
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

الجبايشذي قار٢٨٧٧٣٣٣٣١٦٢٠٧١٧/١٠/٢٠١١مالفھود٢٦٥٨٣٨حليمه شھيب ھذالابراھيم بخور محمد غدير الغدير١
سوق الشيوخذي قار٣٥٣٧٠٥٧٧١١٧٣٢٨١٧٦١٧/١٠/٢٠١١الكرمه١٤٤٩٢٩٦سعديه مالعي علوانابراھيم عبد علي عبد هللا حمود ال حمود٢
الجبايشذي قار١١٣٥١٣٥٣١٦٢٠١١٧/١٠/٢٠١١مجبايش١٦٧٠١٣١ربيعه حيران علواناحمد جمعه علوان غيالن الرشيده٣
سوق الشيوخذي قار١٠٠٤٨٨٦٣٣١٦٢١٧١٧/١٠/٢٠١١مالكرمة١٧٤٦٩٦فتاة ياسر سلماناحمد فاضل فھد سلطان ال سلطان٤
ناصريهذي قار٣٤٦٦١٧٨٣٣١٦٤٣٤١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٥٥٤٧٤٤ذكرى عبد الرضا جلوباحمد كاظم جلوب خليف العبودي٥
ناصريةذي قار٣٦٩٧٣٦٤٨١٩٣١٦٣١٧١٧/١٠/٢٠١١حمار٨٨٩١ماجده صالح عبيداسعد عزيز فضاله عذيب ال عذيب٦
الحمارذي قار٢٨٦١٦٩١٣٦٣١٦٤١٧١٧/١٠/٢٠١١الحمار٤٧٨١٦٦باسمه محمد حسيناسماعيل ابراھيم حسين علي العلي ٧
ناصريهذي قار٣٦١٧٢٠٩٩١١٦٣١٦٤٧٢١٧/١٠/٢٠١١الفھود٥٠٧٠٠٤زھره كريم فاخراسماعيل علي فارس نجم النجم٨
ناصريهذي قار٣٩٣٧٨٥٩٥٣٥٣١٦١٨٩١٧/١٠/٢٠١١مجبايش٥٤٤٦١٢ملكيه خضر شرھانالحاف ديوان كاطع سفيح  ال سفيح٩
جبايشذي قار١٢٨٩٧٢٩٣١٦٤٥٩١٧/١٠/٢٠١١مالحمار٤٧٨٢٤٠محسن خليل فيصلامل مجيد فيصل مطشر ال دھيش١٠
ناصريهذي قار١١٠٧١٦٢٤٣١٦٤٢٥١٧/١٠/٢٠١١مناصرية١٩٨٣٥٥نسرين مايار شاهاياد كريم مجيد كناص١١
الرفاعيذي قار١٢٠١١١٥٧٥٣١٦٣٥٤١٧/١٠/٢٠١١منصر٤٩٣١٢٥منى سيد علي عبد الحسينباسم محمد رزيج محيسن الكعبي١٢
ناصريةذي قار١٧٣٣٩٤٦١٣١٦٣٠٩١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٢١٧٥٢٠زھراء عبدالجواد صنيوريباسم محمد علي مري السعيدي١٣
جبايشذي قار١٣٥١٦١١٦٣١٦١٥٦١٧/١٠/٢٠١١جبايش٦٦٩٤٠١سعديه جيشه ھالشبجاي رسيدس تركي عنبر العنبر١٤
جبايشذي قار٣٦٠٧١٩٢٧٣١٣١٦١٧٤١٧/١٠/٢٠١١الفھود٤٨١١٢٨حسنه لفته كاظمبخور محمد غدير ناصر ال ناصر١٥
شطرهذي قار٦١٢٩٣٨٣١٦١٩٧١٧/١٠/٢٠١١جبايش٦٨٧٢٦٣موحه محمد مھاويبدر غانم خلف طاھر ال فرطوس١٦
الجبايشذي قار٣١٨٧٣٤٤١٦٣٣١٦٣٤٧١٧/١٠/٢٠١١الحمار٦١٩٦٢١بدريه سالم ثامربدريه سالم ثامر مناحي الشامي١٧
سوق الشيوخذي قار٧٢٦٢٣١٠٣١٦١٥٣١٧/١٠/٢٠١١كرمه٩٦٠٧٩٤رضيه كاظم شمخيبرزان روضان لطيف داود الحمداني١٨
سوق الشيوخذي قار٦٢٢٤٦٢٣١٦٣٣٢١٧/١٠/٢٠١١كرمه٣٤٣٧٩٣رازقيه شاتول روميبشير كاظم عبيد عليوي الكصاب١٩
سوق الشيوخذي قار٢١٩٩٢١٠٣١٦٣٦١١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨٥٧٦٦٧مزھر منشد عليخبصريه جيشة ھالش عنيد ال عنيد٢٠
سوق الشيوخذي قار٨١٣١٥١١٥٣١٦٢٥٤١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٩٢٧٣٦مجيده عبدالكاظم واليبالسم زغير عواد حسين العقداوي٢١
ناصريهذي قار٣٣٩١٦٩١٣٦٣٢٨٢٠٩١٧/١٠/٢٠١١مالفھود٥٢٤٤٦ھيفاء سالم جاسمثائر غضبان عطار طارش ال طارش٢٢
جبايشذي قار٦١٨٥٩٢٧٣١٦٢٧٦١٧/١٠/٢٠١١مجبايش٥٢١٣٨٧زھره علوان مداحثجيل جعفر سواك عزيز الشرجي٢٣
سوق الشيوخذي قار٣٨٩٧٧٦٤٠١٩٣١٦١٦٥١٧/١٠/٢٠١١حمار٧٣٠٦٥٠امينه حسين ماجدجاسب كاظم سماري بستان الصالحي٢٤
سوق الشيوخذي قار٢٤٢٢٦١١٧٣٢٨٢٢٥١٧/١٠/٢٠١١مالعكيكه٦٣٥٣٢وحيده داود ضاريجاسب ناصر حسن عطيه العكده٢٥
سوق الشيوخذي قار١٢٢١٤٥٢٩٣١٦٤٣٣١٧/١٠/٢٠١١مالعكيكه٢٣٠٦٤عنيده ناصر حسينجاسم بري عبد هللا راضي الھدابي٢٦
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قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة
ناصريةذي قار٣٦٩٧٢١٤٧٣٢٣١٦٣٨٠١٧/١٠/٢٠١١فھود٧٧٥٦٧١كريمه حسن خلفجاسم جابر محمد حسن ال حسن٢٧
سوق الشيوخذي قار٥١٠٥٩٢١٠٣١٦٣٦٥١٧/١٠/٢٠١١مالطار٢٤٤٦عذبه كاظم غافلجاسم محمد غفله شالش ال شالش٢٨
سوق الشيوخذي قار٨٣١٠٦٢١٣١٦٢٥٧١٧/١٠/٢٠١١كرمه٦٧٣٤٤٣اقبال رشيد حمودجاسم محمد موسى حسن ال حسن ٢٩
الرفاعيذي قار٢٤١٤٨١١٥١٧٣١٦٢٩٥١٧/١٠/٢٠١١نصر٥٦٧٠٤٣كريمه عبد كويمجاسم نجم عبيد القره غولي٣٠
جبايشذي قار٢٨٧٣٢٣٤٣١٦٢٦٧١٧/١٠/٢٠١١الفھود٩٤٦٤٦٥ساجده عطشان نعيمهجبار اسماعيل عبيد سناخي ال سناخي٣١
سوق الشيوخذي قار٣٤٢٦٩٣٠١٢٥٣١٦٤٢١١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٥١١٣حليمه عوض صباحجبار فرحان داود عيال الناشي٣٢
ناصريةذي قار١٣٥٣١٣٦٣١٦١٦٨١٧/١٠/٢٠١١طار٦٢١٠٣٨سلوى فاخر راضيجبار ناصر ضيدان مجمان الجابري٣٣
سوق الشيوخذي قار٣١٩٦٣٧١٢٩٣١٦٤٦٠١٧/١٠/٢٠١١الطار٧٣٠٣٦نعيمه رويس عيسىجباره قاسم غانم محمد ال محمد٣٤
الجبايشذي قار٥٢٧٣١٢٨٣٢٨٢٢٤١٧/١٠/٢٠١١مالجبايش٨٣٣٩٠٠عيده عويش سميرجباري بدوي معارج نعمه الشنين٣٥
الجبايشذي قار٦٢٧١٢٠٢٨٣٢٨٢٠٨١٧/١٠/٢٠١١الحمار٨٠٥١٥١ثمينه عبادي بايشجخير عبدعلي مروح سويف ال شنين٣٦
ناصريهذي قار١٤٢٧٤١١١٠٣١٦٣٥٢١٧/١٠/٢٠١١ناصريه٢٤٧٤٩٤عليه خواف طالبجعفر عوده مسير محمد الخفاجي٣٧
الجبايشذي قار٣٦٢١٥٥٤١٣١٦٣١٨١٧/١٠/٢٠١١حمار١٠٩٠٩٣٢شميسه داخل شبيبجعفر ھزير كشكول دشر ال محيي٣٨
شطرهذي قار٣٩٨٧٩٤٩٩١٨٣١٦٣٤٥١٧/١٠/٢٠١١شطره٢٥٥٢٨٦فاطمه محمد لطفيجليل خضير عباس روضان الخفاجي٣٩
جبايشذي قار٦٤١٤١٣١٠٣١٦٣٨١١٧/١٠/٢٠١١الفھود٧٠٠٠٠٧نعيمه زاير حسينيجمعه شويع مجدي راشدي العبادي٤٠
سوق الشيوخذي قار٣٠٨١٣١٢٨٣٢٨٢١٣١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٤٥٥٧٧سميره علي متعبجمعه لوبيل شيال حسين ال حسين٤١
جبايشذي قار٣٩١٧٨١٩٧٢١٣١٦٢٥٦١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨٤٢٩٥٢ملكيه موسى نعيمهجمعه محيسن سدخان احمد السريحات٤٢
ناصريةذي قار٦١٨١١٨٣٤٣١٦٣٢٦١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٦٧٠٢٩٩بشرى وعد عبدالحسينجميل سعيفه نايف مشيري البونجم٤٣
الجبايشذي قار٢١٩٩٤٢٧٣١٦٢٧٨١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٧٤٥٩٦٣نجمه عباس كويمجميل عبيد فرج سفاح االسدي٤٤
سوق الشيوخذي قار٧٨٣٦٥١٩٣١٦٣٢٤١٧/١٠/٢٠١١كرمه٣٤٣٢٧٨دوله علوان عبدالرضاجميل موسى كاظم داغر الحسناوي٤٥
ناصريهذي قار١٣٠٤٦٣١٣١٦٢١٠١٧/١٠/٢٠١١مفھود٤٨٢٦١٨فردوس نعمه حميدجنديل وھيب مزعل بندر العامري٤٦
سوق الشيوخذي قار٢٩٧١٤٩٢٨٣٢٨٢٠٧١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه١٤٤٩٢٩٤رتيبه سوادي فھدجواد كاظم جابر عبده العكداوي٤٧
جبايشذي قار٣٧١٧٤١٧٤١٨٣١٦٣٥٠١٧/١٠/٢٠١١حمار٢٤٦٥٦٦زھره حسين منخيجواد كاظم محمد حسين االسدي٤٨
سوق الشيوخذي قار٣٦٠٧١٨٠٨٣٤٣١٦٢٠٥١٧/١٠/٢٠١١فھود٢٢٦١٣٦حفيضه عودة ياسر جواد ياسر حسين علي الياسري٤٩
سوق الشيوخذي قار٥٠٥١٨٧٢٨٣١٦٢١١١٧/١٠/٢٠١١مالكرمة١٧٤٦٥٨صبيحة عبد صالححاتم لوبيل شيال حسين ال حسين٥٠
الجبايشذي قار٦٢٠٣٩٣٨٣١٦٢٢٣١٧/١٠/٢٠١١فھود١٣٥٠٤٥سورية جاسم محمدحارث وليد حشاف سنافي كشاف٥١
ناصريهذي قار٣٧٤٢٢١١٠٣١٦٢٨٨١٧/١٠/٢٠١١مالبطحاء٢٣٦٥٠وسن عرف محمد رضاحافظ فھد شرشاب شحم البدري٥٢
الناصريهذي قار٣٩٢٨٣٨٣٣٨٣١٦٢٢٤١٧/١٠/٢٠١١جبايش٦٧٤٧١١فتاة ھاشم حديدحبيب يوسف سكر حسين البو نجم٥٣
سوق الشيوخذي قار٦٤٧١٨٤٢٩٣١٦٤٧٢١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٤٩٠٨٤٩دعيه حسين سلطانحثاله زغير سلطان جعيفر العكداوي٥٤
جبايشذي قار١٠٠١١١٧٢١٣١٦٣٢٢١٧/١٠/٢٠١١طار٨١٧٢٨٢غيده بشاره غضبان حزام كوكز فزع زاھي الزاھي٥٥
ناصريهذي قار٩٩٦٧١٢١٣١٦١٩٣١٧/١٠/٢٠١١مسيد دخيل٥١٦٨٩نھاد حافظ زغيرحسن جابر جالب زغير ال زغير٥٦
سوق الشيوخذي قار١٩٤٨٩١١٦٣١٦٤٧١١٧/١٠/٢٠١١مالعكيكه٨٠٧٨٨٧نظام موسى خليفحسن جابر علي بدر العماري٥٧
ناصريهذي قار٦٤٩٣٣٨٣١٦١٦٩١٧/١٠/٢٠١١مفھود٢٨٦١٧٨نھاد كاظم حديدحسن ھزل حديد جبر الجبر٥٨



