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اسم االماسم الزوجةصحيفةتسلسلوجبة مرحلةمحافظة المكتب االسم الكاملت
سكينة عباسمليحة حسين محمد2543م56كربالءبابلابراھيم جليل محمد علي1
كبسون سبعنيرة مصيب شاھدي485811523كربالءبابلابراھيم عودة عبيد2
ماھية شبليفائزة ثعبان عبد13م 68484المثنىبابلابراھيم كريم سليم3
غنية عبد االميرتغريد حميد شاكر69م 56358المثنىبابلاحسان كامل عاجل4
صبرية عويدرشا محمد551م68كربالءبابلاحمد اسود كاظم5
وداد شعالنفرح عباس حسين71152938القادسيهبابلاحمد جاسم جالوي6
ناھده محمدمريم حسين سمرو72316126الديوانيةبابلاحمد جواد عباس7
كرجية ناصرازھار علي عباس4825951746كربالءبابلاحمد حسن بدوي8
نظيمة جعفرعفت علي رجب148م 56498كربالءبابلاحمد شاكر صيھود9

صغرى صفر علي/ ھناء ھادي 38م 56496كربالءبابلاحمد شھيد حليوت10
حليمه برھانمراد

عزيزه عبد الرضاشفاف عنتر71239437المثنىبابلاحمد طعمه حسون11
فضيله كريمسعاد عبد الرزاق89196م71بابلبابلاحمد عبد السيد خلف12
فخرية محمدفائزة مطشر جاسم111515م71بابلبابلاحمد عبيس حمزة13
حليمه مسيب علي اكبرسلوى حشمت رحيم72142668بابلبابلاحمد مصطفى حبيب14
نجاة ذيابميثاق شاكر ھاشم584133م72البصرةبابلازھر عبد الحافظ جابر15
شھية محمدغفران عبد هللا محمد55م 68456المثنىبابلاسد رحيم والي16
مھدية عكابجنان محمد علي6820197كربالءبابلاسماعيل خليل ابراھيم17
حليمة عبودازھار جواد علي6218035963كربالءبابلاسماعيل عبد الحسين رويعي18
شكرية حسينوسن مرتضى حسين61م 561055بابلبابلاكرم طالب عيسى19
عليه خليلعليه طالب فرج7123446643بابلامير احمد اسكندر20
زھره رمضان/178م 7217كربالءبابلاميره عبد االمير تقي21
فرار كاظماسراء علي موسى714995بابلانيس سھل كشيل22
زھره محمدليلى حسن7111322584النجفبابلاياد حسين عبد هللا23
بسعاد خشان/72م 68463المثنىبابلايمان لفتة علي24
نھايه عبد الرسولحوراء عبد االمير حسين58277م71النجفبابلباسم ضياء نوري25
حسنة مجيدزھراء حبيب احمد715102م37بغدادبابلبعث عبد هللا كاظم26
واجد معاوز/13146م71الديوانيهبابلبھية محمد مھدي27
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زھرة صبر عصمان / فاطمة 4821242372كربالءبابلتركي عباس سلمان28
حظية جاسممحمد حسين

فخرية حسينازھار علي خلف518148م56النجفبابلتوفيق بديوي برغوث29

فاطمة جبير عبد/سميرة غراب 68283160المثنىبابلثامر ناھي حسين30
نعيمة ناصرابراھيم

صبيحة مھديريني لومينيتا ماني866182م68الديوانيةبابلثائر عبد االمير حسين31
امل ناصربيداء يحيى احسين655111م71كربالءبابلجاسم محمد امين عيسى32
ملكة بندرنجيحة عبد الكاظم فرھود9274م71بابلجاسم محمد جاسم33
كتبة خضيرزھوري عبدالرضا مھدي26113م56ديوانيةبابلجبار رحيم خشان34
حمره دوحيفاطمة تركي نعمان5636773310الديوانيةبابلجعفر عبد صاحب35
ايه  عبد العزيزرشا عبد الكريم7154377السماوةبابلجميل اھالل حسين36
نجاة حسنبلقيس نجم عبد7122344436المثنىبابلجواد كاظم جاسم37
كميلة عبدنزھت كامل عبد الحسن408105م71المثنىبابلجواد كاظم شاكر38
سعده ھاديندى توفيق سلمان681113م68كربالءبابلحاتم ناظم ھاشم39
معصومة داودوداد فاضل منديل117م 62336كربالءبابلحارث ممدوح ماجد40
فليحة لطيفخمائل كريم لطيف2511م62المثنىبابلحازم صبحي محمد علي41
نصرة محمدحسنيه حسين حسن79541م68كربالءبابلحازم عبد الكريم ثاقب42
قسمة كاظمنادية جميل مھدي621308132بابلبابلحامد مجھول حاجم43
سميره توفيقسرور علي تقي5128م71بابلحبيب باسم رفيق44
وزيره مشكورجميلة كاظم / سميره ابراھيم7120641049المثنىبابلحسن حسين كاحي45
ھاشمية حميدفخرية راضي حمزة711448الديوانيهبابلحسن عباس حمزة46
عليه حماديسحر كاظم شعالن7115731332بابلحسن عبد سالم47
نعيمه داوديسرى حسين عزيز101م 56491كربالءبابلحسن عبدالعزيز حسن48
كظيمه صالحرواء خضر عبد الزھره7117935742كربالءبابلحسن علوان دوح49
خديجة موسىزھراء علي حسين5611923690نجفبابلحسين جاسم محمد50
زھرة عليزينة ناجي7113426741بابلحسين حسن علي51
فاطمة عباسنضال عبدالحسين حطحوط5625920المثنىبابلحسين صاحب عزيز52
حطربه  جاسمنعيمه  محمد674106م71الحلةبابلحسين طاھر عباس53
حربية كودسلوى محمد علي مجيد688216381النجفبابلحسين طراد جياد54
بتول جليلامال جاسم حسن136436م71بابلحسين عبد الزھرة حسن55
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سكينة خليلاشرف محمود اغا568817502نجفبابلحسين علي مسلم56
بدرية جاسم\39966م310الديوانيةبابلحسين كاظم عيدان57
وزيرة عزيزھيام جمعة42311م68المثنىبابلحسين منصور حسن58
زنوبه شريف\36747م610بابلحله حسين عايم59

