محمد الزركوشي1117

1118
محمد حسين علي حسين محمد

واسط13569532046988204/07/2012كوت00976187سوزان توفيق موسىالبيضاني

الحيواسط1735943048018304/07/2012كوت321653سعاد جودي علوانمحمد حسين محمد شيخة كيمي1119

بغداد26137542056185104/07/2012المنصور00755435فاطمة قدير رضيدةمحمد خزعل نعمة علك الساعدي1120

بغداد54410056220204/07/2012م142الكرخ00074866زينب حسين رمضانمحمد خصاف زوير مخيمير البيضاني1121

الحيواسط557636056176204/07/2012الحي00399369ضوية حيدر محسنمحمد خضير بندر محمد الھيوري1122
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بغداد18248991341048004404/07/2012المنصور00108900زينب محمد صالحمحمد خلف حميدي مطشر الساعدي1123

بغداد50834057719110/10/2012م52الكاظمية0053919صديقة قنبر علي محمدمحمد دعير فالح داخل البھادلي1124

بغداد10479945048022604/07/2012الموفقية00457546صغرى مراد عليمحمد دھش غياض رامي الغرباوي1125

واسط9271137057739610/10/2012كوت01186419كوثر عباس عينةمحمد راضي جاني محمد المندالوي1126

واسط121247842056145204/07/2012الحي69717تھاني حسن باكةمحمد رحيم صالح زغير1127

بغداد8120740734048007604/07/2012االعظمية00726820اعظم محمد عليمحمد زبون يوسف حسين الربيعي1128

بغداد42731310056170704/07/2012م٠الصدر22919وسن قاسم كاطعمحمد سعدون حسن احمد السواعدي1129

بغداد11124179410056221304/07/2012م.الصدر808551نوال كاظم فرجمحمد شرھان محسن شامي العكيلي1130

حيواسط35115743056145104/07/2012حي258648حياة جبر محمدمحمد شنين محمد محسن الموسوي1131

بلدصالح الدين14528444056157504/07/2012بلد097313كريمة خضير عباسمحمد صالح عبد االمير محمد الطويلة1132

1133
محمد ضياء عبد الصاحب عبد الرضا

واسط104241057743710/10/2012م164النعمانية00005385نيكول كالوس ديترالخطيب

1134
محمد عبد الحسن فرج خلف

بغداد1334410056220104/07/2012م79الكاظمية00813324ناجحة كريم علواناالبراھيمي

واسط2552212845048022704/07/2012الحي336615سكينة علي محمد عليمحمد عبد الحسين اكريم سلمان الكعبي1135

1136
محمد عبد الرضا عبد علي محمد

بغداد165453023562204/07/2012م175المنصور00438385ميسون فاضل محمد عليالخزرجي
حي
السالم

ديالى145807337047997904/07/2012الخالص00585977لقاء حسن عليمحمد عبد الستار ھالل دراج العبيدي1137

ديالى30352143048017804/07/2012الرصافة00031474زينب حسن كاظممحمد عبد الكريم نامق خضر الحسني1138

بغداد64253056232404/07/2012م192م الصدر01214626نداء عبيد عبد السادةمحمد عبد الواحد داخل عالج العبودي1139

بغداد7910439629056162304/07/2012االعظمية00055644معصومة عباس عليمحمد عدنان خضير تقي زرجاوي1140

واسط2518212648057746610/10/2012الحي00455205ايناس جبار محمدمحمد عزيز علي جاسم العنزي1141

صالح الدين85544056155704/07/2012م71الدجيل00142015شريفة محمد علي محمودمحمد علي حبيب جعفر العبيدي1142

بغداد16099668056148604/07/2012بغداد الجديدة00897581بشرى مراد سعيدمحمد علي سعيد حسين الفيلي1143

بغداد60117936046224404/07/2012الحي1769952زينب غالم رضامحمد علي سلمان ھادي داود البدري1144

بغداد151891210056165104/07/2012الصدر00115373خيرية شريف احمدمحمد علي مجيد عزيز الفيلي1145

