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ناصريهذي قار100312179407960344617مناصريه799412اسراء ابوالهيل بدرأسامه محمدباقر عباس عواد خويبراوي1
ناصريهذي قار94313718407960344621مناصريه269274آريمه عبد فاضلاحسان عبدالصاحب حمودي حسون الجبور2
ناصريهذي قار20498424407960344533ناصريه337497هدى عبدالزهره حامداحمد ابراهيم آرم حسن ال حسن3
ناصريهذي قار3251878407960344623مناصريه628622ساره رزاق خطاراحمد عبدالوهاب آاظم جبر الحجمي4
سوق الشيوخذي قار3316119407960344492مالفضلية485068عاتكه محمد عبداالميراحمد علي عبداالمير شيشخان الكاصد5
ناصريهذي قار14415271407960331806مناصريه157681خلود رشيد عليوياحمد محمدحسين راضي راضي الحسيني6
سوق الشيوخذي قار21376407960344515مالكرمه6109حكيمه ياسر مطيراحمد ياسين مطير داود الحمداني7
سوق الشيوخذي قار77510388136407960315453الجبايش6297لطيفه شيشخان عباساسعد خضر مروح سويف ال شنين8
ناصريهذي قار3316118407960344502مالفضليه904841غلوه جبير دويشاسماعيل حطاب عبود درويش ال عبود9
الفهودالجبايشذي قار11258175407960344486مالفهود311671سلوى خميس ناصرامين قاسم عبدالساده شريد الطوفان10
ناصريهذي قار2895777373407960344614العكيكه850189امل عمران جبرامين نعيم صبار جبر المنهى11
جبايشذي قار3497876121407960331839الجبايش443585قاسميه عاصي حاتمبردان جبار عليخ شويطي السريحات12
الجبايشذي قار3927822171407960344493الجبايش99357فتاة جواد هاشمبرزان آاظم بصيري مزبان الشريجي13
سوق الشيوخذي قار3527025713407960331820مالكرمه490157شنينه بدر ثوينيبشتاو شيال حسين خليفه ال حسين14
شطرهذي قار4119183407960344603مالشطره252092دنيا علي عبدالحسينثائر عيسى نجم عبداهللا 15
الفهودالجبايشذي قار1514177407960344525مالفهود857231نجيه نور احمدجابر موسى هالل احمد الجابري16
الطارناصريهذي قار35871473310407960331781الطار550408حياة آاظم جيادجاسم محمد راضي عزيز الكوام17
الطارسوق الشيوخذي قار10019218407960331148مالطار487816سليمه محمد علوانجبار صالح مزبان عبداهللا الجابري18
سوق الشيوخذي قار14875407960331807م106عكيكه316258اتحاد موسى جعفرجبار عبدالزهره واجد جوده ال مطير19
شطرهذي قار3927832834407960315357جبايش984660غنديله حاجم خشانجبار مسير رسن محمد البو نجيم20
الكرمهسوق الشيوخذي قار3085811407960331143مالكرمه808028ساميه حسون موزانجبار نعيم جبر امين الحزمي21
الطارسوق الشيوخذي قار3205381921407960331830الطار669118هديه حميد مهاوشجعفر ثامر زغير حسين ال حسين22
العكيكةسوق الشيوخذي قار30817121407960331837مالعكيكه331420ساميه عبدالستار يعقوبجعفر طالب بشاره عجالن الماجدي23
الكرمهسوق الشيوخذي قار3396768278407960344529الكرمه615696حمزيه فاضل عبداالميرجالل عبدالمحسن عالوي  الحسناوي24
الجبايشذي قار3927820421407960331840الجبايش151154يسيره جاسم بهلولجمعه قاسم بهلول فريح السريحات25