مطيره عبودنجاة كاظم مدلول/ طاھره حسن56502100283الديوانيةبابلحمزه فحيل حمد60

نجية وناسانتصار حسن6810220377النجفبابلحمودي صالح برھان61
رحيمة نعمةسمر رحيم عواد48113م34نجفبابلحميد جاسم محمد62
عليه كريممكيه حسين محمود73م 72656كربالءبابلحميد جاسم محمد63
بتول باقرمريم رمضان حسين135م56١٢٥كربالءبابلحميد عبدالعباس فتح هللا64
رباب حسينساجدة ابراھيم68356816كربالءبابلحميد مجيد اسد هللا65
شنونة ھدارتسجيل كاظم حسون116172م71بابلحميد ياسر علي66
رحمه عبد الواحد\81152م71نجفبابلحميده سعيد عبد الكاظم67
خديجة حسينوفاء حسين علي51677م56المثنىبابلحياوي جبار جوھر68
معينة حسينماجدة عطية عذاق504101م71بابلحيدر شريف علوان69
ماجدة لطيففاطمه مجيد حميد6835470749الديوانيةبابلحيدر عبد الواحد باجي70
برقية نعمة\19152م56بابلبابلحيدر عبود عباس71
رضية محمدزينب حمزه جواد71542م72بابلحيدر محمد صادق يحيى72
حياة حميدانعام جاسم فرھود6815831434النجفبابلحيدر مدلول عبيد73
نورية عليوي\688817599النجفبابلحيدر مسلم يوسف74
عليه عبد المھديرفيف مسلم عبدالرضا6814929786النجفبابلحيدر ھادي مالك75
نجاة جاسممعصومة رجب5382م71بابلحيدر يونس جواد76
فليحه كبسونكريمه حميدي ناصر95169م68النجفبابلخالد تومان جعفر77
زھرة علياسماء اسماعيل محمد26م 68125المثنىبابلخضر علي وھاب78
شمة نويدرومضه جاسم محمد716412651كربالءبابلخضير ناصر ماضي79
قسمة عتبون\6818536831المثنىبابلدالل عباس جريو80

شيماء ناھي عرموط / نھاد 87634م62النجفبابلذنون يونس علي81
طلبات قاسمھادي علي

دوحة كاظمبابي جين ھارفلن71469137بابلراتب كاظم حسين82
رسمية عبيدسؤدد سامي سلمان33959م62كربالءبابلرائد حسين ھاشم83
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اميرة احمدھديل كامل52م 68395المثنىبابلرائد حنون عبد الحسين84
وسيلة شناممريم حمزه عبدالساده6818336562المثنىبابلربيع ھاشم دخل85
فخرية عبيدحمدية طعيمة  جار هللا5787م610بابلرحمان عواد راضي86
كظيمة ظاھرحياة ھاشم6818436639المثنىبابلرحمن سلمان طالل87
عفيفه عايزصديقة شعبان علي6844088000النجفبابلرحيم جياد مھدي88
مريم حسينمائدة مجيد علي7115330411بابلرحيم عبد الحسن عبد هللا89
نجيبة عطيةسعاد حميد بناي440133م62النجفبابلرزاق راضي عبد الزھرة90
غنية ناجي/56423109بابلبابلرزاق كاظم عبدالرزاق91
سلمى ثجيلزكية بحلس جبر170172م72بابلرزاق كشيش جبر92
شاھه حسين/72459000كربالءبابلرسميه حسين مھدي93
صبرية مجيدبشرى عسكر عبادي6837775318الديوانيةبابلرعد توفيق حميد94
فاطمة عباساحالم ھادي كاظم49م 68617المثنىبابلرعد صاحب علي95
مسالك شاكربشرى نور شاكر5643687126النجفبابلرعد كامل عبد زيد96
لطيفه نورزينب مجيد رزوقي153م 563المثنىبابلرياض اموري دبوس97
ھاشمية محمد حسنايمان عادل ناصر71152906بابلزمان صاحب ھادي98
فخرية عبودخالصة مھدي687013النجفبابلسالم كاظم عبد99
سھامة صاحبمريم عبدهللا الحيدري18367م71بابلستار عبد االمير عبس100