بغداد1212741310056144004/07/2012الكرخ0066083جنان حسين جعفرمحمد عودة محمد نيروز الشوھاني1146



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط خالل عام ٢٠١٢

00453656مھيمن محمد نائينيمحمد غند عبيد حمادي الربيعي1147
الكرادة 
بغداد11768658935046233704/07/2012الشرقية

ديالى6218428056191204/07/2012االعظمية7650زھرة خزعل صبريمحمد فاضل علوان حسين العامري1148

ديالى55202837047998204/07/2012المعبر00372612نبيھة حنون حميدمحمد فيصل حسين علي الربيعي1149

بغداد8042931057738410/10/2012الكرخ00636244زھراء حسن اسد هللامحمد قاسم بدن زغير البھادلي1150

بدرةواسط19692336048025904/07/2012زرباطية00282948احرار اكبر زيدانمحمد قاسم جراغ كرم الخطاوي1151

بغداد16081680547057747810/10/2012كاظمية136053مائدة حسن عليمحمد قاسم حسن محمد ال طه1152

00015844زينة داود محمدمحمد قاسم خلف مرجان السيالوي1153
الكرادة 
بغداد3137410056226304/07/2012م169الشرقية

بغداد169987850310056210404/07/2012الكاظمية404095فاطمة حسن حسينمحمد كرومي عبد جواد الطائي1154

بغداد106369134056195104/07/2012الكاظمية00766641حنان حسين محمدمحمد كمال كاظم علي الحكيم1155

واسط15793145057720210/10/2012الكوت132655فردوس علي عسكرمحمد لطيف مھدي علوان البكري1156

بغداد174366534056141204/07/2012م٠ الصدر01785074اشرف حسين الطبطبائيمحمد لعيبي مھاوي جبار الطيباوي1157

بغداد1823310056159204/07/2012الكرخ561773عصمت علي محمدمحمد لعيبي ناجي علي الزريجاوي1158

بغداد111759559310056169204/07/2012كرادة الشرقية00121336ھناء ابراھيم حاج هللامحمد لفتة جابر علي الخفاجي1159

بغداد63356410056221704/07/2012الصدر00782882خلود ابراھيم عسكرمحمد لفتة جاسم حسين السعدي1160

واسط115115746057723210/10/2012الحي029010منية عبد النبي محمدمحمد ماجد محمد جمعة الواسطي1161

الصويرةواسط5556027835047995904/07/2012الزبيدية213778اورسوالكور نيليا بوشمحمد مجيد شطب1162

1163
محمد محمد علي مصطفى علي

بغداد8554056164704/07/2012م18الكاظمية00540576نھى حسن احمدالحيدري

بغداد7806039145048024304/07/2012االعظمية00909310رجاء عبد سعوديمحمد محي احمد عبد العزاوي1164

بغداد11905896210056196104/07/2012الرصافة00158997سھاد حبيب موسىمحمد مرتضى موسى ولكي الشھواني1165

واسط1896189494316960504/07/2012ابي غريب00674299افراح علي زويدمحمد مزھر حسين ارشيم العقابي1166

واسط91645048000504/07/2012م93الحي0570650بشرى حمدان عليمحمد منصور حسين قاسم1167

بغداد117410056225904/07/2012م115م الصدر00886544خيرية جمعة حنونمحمد موسى حنون زبون العالق1168

النعمانيةواسط12525038048013504/07/2012النعمانية00255909ميعاد عبد حبينيمحمد ناصر حبيني ابراھيم الالمي1169

ديالى85102137046237804/07/2012الخالص00178763زھراء ذو الفقار محمدمحمد نصيف محمد جابر العامري1170
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واسط18830446047988704/07/2012نعمانية00328015نصرت عبدالكريم جبارمحمد ھادي باروني حسين المعموري1171

واسط14671324056166804/07/2012جصان00719335نھاد حمدان راضيمحمد ھادي دويش سفيح الزبيدي1172

