
  في محافظة ذي قار ١٤٠قائمة باسماء الوجبة الثانية من العوائل الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 

 ت االسم الرباعي واللقب اسم الزوجه الرقم اسم الدائره رقم السجل رقم الصحيفه رقم المرحله  رقم الوجبه رقم الصك تاريخ الصك  المحافظة القضاء الناحيه القريه

 1 ابراھيم جليل غميس جعفر  ورده طميش محيل 499546 الجبايش 1032 114 1 8 256503 08/05/2011 ذي قار الجبايش  

 2 امين علوان كباشي  سليمه زعل مشيجل 463502 الجبايش 605 170 1 6 256524 08/05/2011 ذي قار الجبايش  

 3 جبار طميش محجال حطحوط ليلى جليل غميس 91944 الفضليه 275 54970 1 6 256556 08/05/2011 ذي قار  الجبايش  

 4 جليل جخيم خزعل محمد شيماء عبد الكاظم حسين 830896 الحمار 113387 43 1 6 256523 08/05/2011 ذي قار  الجبايش الحمار 

 5 جليل شنون نصار غيالن زينب علي طارش 580825 الجبايش 391 78049 1 7 256520 08/05/2011 ذي قار  الجبايش  الشرقيه

 6 جمال كاظم صالح نايف نوال حامدشاكر 59924 الناصريه 1096 197 1 9 255610 08/05/2011 ذي قار  الناصريه  

 7 حسنين طاھر عبيد طاھر نرجس غالم رضا 461201 الدوايه 992 102 1 7 256516 08/05/2011 ذي قار الدوايه  

 8 حسين عليوي عوده علي زھراء محمد موسى 18131 النصر 241 48120 1 6 256557 08/05/2011 ذي قار  النصر  

 9 حكيم عزيز جازع  زينب كريم عبيد 969788 االصالح 38 7478 1 5 256515 08/05/2011 ذي قار الناصريه  

 10 رائد عبد الرحمن ثامر  بتول سعد عليوي 48479 الطار 102 82 1 10 256512 08/05/2011 ذي قار سوق الشيوخ  

 11 رمضان جليل غميس جعفر عصريه كاظم عطيه 719962 الجبايش 393 78521 1 8 256505 08/05/2011 ذي قار الجبايش  

 12 رمضان ميس مشكور جنديه محسن لفته 719278 الجبايش 392 78215 1 6 256555 08/05/2011 ذي قار الجبايش  المواجد

 13 رياض محمد حبيب صفيه عبد هللا صفي الدين 176749 االصالح 57 183 1 6 256558 08/05/2011 ذي قار الناصريه االصالح 

 14 ستار عطيه عبد الرحيم خديجه حسن سعيد 238925 الناصريه 1000 51 1 6 256525 08/05/2011 ذي قار الناصريه  

 15 سلمان شريف دفارعوده اسراء محمد مجيد 1444762 الشطره 993 63 1 8 256507 08/05/2011 ذي قار  الشطره  

 16 شنون نصار غيالن طرير شكله غياض خالف 602115 الجبايش 391 78049 1 7 255619 08/05/2011 ذي قار  الجبايش  

 17 طالب صالح ضاحي  فاطمه كاظم ھلول 1039683 الجبايش 90 87 1 6 256522 08/05/2011 ذي قار  الجبايش  

 18 عبد الحسن عباس طاھر سميره جواد محمد حسن 299029 سوو الشيوخ 1091 57 1 9 256511 08/05/2011 ذي قار  سوق الشيوخ  

 19 عبد الحسين جوده حسين جميله عواد حسين 561541 الطار 510 37 1 7 256561 08/05/2011 ذي قار  الفھود  

 20 عبد الحسين نصار غيالن طرير زعوله ماجد جالب 580804 الجبايش 391 78090 1 6 256551 08/05/2011 ذي قار الجبايش  

 21 عبد علي زاير جابر نايف  بدينه لفته فرھود 104974 الفضليه 58 105 1 9 256509 08/05/2011 ذي قار سوق الشيوخ  

 22 عبدالحسين كاظم ميس دنيه رويش ميس 36829 الجبايش 612 133 1 6 256553 08/05/2011 ذي قار الجبايش الفھود 

 23 علي حسن داود محمد جمھوريه جھاد داود 330128 سوق الشيوخ 249 49666 1 8 256501 08/05/2011 ذي قار سوق الشيوخ  

 24 عماد ريسان مكي وفاء جبار مھدي 338585 الجبايش 147 54 1 7 256517 08/05/2011 ذي قار  الجبايش  

 25 عوض ميس مشكور كاظميه جباري مشكور 62202 الجبايش 392 78215 1 6 256554 08/05/2011 ذي قار الجبايش  الشركي

 26 عيدان خضير عباس   شكريه مدلول ھليل 480115 الجبايش 391 78066 1 7 256560 08/05/2011 ذي قار الجبايش  

 27 فيصل ھاشم نزال زمرار محمد واقفي 446722 الرفاعي 160 31878 1 6 256552 08/05/2011 ذي قار الرفاعي  

 28 كريم ازير خويط عنيد ليلى كباشي مرغال 18041 الفھود 986 89 1 9 256508 08/05/2011 ذي قار الجبايش  

 29 مجيد عبد كاظم كامله شيال كاظم 1670678 الجبايش 605 168 1 4 256513 08/05/2011 ذي قار  الجبايش  

 30 محمد فرحان منشد غنيمه شكريه فھد منھل 465164 اور 115 575 1 8 256506 08/05/2011 ذي قار السديناويه  

 31 ناھي شاكر منخي فضيل زھراء حسن علي 31130 الرفاعي 157 31211 1 8 256502 08/05/2011 ذي قار الرفاعي  

 32 يحيى عطيه عبد الرحيم اسماء لطيف ثجيل 329697 الناصريه 1000 52 1 8 256504 08/05/2011 ذي قار الناصريه  

 