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة
ناصريهذي قار١١٨٢٣٤٧٦٦٦٣١٦٢١٦١٧/١٠/٢٠١١اور٨٤٦٦٨١زھراء غالم عليحسين سعيدان كاطع حسين الحسيناوي٥٩
سوق الشيوخذي قار٣٣٦٦٧٠٥١٣٤٣١٦١٦٩١٧/١٠/٢٠١١كرمه٣٣١٩٥٢حميده عبيده منحوشحسين سوادي عبد سلمان الحسناوي٦٠
ناصريهذي قار١٢٤٤٤٤٧١٠٣١٦٤٤٧١٧/١٠/٢٠١١مناصريه٨٧٦٤٦االء لطيف ثجيلحسين شناوه يعقوب ديوان الشويلي٦١
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٧٠٢٥٩٢٨٣٢٨٢٢١١٧/١٠/٢٠١١الكرمه١٥٩٢٦٠٥ونسه عبيد مطروححسين عامر شيال حسين ال حسين٦٢
ناصريةذي قار٧٧٦٣٤١٣١٦٢٦٠١٧/١٠/٢٠١١جبايش٢٥٣٧٩٠شرجيه مھاوش كصادحسين علي خزيعل جبر ال جبر٦٣
جبايشذي قار٧٠٤٦٤٦٦٣١٦٢٧٢١٧/١٠/٢٠١١جبايش١١٩٩٦٧٧شكريه ذياب داھشحسين غانم جالب مليحه العماري٦٤
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٧٠٣٠٧٣١٠٣١٦٢٢٠١٧/١٠/٢٠١١الكرمه١٤٤٩٢١٧خديجه عامر عبيدحسين كاظم عزيز حسوني الشفاتي٦٥
سوق الشيوخذي قار٣٠٨٨٤١١٧٣١٦٢٨٢١٧/١٠/٢٠١١مالعكيكه٦٢٣٧٠٧حياة عجمي صفرحسين ناصر حسن عطيه العكده٦٦
ناصريهذي قار٩٧١٩٣٣٣٩٤٣١٦٢١٣١٧/١٠/٢٠١١اور٦٩١٦٠انتصار جاسم محمدحمود حاشوش داود حسن البدري٦٧
سوق الشيوخذي قار١٣٥٨٢١٠٣١٦٣٨٥١٧/١٠/٢٠١١طار٦٦٩٩٥٧زكيه حسون غفله حمود طاھر مبارك محيسن العبودي٦٨
ناصريهذي قار١٠٢٤١٢٨٧٥٣١٦٢٨٧١٧/١٠/٢٠١١مناصريه٦٢٧٣٤٨نرجس صفر عليحمود كاظم وايد جبر الفليحاوي٦٩
الجبايشذي قار٣٢٦٢٦١٢٨٣١٦٣٦٤١٧/١٠/٢٠١١مالحمار١٢٠٤٠٣٨مريه علي مسلفحميد مطر مسلف سويف ال شنين ٧٠
سوق الشيوخذي قار٢٨٥١٦٣١٦٣٤١١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٢٧٩٧٦٧حمده جابر حسينحميد ناصر حسين نايف البو عويد٧١
سوق الشيوخذي قار٣٤١٦٨١٤٣١٩٣١٦١٧٣١٧/١٠/٢٠١١كرمه٨٥٥١٨٨فضيله حبيب عطيهحميد ياسر جبر عطيه العكداوي٧٢
ناصريهذي قار٣٦٠١٣٨١٣١٠٣١٦٤١٥١٧/١٠/٢٠١١مالفھود٩٤٦٢٨٤شكريه مزھر عودهحنون نعيم عبيد جثير  ال جثير٧٣
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٣٠٢٦١١١٧٣٢٨١٧٧١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٩٧٠٣٨حسين بته رھيفحنيش جويھل رھيف علي ال رھيف٧٤
رفاعيذي قار١٥٢٣٠٢١٠٦٤٣١٦٢٧٠١٧/١٠/٢٠١١رفاعي٦٠٤٦٧٩علي حميد ناصرحنينه نجمان جلود ضيدان الركابي٧٥
ناصريةذي قار١٣٠٨٦١١٣١٦١٧٠١٧/١٠/٢٠١١الفھود٤٨٢١٤٨صبرية عباس خليفحيران شالل ھذال طارش ال طارش٧٦
الجبايشذي قار٥٠٦٣٣١٢٨٣١٦٤٣٩١٧/١٠/٢٠١١مالجبايش٤٤٥٩٨مديحه فھد ناصرخضر طعمه ناصر باھض الحويجم٧٧
الجبايشذي قار٥٩٥٧٣٥٩٣١٦٤٢٣١٧/١٠/٢٠١١مالجبايش٧٠٧٤٦٣سعاد عبدهللا خضير فيصل مھبش٧٨
ناصريهذي قار٩٤٣١٢٦٢٢٣١٦١٨٠١٧/١٠/٢٠١١مناصرية٨٤٢٧٠٢نجاة جبار داخلخلف جاسم واجد شيال ال شيال٧٩
سوق الشيوخذي قار٥٤٢٧٧١٣١٠٣١٦٤١٣١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٩٧٣٣٦زكيه عبد علي عبد هللاخلف شنين نعيمه محمد ناشي٨٠
سوق الشيوخذي قار٢٩٧٥٩٣٧٤١٨٣١٦٣٤٦١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٦٥٤٧٨٤نديمه كاظم جبرخلف ونس عجيل لفته الرحماوي٨١
سوق الشيوخذي قار٣٠١١٥١٢٥٣١٦٤٢٦١٧/١٠/٢٠١١مالطار٩١٨٦٩٢مريم حسين مزيعلخليبص فياض شبر ال معيدي٨٢
شطرهذي قار٤٤٤٨٨٧٧١١٩٣١٦٣٣٩١٧/١٠/٢٠١١شطره١٤٤٤٨٣زينب حميد محمدخليل ابراھيم محمد حسن الموسوي٨٣
شطرهذي قار٤٠٤٨٠٦٢١٨٧٣١٦٢٧١١٧/١٠/٢٠١١شطره٦٥٤٧٨٤صباح عبدالحسين عويدخليل خضير صكر محسن الشمناوي٨٤
سوق الشيوخذي قار٣٢٠٦٣٨٤٧٦٣٣١٦٢٥١١٧/١٠/٢٠١١طار١٠٤٤٦١٢حليمه نعيم لفتهخميس ناصر مخور عليخ ال عليخ٨٥
الجبايشذي قار٣٩١٧٨٠٣٢١٤٣١٦٤٦٧١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٨٣٢٩٣٣خليله فاضل واليخيرهللا حماس عاني حسين العكده٨٦
سوق الشيوخذي قار٥٩٥١٦٥١٤٣١٦١٧١١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٧٠٨٠بيداء عاصف محيلداحس جخير شنون اذھيب ال شنين٨٧
جبايشذي قار٣٩٢٧٨٣٨٠٣٥٣١٦٢٠٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش٦٣٥١٠٨كاظميه فليح منشدداري جالب والي محمد البو نجم٨٨
سوق الشيوخذي قار٥٨٣٤٨٢٧٣١٦٢٧٧١٧/١٠/٢٠١١مالجبايش٥٠٢٤٣٤رفعه عباس مروحدعيك علي مسلف سويف ال شنين٨٩
الرفاعيذي قار١٦٢٣٢٢٨٦٨٥٣١٦٢٨٦١٧/١٠/٢٠١١الرفاعي٥٦٤٥٩ويم برتت ابيدوھان عبد الصمد عنكوش السعيدي٩٠
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ناصريهذي قار١٠٥١٩٧٢٤٣١٦١٨١١٧/١٠/٢٠١١مناصرية٣٢٣٤٢٦سندس كاظم سلطانرائد محسن صدام علي الزاير٩١
ناصريةذي قار١٩٨١٩٩٤١٣١٦٢٧٤١٧/١٠/٢٠١١حمار٦٨٨٤١٨ھديه حسين حمدرحمن ھادي محيسن جاسم ال جاسم٩٢
ناصريهذي قار٩٦٧٢٠٠٨١٣١٦٢١٥١٧/١٠/٢٠١١مفضلية٩٠٤٧٦٤نجوان جمال سعيدرزاق ياسر مطھر حسوني الشرامطه٩٣
سوق الشيوخذي قار١٤٢٨٧٥٢٨٣٢٨٢١٢١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٦٢٦٧٣٢كريمه نعيم شبيبرشيد عامر شيال حسين ال حسين٩٤
شطرهذي قار١٠٠٦١١٤٨٩٣١٦١٧٦١٧/١٠/٢٠١١منصر٣٨٨٨٣٠زينب خلف نعمهرشيد محيسن نايف حمد الحاتمي٩٥
ناصريةذي قار١٠٤٣٩١٦٢٣١٦١٦٣١٧/١٠/٢٠١١سوق الشيوخ٨٥٣٨٦١خديجه عيسى محمدرضا شاكر حسن رضا البطاط٩٦
الجبايشذي قار١٢٥٦١١٣٧٨٣١٦٤٤٢١٧/١٠/٢٠١١مالفھود٢٨٦٨٤٥ليلى جميع خويطرياض مشمول خويط عنيد العماري٩٧
سوق الشيوخذي قار١٩٨١٦٢٧٣١٦٣٧١١٧/١٠/٢٠١١مالحمار٦٨٨٦٧٥سناء ثجيل مطيررياض مطير علي عبد ال العماري٩٨
سوق الشيوخذي قار٣٢٦٦٥١٣٨١٣٣١٦١٨٨١٧/١٠/٢٠١١الطار٦٦٩٤٩٦رباب حمدان وطنريسان طاھر مبارك محيسن العبودي٩٩
الحمارذي قار٣٨٩٧٧٧٩٤١٣٦٣١٦٤٥٤١٧/١٠/٢٠١١الحمار٧٢٦٧٩٢رحيمه جبار شنانزعيج حنون حسين محسن البخاتره١٠٠
سوق الشيوخذي قار٣٤١٦٨٠٧٨١٢٨٣١٦٤٣٧١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٧٢٧٤٤محمد كشاش محمدزھره زغير مھدي عكيلي الھدابي١٠١
سوق الشيوخذي قار٢٦٥٥٢٨٢٢١٣١٦٢٦٩١٧/١٠/٢٠١١فضليه١٨٧٢١١نھله ظاھر حاتمزيد ماجد حاتم عبدالھادي ال عجيل١٠٢
ناصريهذي قار٧٧١٧٠٢٧٣١٦٤٢٨١٧/١٠/٢٠١١مالحمار٧٣٠٥٢٨جماله مذيب محيسنزيدان خلف مخور محيسن ال محيسن١٠٣
جبايشذي قار١٩١٠٣١٢٨٣٨٣١٦١٩٨١٧/١٠/٢٠١١الحمار٣٤٣٨٨٠جليلة كاظم عبيدسالم شفيت عبيد باكوت الوائلي١٠٤
سوق الشيوخذي قار٢٥٩٥١٧٠٥٢٥٣١٦٤٤٣١٧/١٠/٢٠١١العكيكه٨٧٤٣٨٠غيده خنفر جاسمسالم طالب جاسم ال سھيل١٠٥
سوق الشيوخذي قار١٠٣٣١٠٥١٨٣١٦٢٩٩١٧/١٠/٢٠١١مالعكيكه٥٩٥٦٧٤انتصار عبد علي مسعدستار عبد الجبار مسعد خفي ال خفي١٠٦
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٧٠٢٥٧٢٨٣٢٨٢٢٣١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٤٤١٢٥امينه عبد صالحستار لوبيل شيال حسين ال حسين١٠٧