بغداد30386941047991804/07/2012الصدر00450204ھيماء بالسم محمدمحمد وحيد بدن صالح العلياوي1173

بغداد130156441056132704/07/2012كرادة الشرقية00427616نعمة احمد عبد الرسولمحمد ياسين علي حسين مال علي1174

بغداد41915852056201504/07/2012الصدر00980346ھيفاء محمد قليمحمد يوسف قاسم حسن المبرقع1175

واسط211138310056145004/07/2012النعمانية267406اسيل محمد علي جبرمحمد يونس عبد الحسن ثامر الخاقاني1176

واسط29110537046239704/07/2012زرباطية00282898احالم مجيد سلمانمحمدعلي عبدل شيرة محمد1177

بغداد3396334057718910/10/2012المنصور00899556عالية عبد هللا لفتةمحمود حسن لفتة يازي الالمي1178

بغداد3666718428056191004/07/2012الرصافة00898205علياء فؤاد عليمحمود سامي منصور محمود1179

بغداد16100680634056195604/07/2012الكاظمية076308طاھرة ماشاءهللا نوغانيمحمود سلمان علي سلمان بنانة1180
سبع
البور

ديالى8336056210804/07/2012م21ابي صيدا00894051امنة صالح عباسمحمود عبد جاسم ابراھيم البياتي1181

بغداد1871038056137804/07/2012بعقوبة00351183مرضية محمد حسينمحمود فرج عبد القادر وليد الجاف1182

بغداد92641056145304/07/2012م61م الصدر00578516شكرية عباس عليمحمود كريم ثامر شلش1183

بغداد2898714521047990804/07/2012الرصافة00157882خديجة ابراھيم عليمحمود مجيد علي محمد الزبيدي1184

بغداد5780234048008004/07/2012احوال الصدر00934289زھرة شاكر ياسينمحمود محمد حسين علي الفيلي1185

الكوتواسط60106332048027104/07/2012كوت0208264سعاد كطوف حسنمحمود ميشا قسيل محمود الجادري1186

الدجيلصالح الدين226077113144056157104/07/2012الدجيل00441532زينب رضا محمدمحمود ياسين محمود عبد هللا الحيدري1187

بغداد9650838056168704/07/2012الكاظمية423279سعدية حمزة ناصرمحي رشيد سلمان علي الخزعلي1188

واسط444736046224504/07/2012كوت0044935عبد الحسين علي محمدمديحة فرج شوزي موسى القطبي1189

1190
مرتضى سھراب مراد علي رضا

واسط3984620035046213504/07/2012بدرة69365فخرية برزو مرادالقيسي

1191
مرتضى محمد علي مصطفى علي

الحيدري
ازھار عبد المطلب

بغداد1183564410056226404/07/2012الكاظمية00688587محسن

بغداد10643048019204/07/2012م135الرصافة00923398عبد الرحمن محمد زكيمريم علي حسن محمد الفيلي1192

النعمانية63113742057727510/10/2012النعمانية00187383خيرية قاسم ھاشممزبار شمة شاكر محمد الفيلي1193

بغداد39393941057743210/10/2012الصدر153477ابتسام سالم جاسممزھر قاسم داود سلمان الموسوي1194
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واسط404317138056145604/07/2012النعمانية856121ھناء عمران موسىمزھر كاظم علوان حمد الزبيدي1195

الحيواسط51106838056138004/07/2012الحي22456وسن علي جاسممسلم حمود عباس الجعيلي الحسيناوي1196

ديالى177105647056178204/07/2012الدجيل00772586ماجدة مسلم مجيدمسلم مجيد حميد محمود الخزعلي1197

واسط3245057721710/10/2012م99الحي00167817زھراء صادق جعفرمشتاق جبار عيسى بارون الوردي1198

الحيواسط10210148057745210/10/2012الحي371509امل رحمن رستممصدق يوسف حياص علي الجوزي1199