ـم 
ــــ
ــــ
رق

ـة ب
جــ
ــو
الـ

سـل
سـلـ

لــت
ا

قب
والل

ي 
باع
الر

م 

جة
زو
م ال
اس

حلة
مر
الــ

ـم 
ــــ
قـــ
ر

رقم هوية 
االحوال المدنية

اسم دائرة 
االحوال المدنية

رقـــــــــم 
الســجـــل

رقــــــــم 
صـحـيـفـة

ريةال
الق ـم 
ــــ
ــــ
رقـ

ـك
ــــ
صــ
الـ

خ 
ــــ
اري
ــــ
تـ

ـك
صـــ

الـ

ظة
حاف
ال

ضاء
الق

حية
لنا
ا



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الرابعة

الجبايشذي قار7835839233407960331776الجبايش1199497موحيه مليح منشدحاتم مجوثر رسن محمد البونجم26
الفضليةذي قار2935849478407960344518العكيكة402739زهراء عبداالمير حسنحازم حمود شيال  ال حنيحن27
ناصريهذي قار127125110407960344489مناصريه587102اشواق محمد رضاحامد علي آاطع ديوان الغزاوي28
ناصريهذي قار7425937211407960331145حمار537254نعمه عباس سعدونحدهن نعمه عبدالكريم محمد ال محمد29
الكرمهسوق الشيوخذي قار7025435213407960331824الكرمة150903جاسميه عزيز خزعلحريجه سلطان حسين خليفه ال حسين30
سوق الشيوخذي قار1020110407960331134م43الطار724450ساجده عبدالنبي مريهجحسن جعفر ثامر زغير ال حسين31
بطحاءناصريهذي قار71215407960331126م122بطحاء995616حنان حسين عليحسن دنيف شرشاب  ال شرشاب32
حمارناصريهذي قار12814407960331129م89الحمار1204263سهام دخيل عبيدحسن سعيد سفيح  ال سفيح33
ناصريهذي قار2019583407960344604مالعكيكه236960آريمه حسين مطشرحسن علي جبار عبدالجليل الوائلي34
ناصريهذي قار116651110407960331139مناصرية1134246ندى علي موسىحسين جودي آاظم سلطان الجبوري35
رفاعيذي قار1187075407960344528مالرفاعي340039نجيبه ارحيمه حمودحسين عاشور رهيف  الشويلي36
الرفاعيذي قار1282554219407960344482الرفاعي26581حياة عوض حسنحسين علي خضر ياس البهادلي37
الجبايشذي قار605170110407960344490الجبايش37420جميله عبداهللا عبدالنبيحكيم علوان آباشي موزان السريحات38
ناصريهذي قار121911278407960344476ناصريه905ملكيه محيسن لهمودحميد رشيد جالوغ شالآه الشويلي39
الجبايشذي قار78200391110407960331146الجبايش442054حسنيه علي شدهحميد ريحان حمد شويطي السريحات40
آرمةناصريهذي قار11938761407960331801مآرمة796601حمديه مالح عبدحيان غالب حمود مزيعل المزيعل41
سوق الشيوخذي قار4901924684407960331811سوق الشيوخ2145ابتهال حسين عبدالرحيمحيدر جاسم محمد هاني العتابي42
الزبيرالبصره12708216407960344509الجبايش392180رحاب عادل عبدالزهرهحيدر عبدعلي عبدالحسين آشيش االسدي43
آرمةسوق الشيوخذي قار30913074407960344615مآرمة بني سعيد796771ساجده خلف عسافخالد حنون داغر عساف الحسناوي44
ناصريهذي قار336592110407960344605ناصريه59035شكريه عجه حماسخضير عطيه عبدالرحيم حسن الناصري45
الطارسوق الشيوخذي قار17018911407960331142الطار838497فوزيه حسين دوهانخليل محمد دوهان صالح ال صالح46
الطارسوق الشيوخذي قار233310534407960331787مالطار487307سلوى خيراهللا جابرداود تعبان مانع نعيمه ال بوخلف47
الجبايشذي قار38777211110407960331817الجبايش833887سليمه عبدالحسن جايزدينار عطشان عطيه تال االسدي48
الفهودالجبايشذي قار108118585407960331813مالفهود6965279ازهار مهدي حسينراجي نصير دواره  ال عباس49
الجبايشذي قار6411328407960331846مالفهود658646جايد شريف عصادربيعه عمار عطيه طاهر ال طاهر50