الجبايشذي قار١٦٩٤٧١١٠٣١٦٤٤٦١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٤١٩٩٥١زھيه سلمان صياحسرحان علوان صباح صويلح الحجيمي١٠٨
سوق الشيوخذي قار٢٦٨٥٣٥٦٥٧٨٣١٦٢٨٥١٧/١٠/٢٠١١العكيكه١٨١٥٠٥جھينه عبد الرحمن حمودسعدون عذيب كريدي ھويدي ال نويبي١٠٩
شطرهذي قار١٠٦٥٢٨٧٢٤٣١٦١٩٢١٧/١٠/٢٠١١مشطره٥٧٥٨٨٥كريمه سودان نورسعيد محمد عبد هللا سيد الونداوي١١٠
سوق الشيوخذي قار٥٠٥٩٩١٣١٠٣٢٨٢١١١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٥٤٩١٢٦طليبه عبد الرضا شاھبسعيد ياسر جبر عطيه العكداوي١١١
سوق الشيوخذي قار٧٣٨٣٧٢٨٣١٦٤١٠١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٣٣١٢٥٧فياض جمعه زغيرسفاره جابر مونس١١٢
الجبايشذي قار٦١٢٢٩١٧٣١٦٤٠٧١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٥٢٥٨٧٦امل وحيد شويخسمير حسين عبود ارخيص العماري١١٣
سوق الشيوخذي قار٢٦٧٨٢٢٩٣١٦٤٥١١٧/١٠/٢٠١١مالطار٧١٦٨١٦غني شجرسميره مزبان عبد هللا عويد١١٤
الجبايشذي قار٣٨٨٧٧٤٦١٢٦٣١٦٣٢٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش٧٢٥٤٤٧سالمه فنجان واجدشاكر مزبان واجد فيصل ال شنين١١٥
سوق الشيوخذي قار٢٥٩٥١٧٠٤٣٤٣١٦١٥٨١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٨٥٨٦٦٥خديجه نصاب مھوسشمول فالح زاروع الغالبي١١٦
سوق الشيوخذي قار٣٥٩٧١٧٦٦٢٦٣١٦٤٣٢١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٥٦٤٥٩خميسه جميل كاظمشيال عبد النبي عطيه علوان ال علوان١١٧
الجبايشذي قار١٢٠١٠٠٣٣٣١٦٣٠٨١٧/١٠/٢٠١١الفھود٨١٠١٣١خليله مزھر وھيبصابر عيال وھيب دخان العبادي١١٨
سوق الشيوخذي قار٣٤٢٦٨٢٣١٤١٣١٦٣٨٢١٧/١٠/٢٠١١كرمه٣٢٨٥٧٩نجاة عطيه جميلصاحب حمدان طاھر محمد الخفاجي١١٩
ناصريهذي قار٧٥٧١٤١٢٩٣١٦٣٧٤١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٣٩١٧٥٥شيماء مشاور مھلھلصالح حنون معرض خليل الحدادي١٢٠
سوق الشيوخذي قار١١٥٧٢٤١٣١٦٣١٢١٧/١٠/٢٠١١كرمه٤٩٤١١٢علي فدعم شنينصالح خلف عبد رحمه الصافي١٢١
ذي قار٣٩٢٧٨٣٢٣٣٨٣١٦٣٣٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٠٣٩٣٧١حسينه حزام حريفصالح علي مريث نجم البونجم١٢٢
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سوق الشيوخذي قار١٤٤٧٩٢٨٨٣١٦٤٣٦١٧/١٠/٢٠١١مالجبايش٢٦٣٤٢٥ابتھال عوض حسنصباح صكبان منشد االسدي١٢٣
سوق الشيوخذي قار٥٩٨٥٢٢٨٣٢٨٢٠٣١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٩٨٧٣٨صبيحه لوبيل شيالصباح عامر شيال حسين ال حسين١٢٤
الجبايشذي قار٥٢١١٧٨٨٣٣١٦٣٥٥١٧/١٠/٢٠١١مالفھود١٨٠٩٤صبريه عبود حنيشصباح محمد عبد النبي غوياي ال غويلي١٢٥
سوق الشيوخذي قار٥٠٥٨٣١٢٨٣١٦١٥١١٧/١٠/٢٠١١كرمه١٧٤٤٦٣امتحان رحيمه عليويصباح مطر حميدي عليوي العكداوي١٢٦
سوق الشيوخذي قار٥٧٧٥٦١١٦٣١٦٤٧٣١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٧٢٧٤٤حضيه جبير جھلولصباح ناصر كاظم حبيب العكدي١٢٧
سوق الشيوخذي قار٢٨٥٥٦٨٠٣٢٥٣١٦٤٥٦١٧/١٠/٢٠١١العكيكه٥٢١٢٩٢سليمه مبلط عجهصبار جساب جبر حسوني الھدابي١٢٨
سوق الشيوخذي قار٢٩٧٥٩٣٥٩٣٥٣١٦١٩٩١٧/١٠/٢٠١١العكيكه٦٣٠٣١٩مشمش جبر جخيمصبيح عطية راضي ناھض الراضي١٢٩
سوق الشيوخذي قار١١٣٩٢٢٦٣١٦٤٣١١٧/١٠/٢٠١١مالجبايش٥٥٩٤٩٢ھنيه علي مسلفصعيوج مزبان واجد فيصل الشنين١٣٠
سوق الشيوخذي قار٣٠٨١٠٣٢١٠٣١٦٤٢٠١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه١٥٠١٧٠عيده ھلوس ضھدضيغم ناصر كاظم عكده العكده١٣١
ناصريهذي قار١٧٧٥٥٨٥٣١٦٣٥١١٧/١٠/٢٠١١مناصريه٢٣٢٥١٨كلثومه جاسم محمدطالب جواد كاظم داود المكصوصي١٣٢
سوق الشيوخذي قار١٢٥٧١٨٥٨٣٣١٦٤٦١١٧/١٠/٢٠١١مالفضليه٦٨٧٨٥١فاطمه لطيف كريمطالب سامي كريم عيسى ال نصار١٣٣
ناصريةذي قار٣٦٩٧٣٦٢٠٣٤٣١٦٣١١١٧/١٠/٢٠١١حمار٨٩٥٧فرحه محمد عزيزطالب عزيز عتبي ال بوشامه١٣٤
سوق الشيوخذي قار٢٥٠١٦٧١٣٦٣١٦٤١١١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٥٠٢٤٥٩جميله جاسم محمدطالب علوان مداح محمد اللحويجم١٣٥
سوق الشيوخذي قار١٦٠١٣٤٧٤٣١٦٤٦٤١٧/١٠/٢٠١١مالعكيكه٤٩٦٤٣٧ضحى ضياء نجمطالب مانع عبد الحسين محسن ال عبد١٣٦
سوق الشيوخذي قار٣٢٠٦٣٨٤١٢٩٣١٦٣٧٢١٧/١٠/٢٠١١الطار٢٧٥٠٠١رمله طاھرظاھرطاھر ماضي بدر عايد العايد١٣٧
جبايشذي قار٣٦١٧٢٠٤٩٣٥٣١٦٢٠٠١٧/١٠/٢٠١١الفھود٤٨١٧٤٣كاظميه صكر علي طعمه عطيه وادي عبيد العبادي١٣٨
الجبايشذي قار٧٩٧٢٦٢٩٣١٦٤٢٢١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٢٣٠٤٨٢ترفه كاطع حنونطه حمود نعمه طالل الشنين١٣٩
سوق الشيوخذي قار٢٦٥٥٢٨٢٤١٧٣١٦٢٩١١٧/١٠/٢٠١١الفضليه٨١٦٢٠١حياة ھاني حسينظاھر حاتم عبد الھادي فارس ال عجيل١٤٠
الجبايشذي قار٥٤٢٨١٢٨٣١٦٢٩٨١٧/١٠/٢٠١١الحمار٧٧٢٥٣٩مزنه مطر مسلفعاشور عباس مروح سويف ال شنين١٤١
ناصريهذي قار٦٤٦٧٣٤٣١٦٢٠٤١٧/١٠/٢٠١١مالفھود٥٧٨٦٥١وحيده علي تاليعباس دعاج خلف موزان الموزان١٤٢
ناصريةذي قار٣٨٨٧٧٤٨٨١٥٣١٦١٦٢١٧/١٠/٢٠١١جبايش٥٨١٢٣٠جاسميه كاطع حنونعباس عويش سمير طالل ال شنين١٤٣
ناصريةذي قار١٤٤٢٥٤١٣٣١٦٣٤٠١٧/١٠/٢٠١١ناصرية١٩٧٨٠٩مروه خلدون ابراھيمعباس ميس كامل مكطوف االبراھيمي١٤٤
شطرهذي قار١٢٢٣١٥١٢١٣١٦١٧٩١٧/١٠/٢٠١١مشطره٢١٣٠٢٠سكينه جسام شرھانعبد االمير عبد علي ابراھيم ياسين الخفاجي١٤٥
الجبايشذي قار٣٥٢٧٠٣٨٥١٨٣١٦١٨٦١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٠٤٢٩٩٣امريكا جبار مونسعبد الحسين حسين سلطان جعفر العجيل١٤٦
ناصريهذي قار٨١٤٥٥٢٤٣١٦١٩١١٧/١٠/٢٠١١الكرمه٢٠٢٧٠٤بتول سيد محمد باتوتيعبد الخضر موسى جاسم محمد الجابري١٤٧
جبايشذي قار٥٤٢٤٧١٩٣١٦١٨٥١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٣٨٦٢٢٥كاظميه عناد فرعونعبد الرحمن عبادي بايش شريف ال شنين١٤٨
سوق الشيوخذي قار٣٨١٧٦٠٢٨١١٣١٦١٨٢١٧/١٠/٢٠١١الحمار٣٧٦٢٤زھرة حسان عليخعبد الرحيم زغير رسن صالح االسدي١٤٩
سوق الشيوخذي قار٥٦٥٧٧١٣١٠٣٢٨٢٢٢١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٧١٢٤شريفه فرعون سميرعبد العباس مزبان واجد١٥٠
سوق الشيوخذي قار٢٥٧٥١٣٦٧٣١٠٣١٦٢٢١١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٧٧٤٧١امل حطيب الحمدانيعبد الكاظم صبار ياسر طعان الطعان١٥١
سوق الشيوخذي قار١٥١١٨٢٣٤٣١٦٢٠٦١٧/١٠/٢٠١١مالعكيكه٨٦٥٩٤٥امل حطيب الحمدانيعبد هللا مھدي علي عباس الياسري١٥٢
الجبايشذي قار١٤٧٨٨٣٨٣١٦١٩٥١٧/١٠/٢٠١١الفھود٨١٠٠١٤ھدية كيطان محمدعبد علي زويد محمد شلوحي الشامي١٥٣
سوق الشيوخذي قار٦٢٣٥٤٢٧٣١٦٤٢٩١٧/١٠/٢٠١١حمار٨٠٥٦٤٨غاليه عايد يوسفعبد الزم يوسف صالل الشنين١٥٤