1200
مصطفى عبد الزھرة عبد علي زبون

بغداد7761338933047989204/07/2012االعظمية00744280جليلة شاھمراد مامكالساعدي

بغداد132286225047987804/07/2012م٠الصدر974487سعاد عبد النبي محمدمصطفى عيدان حسين مدلول1201

مصطفى محمد علي مجيد عزيز الفيلي1202
جوان غضبان ساية

بغداد74418526056147104/07/2012الصدر00358801خاني

بغداد27392034048007704/07/2012االعظمية00347792انتصار ھاشم عباسمظفر حسن رحيم خلف السوداني1203

الحيواسط107104817047990304/07/2012الحي85501198الينا ستريز يازيكمظفر مھدي ثويني علي العنزي1204

1205
مظھر عبد النبي جالب سدخان

بغداد1923104653056193604/07/2012اعظمية00958348ثريا سادات قاسميالشميالوي

بغداد84216835252056201404/07/2012الكاظمية00747666فاضلة محمد حسنمظھر محمد جواد حمادي العامري1206

بلدصالح الدين76447047995804/07/2012م115بلد00185067عفاف حسن عليمعروف ناجي عبد محمد البلداوي1207

بغداد7685622056148004/07/2012الرصافة00085209طاھر جوادمعصومة حيدر خانة علي الباوي1208

بغداد1934065530506230304/07/2012الكاظمية00684538زينب صفاء حسينمعن محمد جواد حمادي العامري1209

1210
مقداد عبد الصاحب احمد ابراھيم

واسط132109736048026604/07/2012كوت00694783ثناء منعم محمد عليالكناني

بغداد4332521745057721310/10/2012الذھب00282568كريمة حسين احمدمقداد علي فرحان كرم البغدادي1211

واسط2484412536046223504/07/2012الحي0010637االء عذيب علوشمقداد فرحان علوش ادي الباجاوي1212

بغداد4304423622056147804/07/2012الكرخ00669487ايمان شھاب حمدمكي مھدي حسين ھاشم النجفي1213

الكوتواسط575438056135404/07/2012الرصافة00593930عبد النبي فتاحمناھل علي ھنيد غافل الرويشدي1214

بغداد18872853056231804/07/2012كاظمية00566467امنة حاضر جابرمنتظر ناصر كاظم كرم البخاتي1215

واسط94790110056149904/07/2012الكوت128069اقبال ظاھر كاظممنصور عصواد فريح حسن الغرباوي1216

1217
منعم محمد حسين مھدي جارهللا

ديالى54822837046238104/07/2012المعبر00536668سعاد كاظم حسنالربيعي

منيب حميد محمد كريم رشدي1218
خنساء محمد باقر عبد

بغداد172745864310056169704/07/2012الكاظمية076486الحميد
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النعمانيةواسط139177032057744510/10/2012النعمانية0092362سھير خليل ابراھيممنير محمد علي مھدي عبود جبارة1219

بغداد403792310056144404/07/2012كاظمية00793123محمد رضا رزوقيمھا فتح هللا مرزا اغا المرشدي1220

واسط169102642057725110/10/2012شيخ سعد453782حمدية عباس حسينمھدي اسد علي حواس كونكلي1221

واسط18070445048023104/07/2012كوت00649782شذى كريم عبدمھدي جابر عبيد مطرود الشمري1222

بغداد368417052056153304/07/2012الصدر441828نھاية بدن حسينمھدي حبيب مريود خنياب الساعدي1223

النعمانيةواسط141097136057744710/10/2012النعمانية00163112خالدة داھم خلفمھدي صالح حسن حمادي الخيقاني1224

بغداد14282571534056182304/07/2012الكرخ00224424جميلة جعفر عليمھدي عبد هللا شمخي جبر الربيعي1225

00567671ام البنين حسين كريممھدي عمران جاسم مختار الكناني1226
الكرادة 
بغداد128841057742710/10/2012م49الشرقية