الحمارناصريهذي قار6284632407960331798الحمار722794غنيه خميس سميررحمن بردي خليف مري الشامي51
الكرمهسوق الشيوخذي قار2978128407960315457مآرمة830185سليمه فاضل آنيصرحمن محيسن موسى سلطان العكداوي52
الجبايشذي قار3927832338407960331783الجبايش10390320عديمه آاظم عفيترحيم صالح علي حريف البو نجيم53
سوق الشيوخذي قار29717329407960331849مالكرمة490331منسيه جبر بدايرديني موسى جابر طاهر ال طاهر54
جبايشذي قار3807580181407960344477الجبايش36524حميده رزيج جويعدرزاق حسن نزال مغامس االسدي55
ناصريهذي قار3597171921407960331834الطار838629شهله طه نعمهرشيد حبيب عبداهللا حسين ال حسين56
الجبايشذي قار10135918407960344549مجبايش163641حنان تعبان رهيمرشيد موسى جبار سوادي الشريجي57
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فهودسوق الشيوخذي قار128917975407960344541مالفهود700629امل مونس هاديرعد آاظم آاآه اهللا محمد ال محمد58
ناصريهذي قار21912421407960331833مالجبايش719574عزيزه ميس مشكوررمضان آاظم آحيوش  السريحات59
ناصريهذي قار14693823407960344613مسوق الشيوخ148573زهره برزان مزهررياض ريسان عيال وهيب العبادي60
الجبايشذي قار38476703110407960331135الجبايش230172فوزيه شاوي عبودريسان صبر شنيار باهض االسدي61
الجبايشذي قار3807594034407960331784الجبايش928760هنيه حميد جابرريسان صدام علي خيون االسدي62
آرمةناصريهذي قار1370681407960331809مالكرمة960213زآي مكطوف حنيظلزآي مكطوف حنيظل ثامر ال حنيظل63
الجبايشذي قار3597179732407960331789الطار1044020طالب شبوط زويفه محمد حسين علي السرحان64
الجبايشذي قار38476706110407960344622الجبايش280548قاسميه محمد زويدستار جبار عبيد باهض االسدي65
قلعة سكرالرفاعيذي قار1763506277407960344536مقلعة سكر517183نضال عمران عباسسعيد عبد محمد شمس اهللا الشمس اهللا66
ناصريهذي قار34518315407960344602مالبطحاء1668245عطيه مزعل جبرسعيد عجاج حسين نجم البدري67
الكرمهسوق الشيوخذي قار5981461310407960315456مالكرمة283154صبيحه سوادي فهدسعيد آامل آنيمش منخي العكداوي68
سوق الشيوخذي قار3366701734407960331786آرمة880564حمزيه ريحان علوانسعيد معالن هاشم سعود العكداوي69
ناصريهذي قار30961110407960331132مآرمة385726آوثر خميس جبرسلمان آاظم مدلول حسين االزيرجاوي70
سوق الشيوخناصريهذي قار12237388407960331814ناصريه409385فائزه عبدالخالق عبدالرحسمير عبدالرضا جابر جدران الرآابي71
ناصريهذي قار58312014407960331130الجبايش833644ضاحي سرحان مهوشسميعه وهيب مهوش ا العباس72
االصالحناصريةذي قار99710981407960344481ماالصالح831333زامل خزعل بدرسهى فارس محسن بدر الرخيص73
اورناصريهذي قار1042079179407960344608اور1459760سعديه آزار حسانشاآر ابراهيم احمد خلف االمين74
سوق الشيوخذي قار2029432407960331799مالفهود654847رسميه حطيحط ساجتشاآر جاسم ساجت دهش ال دهش75
بطحاءالناصريعذي قار66130881407960344612بطحاء598115زينب شعبان رحيمشاآر حمود خضير  76
الرفاعيذي قار1543064075407960344484رفاعي754959هيفاء عبدالمنعم عكيليشاآر طعيمه عبدول حسين الرآابي77
العكيكةسوق الشيوخذي قار146618917407960344538مالعكيكه542203جميله سعدون مطيرشاآر علي عريبي  الظوالم78