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة
سوق الشيوخذي قار١٦٠٣٤١٦٣١٦٤٦٩١٧/١٠/٢٠١١فضليه٦٣٨٨٥٨نظيمه مكي جاسمعبدالحسن جابر جحيل عوض ال حايف١٥٥
ذي قار١٠١٣٥٧٨٨٣١٦٢٦٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٦٥٥٧شكريه عالس محسنعبدالحسن راضي ضميد حمد العرجاني١٥٦
جبايشذي قار٣٧٥١٨٥٢٥٣١٦٤٥٥١٧/١٠/٢٠١١طار١٠٤٤٣٩سليمه عوده معتوكعبدالحسن كاظم عطيه علوان ال علوان١٥٧
جبايشذي قار١٠٢٢٣٢٢١٣١٦٢٧٣١٧/١٠/٢٠١١الفھود٣٣١٠٥قوميه وھام مونسعبدالحسن كاظم ميس دويخل العماري١٥٨
ناصريةذي قار٢٩٥٧٤٧٢٢٣١٦٤٥٥١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٨٤٩٠زينب عبدالرسول محمودعبدالحسن كاظم ياسين محمود البكاء١٥٩
سوق الشيوخذي قار٣٨٨٣١١٣٦٣١٦٢٥٩١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨٣٣٩٨٢مشويه كاطع حنونعبدالحسين حمود نعمه طالل ال شنين١٦٠
رفاعيذي قار١٥٢٣٠٢١٠١٨٣١٦٣٠٠١٧/١٠/٢٠١١رفاعي٣٦٩٨٧٩بدريه عبدهللا صالحعبدالحسين حميد ناصر ظاھر الحواس١٦١
ذي قار٣٢٠٦٣٨٢٨١١٠٣١٦٣٣٥١٧/١٠/٢٠١١طار٦٠٧٥٨٧ملكيه بربيت محمدعبدالحسين داغر زغير حسين ال حسين١٦٢
سوق الشيوخذي قار٥٨٧٩١٨٣١٦٢٩٣١٧/١٠/٢٠١١فضليه٥١٩١٨٣خيريه عطشان صايلعبدالحسين زاجي جكنام خيون الجكنام١٦٣
جبايشذي قار٣٥٩٧١٧٨٣١١٦٣١٦٤٧٤١٧/١٠/٢٠١١طار٨٢١٢١٩عليه اسماعيل عبدالحسينعبدالحسين عبدالرضا جابر الروضان١٦٤
ناصريةذي قار٩٩٨١٢٢٢١٣١٦٢٦٦١٧/١٠/٢٠١١اصالح٤٢٦٧٩شيماء ريسان برغوثعبدالرزاق فاضل مشاي ناصر ال ناصر١٦٥
سوق الشيوخذي قار٥٨٣١٠٠١٩٣١٦٣٤٤١٧/١٠/٢٠١١جبايش١١٩٩٣٩٠مونيه عايد يوسفعبدالرسول حمود نعمه طالل االسدي١٦٦
جبايشذي قار٦١٨٨٢٩٣١٦٤٥٧١٧/١٠/٢٠١١جبايش٤٨٠٣٢٥سھله عاتي عودهعبدالرضا نصار سميح خيون االسدي١٦٧
الجبايشذي قار٣٦٠٧١٩٥٣٣١٣١٦٣٠٦١٧/١٠/٢٠١١الفھود٢٥٦٢٥٣كاظميه مھدي عليعبدالزھره عيسى علي عباس الياسري١٦٨
جبايشذي قار٦٧٧١٨٧٢٦٣١٦٤٣٠١٧/١٠/٢٠١١جبايش٥١٩٩١٣غاليه بطي حنونعبدالساده كيطان نعمه طالل الشنين١٦٩
سوق الشيوخذي قار٢٥٧٥١٣٦٧٣١٠٣١٦٢٢١١٧/١٠/٢٠١١العكيكه١٧٧٤٧١قبيله حمزه ھاشم عبدالكاظم صبار ياسر طعان الطعان ١٧٠
سوق الشيوخذي قار٣٨٨٧٧٥٠٥٢٨٣٢٨٢٠٤١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨١٤٤٥١حلوه ماجد حسينعبدالكاظم والي محسن سوير الشفيق١٧١
ذي قار٣٩٣٧٨٤٦٠٦٣٣١٦٢٥٨١٧/١٠/٢٠١١جبايش٤٤٢١٦٦جاسميه عوده رھيفعبدالكريم عبدهللا حمود جعفر العنيسي١٧٢
ناصريةذي قار٢٦٩١٠٢٨٥٣١٦٣٥٦١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٣٢٣٣٦٠سعاد حسن عبدهللاعبداللطيف عباس ثجيل علكم الھاللي١٧٣
سوق الشيوخذي قار٥٩٨١٣٣٢٨٣١٦٢٩٦١٧/١٠/٢٠١١كرمه١٤٩٥٩٨كاظميه عزيز حسونيعبدهللا مظلوم حسوني منفي العكداوي١٧٤
جبايشذي قار٣٦٨٧٣٥٠٣١٣٦٣١٦٤١٨١٧/١٠/٢٠١١حمار٣٨٦٣٨٦رجاء حبيب نعمهعبدهللا نعمه عبدالكريم محمد ال محمد١٧٥
سوق الشيوخذي قار٣٤٢٦٨٣٥٤٤١٣١٦١٥٩١٧/١٠/٢٠١١كرمه٨٨١٤٥٠ماجده عبدالرزاق عجيلعبدالنبي عويد عيسى ال دبي١٧٦
سوق الشيوخذي قار٥٥١١٩٥١٦٣١٦٣٤٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش٤٤٢١٦٦نبات عبدالواحد مطرعبدالواحد مطر مسلف سويف ال شنين١٧٧
جبايشذي قار٣٩٣٧٨٤٣٠١٨٣١٦٢٩٢١٧/١٠/٢٠١١جبايش٥١٩١٨٣ربيعه ناصر كمرعبداليمه حنون ھليل غيالن ال شيخ١٧٨
الجبايشذي قار١٢٨٤٠٣٨٣١٦٣٨٣١٧/١٠/٢٠١١حمار١٢٠٤٥٨٥كوثر عبدالواحد حمدانعدنان ناصر حمود عبدهللا العبدهللا١٧٩
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٧٠٢٩٠٢٨٣١٦٢٨٠١٧/١٠/٢٠١١كرمه٥٧٣٣٤٩حتم جاسم الزمعذيب علي محمد عبدهللا ال محمد١٨٠
سوق الشيوخذي قار٣٩٧٧٩٣٧٣٦٦٣١٦٢١٤١٧/١٠/٢٠١١شطره٢٥١٤٧٨سليمه لطيف فرھودعزيز عبد ربه علي يحي ال يحي١٨١
شطرهذي قار١٦٧٤٨٢٤٣٢٨٢١٨١٧/١٠/٢٠١١شطره٨٣٥٦٤٣افراح عبدالمحسن كطوفعزيز نور مھدي نعمه الجابري١٨٢
شطرهذي قار٥٣٦٨١٥٣١٦١٨٧١٧/١٠/٢٠١١الكرمه١١١٣١غيده مطر حمدي عظيم رحيمه عليوي خنيفر العكداوي١٨٣
جبايشذي قار٣٨٤٧٦٦٧٤١١٦٣١٦٤٦٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨١٠٣٠٧لميعه محسن جايدعظيم صالح عكيلي بطاح العكيلي١٨٤
جبايشذي قار٢١٩١٢٤٢١٣١٦٤٦٥١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٩٥١٢رغده محمد كاظمعقيل رمضان كاظم كحيوش السريحات١٨٥
شطرهذي قار٣٩٢٧٨٣٤٥١٢٨٣١٦٤٠٦١٧/١٠/٢٠١١جبايش٤٩٩١٤٢سنيه عبيد كعيدعكاب حسن كشيش شطيب البونجم١٨٦
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ناصريهذي قار٢١٨١٩٥٦٢٣١٦٣٣٤١٧/١٠/٢٠١١ناصرية١١٣٤٣٤٩اقبال عبود عذافهعلوان طالب علوان موزان العقداوي١٨٧
الجبايشذي قار٣٩٢٧٨٣٠٨٦٧٣١٦٤١٢١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٧٨٣٢٢٥فرجه عباس محلعلوان مداح محمد طارش الحويجم ١٨٨