1227
مھدي كامل عبد الحسين كريم

بغداد132449739056167304/07/2012الصدر00620823عبير عبد المنعم حسنالقرغولي

بغداد200857118046211304/07/2012المحمودية00536479سھامة خزعل  حمزةمھدي كريم شناوة احمد العابدي1228

واسط2548712835046213604/07/2012الحي425594اريج عبد الھادي عبدهللامھدي محسن عليوي الغافل التميمي1229

بغداد1814180610047993504/07/2012م٠الصدر00944767فاطمة زامل وجرمھدي محمد موسى عالي1230

واسط19461045057721210/10/2012الكوت00409098زكية غالممھدي مراد علي سلطان بيرة1231

بغداد19343122047991204/07/2012بغداد الجديدة00788438جميلة مدلول مظلومموحان رحيم طارش كارش زعوري1232

بغداد75241334056140904/07/2012احوال الصدر01332024سھام ابراھيم خضرموسى جعفر حسين علي الربيعاوي1233

بغداد935252056153204/07/2012الصدر01641344سھيلة وجر موسىموسى جلوب موسى عفيت الخزاعي1234

واسط12810547056178104/07/2012بدرة0069356افروز ابراھيم بازيارموسى حبيب اسد ظاھر1235

واسط18442634048008204/07/2012بغداد الجديدة00181295اميرة حسن خاتمموسى حسن حسين  الفيلي1236

خانقينديالى50146546056150404/07/2012المقدادية00445770افتاب حميد ميرزاموسى حميد رستم فريمان الرستم1237

بغداد158068034056142204/07/2012الرصافة00660083ھناء قاسم يحيىموفق رشيد خليل صالح العلوي1238

بغداد2767813941056132904/07/2012الرصافة00562509طاھرة علي نقيموفق طالب محمد علي الفيلي1239

الحيواسط46115748057745610/10/2012الحي62518ھدى لطيف محمدموفق يوسف حياص علي الجوزي1240

الدجيلصالح الدين226229113244056216804/07/2012الدجيل00308772وسام محمد عباسمؤيد خضير عباس حسون العامري1241

بغداد137122845057720910/10/2012الصدر467673سھاد عطشان محمودمؤيد راضي حسين مھنا السراي1242

الدجيلصالح الدين11074844056155104/07/2012الدجيل011089كفاح ناجي رجبمؤيد صبري محمد يغكوب الخربطلي1243
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بغداد194352425056196604/07/2012م٠الصدر6684050حوراء سامي كاظممؤيد فاخر حمود عبيد الالمي1244

واسط183110037046239804/07/2012الحي0249667ساجدة ولي عبدعليميثم جليل عبدعلي سوزي وندي1245

بلدصالح الدين17575347057748810/10/2012بلد00426539فوزية ناجي عبدميثم محمد عبد علي الخزرجي1246

ميعاد جعفر ازغير عبد علي القطبي1247
انعام عبد الرزاق علي

بغداد115742057727410/10/2012م7الحي429095اكبر

ديالى54118153056230604/07/2012المقدادية00298134نركس حسن برغمديناجح محمود عبود احمد العبيدي1248

الحيواسط3910019617056162404/07/2012الموفقية00418749شذى رسول عكشناجح مزھر مانع جوھر الكويشي1249

بغداد54062841048002604/07/2012الرصافة00624129مريم علم زادةناجي صالح حسن  الخزرجي1250

الصويرةواسط169368535046234304/07/2012كاظمية00151675يسرى مطشر مجيدناصر جبار خضر عباس الموسوي1251

بغداد70443057751610/10/2012م179م الصدر01635936رفلة جعفر جابرناصر حسين كرم محمد الحسيني1252

الحيواسط5514042056186704/07/2012الحي00545027امل داخل محمدناصر حميد رشيد كرم الصفار1253

ديالى10913946057723810/10/2012ابي صيدا425479امل مضھد جوادناظم خضير عوزي عزيز الربيعي1254

بغداد101356434056141004/07/2012الكاظمية009625فرزانة ناوخاص موسوينافع مھدي صالح ھادي االنباري1255