ناصريهذي قار5848611407960331144مالطار1044064فهيمه يوسف عجهشاآر محمد دوهان صالح ال صالح79
اصالحالناصريةذي قار998179110407960344522ماصالح66652حسيبه مهوس حسونشامل شاطي مايد مخيلف الصالحي80
سوق الشيوخذي قار26719310407960315351مالطار706735ناهده باشخ محسنشعالن شامخ محسن موسى ال موسى81
الكرمةسوق الشيوخذي قار13683173407960344512مآرمة706735نغم عبدالعظيم حامدشعالن شريف برغوث حسن الموسوي82
سوق الشيوخذي قار10014222407960331842مالطار487228افراح طالب رزوقيصادق ريكان ناصر حسين ال حسين83
سوق الشيوخذي قار96714481407960344480مفضليه875335فاطمه ناجي عباسصالح جاسم حسين حسن ال حسين84
الجبايشذي قار3687344932407960331791الحمار872564حمود مهاوش طاهرصالحه جبار عبيد صحين ال صحين85
سوق الشيوخذي قار3464315407960344545مسوق الشيوخ556882انيسه عبداهللا عليصباح خضر عويد ساير الجميعان86
ناصريهذي قار3927834238407960331782جبايش857082حكيمه منور خوارهصباح رويعي خواره منخي البو نجيم87
الطارسوق الشيوخذي قار337161110407960331138مالطار550518باسمه جادر زغيرصباح شاآر زغير حسين ال حسين88
ناصريهذي قار2965901916407960344601العكيكه231043بشرى حزام غايبصباح عيال يوسف عبد الرحمن ال يوسف89
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ناصريهذي قار7210110407960344607مالكرمه80127خالده عبيد جازعصالح جبار ابوسهير سلمان الحسيناوي90
ناصريهذي قار354823407960344609الناصريه178507عليه ابراهيم مصطفىضياء نجم عبداهللا موحان العيسي91
الشطرهذي قار49316407960344507مشطره982223حاتميه ملفوت غافلضيغم مشخص غافل درويش العبودي92
ناصريهذي قار71912282407960331810مناصريه763040منى سليم محيطارق حميد شبرم خليف ال خليف ال خليف93
سوق الشيوخذي قار13811474407960344527مالفضليه450936ابتسام آريم عبيدطارق عبداهللا علي سكران السكران94
الفضليهسوق الشيوخذي قار12583317407960344610مالفضليه1445740سفانه زيد ماجدطارق وارد حاتم عبدالهادي ال عجيل95
سوق الشيوخذي قار96711278407960344550مالفضلية59587نسرين صفر عليطالب ناصر خضير معيلي ال جعفر96
سوق الشيوخذي قار1039975407960344485مسوق الشيوخ21496اميره شغاتي محمدطاهر عباس طاهر راضي ال راضي97
الناصريةذي قار94215617407960344548مناصريه605199ناديه صعيصع آتاويطلب شرهان الزم صياح العتابي98
سديناويهالناصريةذي قار105208584407960331812اور839138جاسميه عبداهللا فرحانطه ياسين شكاي مغامس الغزي99
جبايشذي قار1696021407960331832الجبايش395985نديمه علي صابرعاشور حمدان محيسن سدخان السريحات100
قلعة سكرالرفاعيذي قار1723437574407960344513قلعة سكر900880بيداء جليل ابراهيمعباس جوده راهي علوان العلوان101
الجبايشذي قار39278212110407960331136الجبايش137445آفيه حسين زفرعبد جبار سوادي شريج الشريجي102
الجبايشذي قار275549718407960344501الفضلية816386فاطمة شيال حطابعبدالحسن طميش محجال حطحوط البكراوي103
الجبايشذي قار21916381407960344517الجبايش259551جاسميه فرطوس لعيبيعبدالحسن عباس علوان جالب ال جالب104
سوق الشيوخذي قار58318825407960319631الجبايش841049مديره صعيوج مزبانعبدالحسن آيطان نعمه طالل ال شنين105
الجبايشذي قار8262834407960331796مآرمه343871هديه طارش مهديعبدالحسين جري منسف  االسدي106
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