جبايشذي قار٣٩٢٧٨٣٥٠١٢٨٣١٦٣٦٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش٦٠٦٣٧٩لميعه فرج خيرهللاعلي حريجه عوض بازل البونجم١٨٩
سوق الشيوخذي قار١٦٥٣١١١٧٣١٦٢٨٣١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٧٩١٦٦٨كاظميه عزيز محسنعلي حسن عطيه سلمان العكده١٩٠
جبايشذي قار١٣٠١٨٧١٢٨٣١٦٤٠٣١٧/١٠/٢٠١١الفھود٥٥٧٩٧١كامله رويض فليحعلي حسين فاخر ماھود ال ماھود١٩١
ناصريةذي قار٢٤٤٦١١٦٣٣١٦٢٧٥١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٣٣٨٥٩٢انعام ھادي حسينعلي خليل عوده عبيد الدخناوي١٩٢
سوق الشيوخذي قار١٢٧٦١٨٥٣٢٣١٦٣٨٤١٧/١٠/٢٠١١سوق الشيوخ٣٣٨٥٩٤سناء حسين جعازعلي عبدالنبي فيصل شمخي ال شمخي١٩٣
ناصريهذي قار١٠٤١٢٥١٥٣١٦٣٣١١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٣٥٤٢١٩فاطمه جخيم زنادعلي عويد عرد١٩٤
سوق الشيوخذي قار٣٤٦٦٦١٧٤٣١٠٣١٦٣٢٨١٧/١٠/٢٠١١كرمه٣٤٤٩٤١شفيقه محسن عطيهعلي كايم حميدي محسن ال محسن١٩٥
ناصريةذي قار٢٣٩٦٥٢٤٣١٦٤٢٤١٧/١٠/٢٠١١ناصرية١٣٦٧٠١ايمان رشيد علويعلي محمد حسين راضي الحسيني١٩٦
سوق الشيوخذي قار٥٧٧٧٦٢٨٣٢٨٢٠١١٧/١٠/٢٠١١كرمه٦٣٦٧٢٥راجحه كاظم باشاعلي مظلوم حسوني العكداوي١٩٧
جبايشذي قار٣٩٣٧٨٤٣١١١٠٣١٦٤٥٠١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٠٣٩٧٢٣كريمه ناصر كمرعماد داخل كمر غيالن ال شيخ١٩٨
جبايشذي قار١٠٣٢١٣١٧٣١٦٢٨٩١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٢٢٩٦٨سناء حسن جبارعماد موسى جبار سوادي الشريجي١٩٩
الجبايشذي قار٥٤٢١٩٤٢٩٣١٦١٥٥١٧/١٠/٢٠١١حمار١٦٥٥٢٦نضال ضاحي ظاھرعمار شمال ظاھر فندي الشنين٢٠٠
سوق الشيوخذي قار٣٢٦٦٥١١٥١١٧٣١٦٤٧٠١٧/١٠/٢٠١١طار١٠٤٤٣٠٩غنيه حسن عطيهعنيد فھد لفته بنين العبود٢٠١
الجبايشذي قار٣٦٢١٥١٣٣١٦١٥٤١٧/١٠/٢٠١١حمار١٢٠٤١٠٤حكيمه حنون رحيمعواد عبيد حميدان عبدالواحد العكيلي٢٠٢
سوق الشيوخذي قار٦٨٧١٦١٣١٠٣١٨٢١٠١٧/١٠/٢٠١١كرمه٤٤٨٩٨٨فتاة عجيل شدهعوده ثجيل شده كاظم ال كاظم٢٠٣
سوق الشيوخذي قار٢٥٨٥١٥٨٨٣١٠٣١٦٣٧٩١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٨٧١٢٠٧حياة حياة ولودعوده حسن مشيط ماجد ال مشيط٢٠٤
سوق الشيوخذي قار٣٣٦٦٧٠٦٢٣١٠٣١٦٣٢٥١٧/١٠/٢٠١١كرمه٨٥٥٠٢١وحيده عيدان عبدهللاعوده فاضل داغر سلطان الحسناوي٢٠٥
سوق الشيوخذي قار٢٣٨٤٧٤٢٧١٧٣١٦١٧٧١٧/١٠/٢٠١١نصر٣٢٦٦حسنه مطير جبلعوده كريم ناصر مذكور العتابي٢٠٦
جبايشذي قار٢٨٧١٣٢٣١٣١٦١٧٥١٧/١٠/٢٠١١الفھود٧٢٨٥٤٨غنيه نعيم عبيدعوده محمد ھاشم محمد العبادي٢٠٧
سوق الشيوخذي قار٣٨٨٧٧٤٩٨٢٧٣١٦٢٦١١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨٤٢٠٨٧شكريه كشمر مطيرعوده مخرب ذھيب شنين ال شنين٢٠٨
جبايشذي قار٣٣٧٢٤١٥٣١٦١٦١١٧/١٠/٢٠١١طار١٧٢٣٥٢جماله ھاشم حماديعوده ھادي نعيمه عبود العبودي٢٠٩
سوق الشيوخذي قار٣٥٩٧١٧٦١٣١٠٣١٦٤١٤١٧/١٠/٢٠١١طار٧٢٤٠٤٥كاظميه يسر عبدالھاديعويفي عبدالنبي عطيه علوان العلوان٢١٠
جبايشذي قار١٤٧١٦٢١٢٨٣١٦٤٤٠١٧/١٠/٢٠١١جبايش٧٠٧٩٤٦تعيوبه جواد طنيفعيسى ميسر طنيش طالع االسدي٢١١
الجبايشذي قار٣٧٠١٢٤٣٤٣١٦٢٦٤١٧/١٠/٢٠١١جبايش٤٩٩٢٢٠نزھه نجم مونسغازي لعيبي ضيدان عماره ال رشيد٢١٢
جبايشذي قار٣٨٣٧٦٥٩٣٧٥٣١٦٣٥٣١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٢٢٦٦٨سميره فوزي محسنغانم كامل غفله عبيد االسدي ٢١٣
سوق الشيوخذي قار٧٣١٤١٢٨٣٢٨٢٠٦١٧/١٠/٢٠١١جبايش٣٣٠٦١٩صينيه علي مسلفغميس غالي محسن سويف الشنين٢١٤
ناصريةذي قار٢٥٩٥١٧٠٤٤١٣١٦٣١٤١٧/١٠/٢٠١١عكيكه١٣١٢١حسن صبيح فالحفخريه مخرب جساس حنيف ال حنيف٢١٥
جبايشذي قار٥٠٦١١٤١٢٨٣١٦٤٠٤١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٦٧٠٦١٦كريمه شنان عويشفرحان بدوي مصارع نعمه الشنين٢١٦
سوق الشيوخذي قار١٠٠١٥٠٨٣٣١٦٣٥٨١٧/١٠/٢٠١١طار٥٩٦٨٨انتظار عبدالرحمن ثامرفضاء ريسان ناصر زغير ال حسين٢١٧
ناصريهذي قار٩٩٧٥٣٢١٣١٦١٩٤١٧/١٠/٢٠١١ماالصالح١٧٨٤٩٥منافل جبار محمدفالح حميد نافل محسن الصالحي٢١٨
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سوق الشيوخذي قار١٢٠٤١٨٧٧٨٣١٦٣٢٠١٧/١٠/٢٠١١فضليه٤٥٠٥٠٥نھله ساجت ھاشمفالح عبدالحسن ھاشم دوخي ال دوخي٢١٩
ناصريهذي قار١١٣٦٧٢٨٣١٦١٩٠١٧/١٠/٢٠١١مجبايش٧٨٨٩١٥سعدھن كريم خريبطقاسم سواك عزيز فضاله الشريجي٢٢٠
الجبايشذي قار٣٨٨٧٧٤٠٨٤١٣١٦٢١٩١٧/١٠/٢٠١١جبايش١١٩٩٢٠٩داخل شبيب ذربقوانه داود تاغي رخيص ال حجي٢٢١
ناصريةذي قار١٥١٣٣١٧٣١٦٢٩٤١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٤٩٨٠٥فاطمه نصرهللا فرھنككاظم جودي كاظم سلطان الجبوري٢٢٢