137153الصدر00841149نرجس محمد عليناھض جمعة حسن فريح القريشي1256
68613715

بغداد339048021104/07/2012

بغداد4509622638056137904/07/2012الكرخ00270786فاطمة حسين محمدناھض فائق عمران محمد الجبوري1257

الشحيميةواسط79732056215304/07/2012م185الشحيمية00765300خديجة عين هللا رفيعينايف عيدان نايف شويخ1258

نبيل حسين موسى عبد الحسن نجف1259
شھرزاد مصطفى

بغداد50135535048010404/07/2012الرصافة00571574ابراھيم

ديالى52062726056161304/07/2012المعبر540103مريم عبد العلي مھدوينبيل عبد هللا ھاني رضا الزبيدي1260

واسط10195932047988004/07/2012الكوت00922376ثريا رسول محمدنجم عابد داود سلمان الخزاعلي1261

صالح الدين88847056180204/07/2012م188بلد00255528مريم غالم علينجم عبد خليل محمد التميمي1262

نعمانيةواسط94113748057746110/10/2012النعمانية0069014نداء جمعة ھادينجم عبد درويش بجاي الجادري1263

الكوتواسط9099547057767410/10/2012الكوت00458476كفاية فليح حسننجم عبد عبد علي راشد الجادري1264

بغداد189488633048005804/07/2012المنصور00620226زھراء امام بخش عباسنجم عبد لفتة خلف الزيداوي1265

واسط17252428056215604/07/2012كوت0869528ھناء جعفر موسىنجم عبيد موسى رذالة الجعيفري1266

واسط42702245048000304/07/2012الكوت96254سھام علي درويشنجم ماشاء هللا محمد ولي يرة1267
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بغداد29038146310056143804/07/2012الرصافة0050512خليل ابراھيم حسيننداء اسد منت علي طھماز الفيلي1268

ديالى1084426047992104/07/2012الخالص00899292طيبة بشير مالكنزار طالب صادق نصيف الحرباوي1269

ابي صيداالمقداديةديالى1823353056230504/07/2012ابي صيدا00614489عالھن عويد علواننصيف جاسم محمد مشعل الربيعي1270

1271
نعمان غضبان حبيب نصر هللا

بغداد188999545046210504/07/2012الرصافة01257710ھناء جواد كاظمالشوھاني

بغداد8105061047993304/07/2012بغدادالجديدة00487028حسنة جاسم حسيننعمة جارهللا كريم عبد هللا العتابي1272

بغداد734541057742810/10/2012بغداد الجديدة01395953احمد نعمة عبد هللانعمة عبد هللا خالوي جريو1273

بغداد1792204210056215204/07/2012م٠الصدر00718610امل عبد جميلنعيم جلوب كاطع نعمة الخزعلي1274

بغداد381446056151404/07/2012م177م الصدر00402802زينب عبد االمير غنينعيم ياسين بدن طوفان الزيرج1275

العزيزيةواسط5510127637056190704/07/2012العزيزية51762جسام شرھان لكينعيمة محمود عطية نقل الشمري1276

بغداد48437133048006604/07/2012كرادة الشرقية00794438سميرة حميد رشيدنور هللا خان محمد رضا فتاح الفيلي1277

166622شيرين حسين غريبنوري حمود مظخور حداد الشويلي1278
الكرادة 
بغداد14723334056141704/07/2012الشرقية

واسط18830423047988104/07/2012النعمانية030335خيرية كاظم محمدھادي باروني جقل مھدي1279

بغداد24243057740210/10/2012م127االعظمية002166102فاطمة علي محمدھادي رحيم عبد هللا مري السوداني1280

بغداد411654046164904/07/2012م65المحمودية00344319محجوبة بن الوالد حموھادي عبد االمير خلف جبار العتابي1281

بغداد4031934056140204/07/2012م. الصدر00952595مالكة مقطاع سعدونھادي عبد الرضا كاظم حسين العكيلي1282