ناصريةذي قار٥٥٨١٣٠١٦٣١٦٤٦٨١٧/١٠/٢٠١١الغراف٣٦١١فاطمه اسحاق عليكاظم حسن رحيل زغير الحواسي٢٢٣
شطرهذي قار٩٦٨١٧٨٧٨٣١٦٤٤٨١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٩٢٦٣٥٥رجاء يونس خلفكاظم حنيظل جوده نويصر ال نويصر٢٢٤
الحمارذي قار٥٤٢٩٧١٣٦٣١٦٣٣٠١٧/١٠/٢٠١١حمار٦٨٨٦٧١فوزيه راضي مطلككاظم رميض داود مري الشامي٢٢٥
سوق الشيوخذي قار٢٩٤٩٤٢٩٣١٦٤٥٨١٧/١٠/٢٠١١كرمه٧١٥٠٦٨سعديه شريف دكهكاظم سوادي عبد سلمان الحسناوي٢٢٦
الجبايشذي قار٣٦٠٧١٩١٨٣٤٣١٦٣٠٣١٧/١٠/٢٠١١الفھود٣٣٠٠٤٣صبيحه عامر طاھركاظم عجمي طاھر رويضي العبادي ٢٢٧
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٧٠٣٠٧٣٤٣١٦٣٠١١٧/١٠/٢٠١١كرمه٨١٠١٧٨جوبيه جبير بھلولكاظم عزيز حسوني رويبي ال تويني٢٢٨
سوق الشيوخذي قار١٧٥٧٠١٢٨٣١٦٤٠٢١٧/١٠/٢٠١١كرمه٤٦٠٢٦٢حليمه عبيد حويشكاظم عون حليفي منشار الحسناوي٢٢٩
الجبايشذي قار٥٨٣٨٤٢١٠٣١٦٢٦٥١٧/١٠/٢٠١١جبايش٢١١١٤رابعه غضبان كاطعكاظم عويش جفيل والي االسدي٢٣٠
سوق الشيوخذي قار١٣٦٨١٦١٢٥٣١٦٤٤٤١٧/١٠/٢٠١١كرمه١٧٧٠٦٥صبيحه علي حسينكاظم كمر جبر سلمان الھدابي٢٣١
سوق الشيوخذي قار٥٤٢١٤١٢٨٣١٦٤٠٥١٧/١٠/٢٠١١كرمه٩٣١٧٢٣فاطمه عبد سلمانكاظم محمد سعيد مسير الحسناوي٢٣٢
الجبايشذي قار٣٧٢٧٤٢٢٣١٤٣١٦٣٤٩١٧/١٠/٢٠١١حمار٢٩٣٣٦٨حسيبه حسين عليكاظم نصر شاھر علي ال علي٢٣٣
جبايشذي قار٥٢٧٥٠١٣٣١٦١٧٢١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٤٥٧٩٢٠ظھريه شرھان حماسكامل جياد فرعون سمير ال شنين٢٣٤
سوق الشيوخذي قار١١٥١٨٦٤١٣١٦٣٠٥١٧/١٠/٢٠١١مالكرمه٤٥٨٢٥وفيه كاظم غافلكامل عباس علي زياره الحسناوي٢٣٥
ناصريةذي قار٤٨٧٩٧٢٦١١٨٣١٦٤٠١١٧/١٠/٢٠١١الغراف١٢٠٢٤٠٤خديجه شويل مطرودكامل عبدهللا عاشور حمد الخفاجي٢٣٦
شطرهذي قار١١٣٦١٢٤٢١٣١٦١٨٤١٧/١٠/٢٠١١مالغراف٢٥٤٧٥٣ايمان قاسم محمدكريم حسون حسين زاھي السعداوي٢٣٧
جبايشذي قار٣١٠١٣٠١٤٣١٦١٥٢١٧/١٠/٢٠١١مالفھود٥٠٧٢٠٥وداد صدام مفتنكريم عيدان عطيه سلمان العبادي٢٣٨
ناصريهذي قار٣٩٢٧٨٣٦٠٣٥٣١٦٢٠٢١٧/١٠/٢٠١١جبايش٧٧١٨٦٩حدوده جالب والي كريم مفتن رسن البو نجيم٢٣٩
سوق الشيوخذي قار٣٧٩٧٥٧٢٧٢٩٣١٦٣٦٧١٧/١٠/٢٠١١جبايش٦١٠٦٠٤سميره عزيز مشكوركطيف كاظم شحيل جبر االسدي٢٤٠
الجبايشذي قار١١٣٩٠٥٩٣١٦٣٥٩١٧/١٠/٢٠١١الجبايش١٤٤٨٩١٧بتول خديم حريجه الزم جياد فرعون سمير ال شنين ٢٤١
سوق الشيوخذي قار٢٧٨٥٥٥٨٢٢١٠٣١٦٣٢٧١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٥٤٣٧١٦ھناء جابر عليلطيف صباح ثجيل صكر ال ثجيل٢٤٢
سوق الشيوخذي قار٣٣٩٦٧٧٧٨١١٦٣١٦٤٦٢١٧/١٠/٢٠١١كرمه٢٢١٧١١جليله حبيب عطيهلطيف كريم بريدي محمد الحمداني٢٤٣
ناصريهذي قار٩٩٨١١٤٢١٣١٦١٨٣١٧/١٠/٢٠١١ماالصالح٩٦٩٤٤٠فليحه كاظم مريلقمان مرھج ثامر بدر الرميض٢٤٤
جبايشذي قار٣٦١٧٢١٠١٤٣٣١٦٢٦٢١٧/١٠/٢٠١١الفھود٤٣٣٠٣٧٦تسيار عطار طارشليلو عبود فارس نجم ال نجم٢٤٥
سوق الشيوخذي قار٣٨٩٧٧٧٢٥٢٨٣٢٨٢٢٠١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨٨٣٥٠٧سليمه مروح سويفماجد حسين سويف فيصل الشنين٢٤٦
جبايشذي قار٢٨٧١٣٦٤٣٣١٦٣١٥١٧/١٠/٢٠١١الفھود٥٧٨١٦٢قبيله حسين عبد مالك فيصل مزعل بلش العبادي٢٤٧
سوق الشيوخذي قار٣٢٤٦٤٧٢٦٢٩٣١٦٣٦٨١٧/١٠/٢٠١١كرمه٩٩٨١٦٧غنيه جوال فھدمجيد حاشوش روضان ال روضان٢٤٨
شطرهذي قار١٦٧٤٨٢٤٣٢٨٢١٦١٧/١٠/٢٠١١شطره١٧٩١٣٥طليقة ( عزيز نور مھدي)مجيده منخي عزيز٢٤٩
الجبايشذي قار٢٨٧٨٣٠٣٨٣١٦١٦٦١٧/١٠/٢٠١١الفھود٨٦٥٣٣٧مطره ھادي مزيعلمحسن عطيه كاطع رخيص ال رخيص٢٥٠
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جبايشذي قار٣٩٢٧٨٢١٠٢١٣١٦٣٦٦١٧/١٠/٢٠١١جبايش٤٧٧٤٦٧جاسميه عبدالزھره معليومحسن كاظم كحيوش ذياب السريحات٢٥١
ناصريةذي قار١٠٩٦١٠٦١٧٣١٦٢٩٠١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٣١٠١١٢شيماء جبار كاملمحمد جابر محمد جواد الموسوي٢٥٢
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٧٠٢٨٨١٢٣١٦٢٥٢١٧/١٠/٢٠١١كرمه٩٤٥٧٤٣زجيه ثجيل شده محمد جري شده كاظم ال كاظم٢٥٣
ناصريةذي قار٥٧٤١٤٨١٩٣١٦٢٩٠١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٢٥٠٧٢٩زينب فالح جاسممحمد حسن خويبر ٢٥٤
سوق الشيوخذي قار٣٥٢٧٠٢٨٩٢٨٣٢٨٢٠٢١٧/١٠/٢٠١١كرمه٩٨١٤٧٦شوكيه جاسم حسينمحمد حسين عبدهللا محمد ال محمد٢٥٥
ناصريهذي قار٣٨٧٧٧٣٢٩٣٤٣١٦٢٠٨١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨٣٣١٥٨علية نجم مونسمحمد حمدان مھوس غيالن الرشيده٢٥٦
ناصريةذي قار٦٧٩٤٥١١٠٣١٦٢٨٤١٧/١٠/٢٠١١الغراف٢٨٣٨٣٨فاطمه جبار ھاديمحمد صبيح حسن مجلي السھالني٢٥٧
الجبايشذي قار٩٠٧٧٢١٠٣١٦٣٧٣١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٧٧٥٦٧١سليمه عيدان موسىمحمد فرھود موسى منصور الھاللي٢٥٨
سوق الشيوخذي قار٢٩٧٥٩٣١١٧٣١٦٤٠٨١٧/١٠/٢٠١١عكيكه١٩٠٤٨عصريه ھادي عذيبمحمد كاظم صيوان خنيفر ال خنيفر ٢٥٩
شطرهذي قار١٠٤٩١١٢٨٥٣١٦٤٤١١٧/١٠/٢٠١١شطره٧٦٦٧٦سوسن كاظم لفتهمحمد ھاشم زغير عبد الھاشمي٢٦٠
جبايشذي قار٣٦٠٧١٨٥٦١٣١٠٣١٦٤١٦١٧/١٠/٢٠١١الفھود٩٤٦٣٩١شنونه ياسر حسينمزھر عوده ناصر داود ال داود٢٦١
الجبايشذي قار٥٦٥٨٨٦٣٣١٦٣٠٧١٧/١٠/٢٠١١جبايش٩٤٦٣٩١كريمه عريبي معارجمزھر غانم طويرش ونيس االسدي٢٦٢
الجبايشذي قار٥٥١١٩٥٦٢٣١٦٣٠٤١٧/١٠/٢٠١١مالجبايش٧٩٤٥٦٤شفيقه عطشان حيدرمطر مسلف سويف فيصل ال شنين ٢٦٣
جبايشذي قار٦٣٨١٢٣٢٥٣١٦٣٧٥١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٠١٦٥٥حمديه جياد فرعونمكي نعمه فرعون سمير الشنين٢٦٤
شطرهذي قار٢٦٤١٣٩٨٥٣١٦٣١٠١٧/١٠/٢٠١١شطره٨٣٧٧١٨بتول ناصر خزعلمنذر جودي مويلح منخي ال منخي٢٦٥
الجبايشذي قار٦٤٨٣٣٨٣١٦٣٧٦١٧/١٠/٢٠١١الفھود١٠٤٣٨٢٠انتھى محمد عليمنذر لطيف عبد نھر العبادي٢٦٦
سوق الشيوخذي قار١٤٢١٦٩١٧٣١٦٣٣٧١٧/١٠/٢٠١١كرمه٣٤٤٠٨٥ابتسام لطفي عبدالواحدموسى حسن عباس علي البعاج٢٦٧
سوق الشيوخذي قار٢٨٩٥٧٧٥٢١١٧٣١٦٢٨١١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٦٦٣٥٠٣فخريه جاھل رھيفناصر حسن عطيه سلمان العكد٢٦٨
جبايشذي قار٢٣٤١١١٤١٣١٦٢٦٨١٧/١٠/٢٠١١الفھود٥٨٩٦٦٣بشرى فرھود محييناصر سلطان غويلي طوفان ال طوفان٢٦٩
ناصريةذي قار١٦٢٠١٦٨٥٣١٦٣٥٧١٧/١٠/٢٠١١ناصرية٧٤٣٩عاتكه رياض محمدناصر شنان داشر٢٧٠
الشطرهذي قار١٠٠٨١٦٢٣١٦٢٥٥١٧/١٠/٢٠١١شطره٨٠٠٠٩٦ندوه جواد عليناصر عبدالواحد عوده ثجيل ال ثجيل٢٧١
ناصريةذي قار٢٨٦١٧٦١١٣١٦٣٤٨١٧/١٠/٢٠١١حمار٦١٩١٣٣فرحه عيسى كاظمناصر ياسر ثابت فريح ال فريح٢٧٢
الجبايشذي قار٥٥١١٢٤٢٥٣١٦٤١٩١٧/١٠/٢٠١١الجبايش٨٤٢٥٠٤رفيعه لفته شندينحيو عوده مخرب ذھيب ال شنين ٢٧٣
سوق الشيوخذي قار٥٨٤٣٤٣٣٣١٦٢٠٩١٧/١٠/٢٠١١مالطار٦٦٩٣٦٤سعديه علي ماھودنديم عبد ماھود جابر الجابر٢٧٤
جبايشذي قار٣٦٧٧٣٢٨٦٢١٠٣١٦٣٧٠١٧/١٠/٢٠١١الفھود٧٥٦٥٥١غنيه محسن جابرنعمان ناصر جاسم عواد العواد٢٧٥
ناصريهذي قار٣٦٩٣٤٦٢٧٤١٣١٦٢١٨١٧/١٠/٢٠١١الحمار٨٠٥٩٦٧مسيره جبر محمدنعمه علي خزيعل جبر الجبر ٢٧٦
سوق الشيوخذي قار٥٥١٢٤٢٧٣١٦٢٧٩١٧/١٠/٢٠١١جبايش٨١٠٨٣٨رسوم عطشان حيدرنعمه فرعون سمير طالل الشنين٢٧٧
ناصريةذي قار١١٢٠٧٥٢١٣١٦٣٢١١٧/١٠/٢٠١١ناصرية١٥٩٥٦٠٤حنان فارس سعيدنعيم جابر راضي موشي ال موشي٢٧٨
سوق الشيوخذي قار٥٥٧١١٩٢٨٣٢٨٢٠٥١٧/١٠/٢٠١١كرمه٣٤٣٩٨٤جاسميه ھاشم علينعيم جاسم علي خلف ال ياسين٢٧٩
جبايشذي قار٣٧٧٧٥٣٧١٢٩٣١٦٣٦٩١٧/١٠/٢٠١١الفھود٤٠٢٢٨٠مطلك تويه جيادنفله حسين ساجت جياد ال جياد٢٨٠
سوق الشيوخذي قار٣٣٧١١٧١١٠٣١٦٤٤٥١٧/١٠/٢٠١١مالطار٧٦٥٨٣٤عبدالرحمن عباسنوريه ناصر زغير حسين ال حسين ٢٨١
جبايشذي قار٦١٧١٠٠٢١٣١٦٢٥٣١٧/١٠/٢٠١١الفھود١٠٤٣٢٤٣بدريه جابر حمدھادي حمود طارش ذياب العبادي٢٨٢
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الجبايشذي قار٣٦٤٧٢٦٩٤٣٣٣١٦٣٧٨١٧/١٠/٢٠١١حمار٦٨٨٨٦٩كوته حسن جاسم ھادي رويض فليح حسين ال حسين٢٨٣
جبايشذي قار٣٥٨٧١٥٩٨٣٥٣١٦٣٧٧١٧/١٠/٢٠١١طار٧٩١٨٩٧نزيھه عبداللطيف غيثانھادي كاظم اسماعيل ونيس ال بو بدر٢٨٤
سوق الشيوخذي قار٢٥٥٥٠٨٠٦١٨٣١٦٣٣٨١٧/١٠/٢٠١١سوق الشيوخ٦٩٢٣٣٥صبريه ھندي جاسمھاشم جعفر موسى حسين الياسري٢٨٥
سوق الشيوخذي قار٥١٠٥٦٢٨٣١٦٣١٩١٧/١٠/٢٠١١طار٨٦٦٢٥١بسمه بري عبدهللاھاشم رويح عبدعلي الھدابي٢٨٦
الجبايشذي قار٣٨١٧٧٧٣٣٤١٣١٦٢١٢١١٧/١٠/٢٠١١الحمار١٠٩٠٧٤١بھيه مشكور دشرھزير كشكول دشر بحر ال حجي ٢٨٧
سوق الشيوخذي قار١٦٥١٨٣١٢٨٣١٦٤٣٨١٧/١٠/٢٠١١عكيكه٦٠٤١٣٩كميله ابوذن شكاكيھالل سرحان مسافر الزھيري٢٨٨
سوق الشيوخذي قار٥٠٥٩٨٢٨٣١٦٤٧٥١٧/١٠/٢٠١١كرمه٨٩٧٨٨٠٨عھيده محيسن عامرھودان حسن مھوس الحسناوي٢٨٩
سوق الشيوخذي قار٦١٨٧٢١٦٣١٦١٦٠١٧/١٠/٢٠١١جبايش١٠١٨٣١ظھريه محيسن يوسفواثق عايد يوسف صالل ال شنين٢٩٠
جبايشذي قار٢٤١٧٥٧٨٣١٦٣٦٢١٧/١٠/٢٠١١الفھود٦٥٤٨٢٥شيماء عبدالعباس فليفلواثق موازي صبار عطيه ال مھنه٢٩١
سوق الشيوخذي قار٥٨١٢٧٠١٧٣١٦٤٦٦١٧/١٠/٢٠١١فضليه٩٤٧١٣٩صبريه مطشر فنجانوارد حاتم عبدالھادي فارس العجيل٢٩٢
سوق الشيوخذي قار٣٢٢٦٢٣٧٦١٩٣١٦٣٢٩١٧/١٠/٢٠١١كرمه٨١٠١٧٢فريقه طعيمه مغامسياسر جادر حسن جنديل ال جنديل٢٩٣
ناصريهذي قار١٠٢٤١٩٩١١٠٣١٦١٧٨١٧/١٠/٢٠١١مناصرية٣٣٨٨٢٣غاده محمد عباسيحيى محمد باقر عباس عواد الخويبراوي٢٩٤
سوق الشيوخذي قار٣١٧١٥٨٦٢٣١٦١٦٤١٧/١٠/٢٠١١سوق الشيوخ٢٤٥٦٩١نداء كاظم علييوسف داود طاھر محسن الدخيلي ٢٩٥
ناصريةذي قار٥٣٣١٦٠٢٣٣١٦٣١٦١٧/١٠/٢٠١١اور٣٣٧٦٥١حليمه شكامي عاجليوسف عبد شاتي سلمان البدري٢٩٦