بلدروزديالى8640829056165404/07/2012بلدروز00670301مديحة داود سلمانھادي عبد هللا باش اغا عباس التميمي1283

بغداد2251111326056180804/07/2012الرصافة414404مديحة فرھودھادي مھدي صادق عزيز النصيري1284

واسط675433437048017104/07/2012الموفقية354لميعة كريم عباسھادي يوسف نعمة زاجي ابو رغيف1285

بغداد3046068152056200204/07/2012الكرخ00629297ھدى فاضل عليھاشم جبار حسن صبار الحسيني1286

بغداد3392641048003404/07/2012م٠الصدر00072839سليمة خلف مغامسھاشم حبيب قاسم بدر الحريشاوي1287

1288
ھاشم حسون عبد الحسين جاسم

الدجيلصالح لدين6387844056217404/07/2012الدجيل00346519سرور علي ماي خانالخربطلي

بغداد80854050616504/07/2012م198بغداد الجديدة950859زاھرة باقر جعفرھاشم خلف برغش بدر الموالي1289

بغداد8964444939056145904/07/2012م٠الصدر514291خديجة حمود شنازھاشم طعمة ھاشم محمد الجابري1290

النعمانيةواسط13890703804801204/07/2012النعمانية00116726احالم صادق جعفرھاشم عبد الرضا داود حجي التميمي1291



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب واسط خالل عام ٢٠١٢

بغداد287048057717810/10/2012كاظمية00342227حنان كامل جوادھاشم علي اكبر علي الحداد1292

بغداد429441048002704/07/2012م4294مالرصافة00354865انتصار مجيد منصورھاشم علي سفر علي محمد حسين1293

بغداد152165834047989704/07/2012م الصدر00107920فضيلة حسين حسنھاشم فاضل سيد محمود الكعبي1294

بغداد5104334056140304/07/2012الصدر00143730حنونة لعيبي حافظھاشم لفتة حيدر جعفر الموزان1295

1296
ھاشم محمد تقي محمد علي ابراھيم

بغداد165528239057738910/10/2012الكاظمية602411امل جعفر عبد االميرالمغازجي

1297
ھاشم محمد حسجاوي ناصر

بغداد6031444056156904/07/2012الصدر00928381قبيلة سركال يونسالحسجاوي

بغداد158744056156504/07/2012م181م الصدر408121فرنك رضا محمديھاشم محمود عزيز عيسى العباسي1298

بغداد72399739048021604/07/2012م٠الصدر00502101فاطمة عيدان عليھاشم مراد موسى حسين الموسوي1299

الحيواسط4796442056187604/07/2012الحي0667975بشرى نجم عبدھاني حسن باكة علي1300

ديالى2612213135046234904/07/2012ھبھب00175789زھراء حسين محمدھاني حسين احمد علي الدليمي1301

واسط33747057749310/10/2012كوت00460009انتصار جبار عاصيھشام ماجد رشيد ياسين ابو رغيف1302

بغداد202353056230704/07/2012م47الرصافة00501267نجاة عبد الكاظم محمدھشام محمد عبد هللا خضير الشمري1303

الحيواسط511117948057747510/10/2012الحي991709نھا عبد الحسن منصورھالل علي مراد سختة الخميساوي1304

بغداد89542057727310/10/2012م152االعظمية00513373صالح مھدي محمدھيام صالح محمد نوري علمدار1305

بغداد15485377553056193704/07/2012الكاظمية00111043زھرة جمعة رستمھيثم حسن عليوي حمود العامري1306

بغداد3157642056186804/07/2012الكرخ00833440زھراء صفر كيمياهھيثم سعدي حسون علي الزبيدي1307

بغداد29366139056143104/07/2012م٠الصدر00599622طاھرة غالم رضاھيثم محمد جاسم علي العبودي1308

بغداد30236733046199204/07/2012الرصافة00493991عادل عبدالكريم نعمةھيفاء علي خماس محمد الفيلي1309

بغداد119307310056172504/07/2012الكاظمية065771ماجدة عبد االمير عباسواثق فاضل عباس غايب بالل1310

بغداد161912810310056158704/07/2012الكاظمية00831913رضا رزوقيوجيھة حمودي حسين علي الشكرجي1311

واسط5109134056146304/07/2012بدرة00862725عباس زنجار سلمانوجيھة شمخي غليم محيميد الجوراني1312

بغداد17206034056140404/07/2012احوال الصدر152025صبيحة طاھر لفتةوحيد داغر لفتة موسى الزھيراوي1313

الكوتواسط38121318745057721510/10/2012الموفقية00107431امنة علي جانوحيد مسلم جبر رفيدي البدري1314

واسط11091215047990204/07/2012الحي1068140مريم ھادي ظاھروسام عمار كرم زاھي ابو رغيف1315

بغداد12123460834057719010/10/2012م الصدر0081133صبرية جعفر جمشيروسمي اسماعيل جمشير رضا الالمي1316
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بلدصالح الدين222221111247056179904/07/2012بلد00395178برھان عبد الغني محمدوسيلة حسن جعفر جاسم الحسيني1317

واسط115744057752410/10/2012م11الحي00270460سمية عبد الكاظم مرادوليد اسماعيل قلي  الوندي1318

واسط7643057752510/10/2012م122الحي084479كوثر عطا عيسىوليد جودي علوان كاظم القيسي1319

الحيواسط2538212738056138904/07/2012الحي111318دالل حسن باكةوليد حمود عباس الجعيلي الحسناوي1320

واسط10811434056142004/07/2012الحي089346اشواق عيسى حنووليد طعيمة سلمان عباس الشحماني1321

بغداد47387553056194704/07/2012م.الصدر00999250رضية رحيم جعفروھاب اسماعيل اسفيح حسين الدراجي1322

بغداد10445048001004/07/2012م85م الصدر00135762انتضار عباس جبارياس خضير رحيم موحان البھادلي1323

صالح الدين74844056155604/07/2012م76الدجيل011027عجيبة مھدي جاسمياس خضير عباس صالح الخزعلي1324

بغداد128392149046210704/07/2012االعظمية00272760معراج بشير رھيفياسر جاسم شنو نعمة الياسري1325

بغداد1966210048011904/07/2012م182م الصدر00904696سعدية ھاشم حسينياسر سريح علي ماھين التميمي1326

بغداد39103935046234504/07/2012المقدادية007234زينب منت عليياسر علوان احمد ايوب العزاوي1327

الخالصديالى136066953056231304/07/2012الخالص00408325رباب طالب حسنياسر محمود عبد الرزاق علوان البياتي1328

بغدادبغداد15515441057743010/10/2012الكرخ00677948ازھار كامل حسنياسر مدحت حسن حمودي الجوراني1329

صالح الدين83547056178504/07/2012م42بلد00513812شروق عبد الجبار نجمياسين عبد العباس توفيق محمد الربيعي1330

واسط296534056195204/07/2012االعظمية00602922قاسمية رحيمة ابوخشةياسين علي تعبان حسن الزبيدي1331

الحيواسط3003515146057717910/10/2012البشائر998083زينب فليح حسنيحيى شمال فري ناصر الموسوي1332

1333
يحيى غازي رمضان عبد االمير

بغداد10726117842057726810/10/2012الرصافة00961367احالم خلف رمضاناالميري

بغداد4945057720810/10/2012م153بغداد الجديدة147669سلمى علي اغايسار علي شكر خطاب المھداوي1334

الحيواسط16379815056148504/07/2012الحي00634027مريم خلف عيدانيعقوب خلف عكش محيسن المياحي1335

واسط89727056147504/07/2012م139الكوت00495907زينب فالح دريسيعقوب يوسف عيسى عليوي الياسري1336

771016سندس جميل علييوسف فلفل ويسة جواد الزبيدي1337
الكرادة 
بغداد67255052056201604/07/2012الشرقية
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