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

رية
الق

ھجر او ھاجر منھا

حية
لنا
ا

الفھود
الكرمه

الكرمة

نصر

ال حسن

الحمار

كرمه

الفھود

الطار
العكيكه

رية
الق

حية
لنا
ا



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

الكرمه

النصر
الفھود
طار

الكرمه

الحمار

الحمار

الكرمه

العكيكه

الكرمه

الكرمه

الفھود

سيد دخيل
الكرمه

العكيكه



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

الكرمه

سديناوية

الحمار

كرمه
الفھود
الكرمه

الكرمه



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

الكرمه

الطار

الكرمه

الحمار
الحمار
العكيكه
العكيكه
الكرمه

العكيكه
الشعلة
الكرمه
الكرمه

الطار

عكيكه

الفھود

فضليه



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

الكرمه
الفھود
كرمه
الكرمه

العكيكه
الجبايش

العكيكه
الطار
الفھود

العكيكه

الحمار

العكيكه
الفھود



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة
عكيكه

الفھود
اصالح

الفھود

العكيكه

كرمه
حمار
كرمه

الحمار
كرمه



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

كرمه
الفھود

كرمه

الحمار
كرمه
الحمار
كرمه
عكيكه

الفھود

الفھود
طار

سديناويه



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

االصالح

الغراف

كرمه
الفھود
الكرمه
كرمه

كرمه
كرمه
الحمار
حمار
الكرمه
الغراف

الفھود

كرمه

العكيكه
كرمه
الطار
الفھود

الفھود
كرمه

الفھود



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة

كرمه

كرمه

الغراف

عكيكه

الفھود

الفھود

كرمه

الفھود

كرمه
الفھود
الطار
الفھود



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة
الحمار
ال اسماعيلالفھود

الطار

عكيكه
كرمه

عكيكه

اور



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب ذي قار الوجبة الخامسة