ساجدة محمد الحاج       238165م68السماوةبابلسعد جاسم محمد101
دخيلة زغيرزينب جاسم محمد

نورية حميدسليمة حسين سعود26228م71بابلسعد عزيز عبد102
بدريه حليبمريم محمد محسن7136372593بابلسعد غثيث مھدي103
حليمة شندلشيماء عبد اليمة/حنان جاسم75م 68596بابلبابلسعدي ناجي عبد الكاظم104
زھرة عبد الحسنزھرة عبادي مھدي594198م56المثنىبابلسعيد زوري باھي105
فضيلة تركيسحر عمران عبد المھدي27421م71الديوانيهبابلسعيد عبيس جھيل106
ھاشمية ھاديحياة جبار علي7115931617بابلسالم عبد الرؤوف محمد107
ضحية مجولبشرى حسن نعمة54م 62421الديوانيةبابلسلمان عزيز كاظم108
مكينة عبيدكفاية دلي68132108المثنىبابلسلمان محسن صالح109
فاطمة محمد\711180كربالءبابلسليمه وناس عبد110
مايعه حمد/7210721348بابلبابلسمرة عبد حمد111
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بدرية جوادعائدة كاظم10535م71بابلسمير رشيد راضي112
بدريه كبرنجوى صديق71142611الديوانيةبابلسمير وشيح حسين113
نوري عليوجيھه شاكر384163م71المثنىبابلشاكر حسن باقر114
امنية عباسراضيه ابو القاسم محمد75م 56217النجفبابلشاكر خضير عاشور115
نجمة جبارھيام علي157م 68419المثنىبابلشاكر عباس حاجم116
حميدة مھدي/88121م71بابلشكورة سلطان حسين117
فاطمة جليلسوسن محمد عكله6817134071النجفبابلصاحب احمد محمد118
وفاء جابر\108153م11بابلبابلصادق حسن شاكر119
مشكل ناصرملكه  سلمان حبيب7113927767بابلصالح داخل حبيب120
فطومة ھراطةھدية جبار عين هللا10105م56بابلصالح مھدي شداد121
بريه  خشينياسمين حسون1169174م71بابلصباح ضايف حسن122
وفيه علوانفتحيه عبد الحسن   مھدي468173م71بابلبابلصباح طالب مزھر123
صبيحة عباسميراس احمد عبد الرضا453105م62الديوانيةبابلصباح غازي رشيد124
تركيه محمدايمان عطيه محمد906115م71بابلصباح موسى ياسين125
زھرة حبيب/133م 5688كربالءبابلصديقة رضا علي126
فاطمة محمدازھار جواد محمد ھاشم87م 56459النجفبابلصالح باقر صادق127
عنبر ھاشمفاطمة علي عبد الحسين491169م69النجفبابلصالح حسن علي128
ناجحه محمدصفيه غثيث مھدي36198م72بابلصالح كاظم حسن129
نظام جعفرحال عبد علي محمود800197م72الناصريةبابلضرغام حسين موازي130
مائدة موسىفرحة  علي64853م71بابلضياء قبيل كريم131
عليه كريمشيماء محمد حسن100م 72303المثنىبابلطالب محمد علي جبير132
تنزيل فاضلاقبال خليل142م 68239القادسيةبابلطاھر مسلم عبود133
رسمية حبيبفطيمة محمد حسين6836472762الديوانيةبابلطاھر موسى خضر134
خيريه  علوانھيام شاكر نجم71377291كربالءبابلعادل عبد كاظم135
كاظمية جبارزينب علي عبدالزھره364178م68المثنىبابلعادل ناجي عبد الحسين136
عليه كاظمھبة جبار حسن117083م71بابلعارف علي حمزه137
امينه عبد الجاسمحميدة سعيد محمد125426م71بابلبابلعاصم محمد علي حمزة138
زھوري كاظمزينب كاظم راضي70265م71النجفبابلعامر مجيد كاظم139
صديقة عباسحميده محمد عباس749م68النجفبابلعباس  رمضان الحريري140
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عزيزه فارسمھا محمد عبدالحسين61013126037بابلعباس جاسم جابر141
زينب مجيدسعاد حسن جواد72214077كربالءبابلعباس جواد محمد142
رجاء رؤوفمريم اصغر مرتضى12478م71النجفبابلعباس حاكم عبد االمير143
حسنة ھاديحليمة كتاب رجة4418436633المثنىبابلعباس حسن جيثوم144
رويحة ھاللامل عباس جواد102144م71بابلعباس راضي مانع145

كريمة علوان شوكان  /   6827254331النجفبابلعباس شاكر محمود146
زھرة سالمفضيلة محمد علي

حدوده شعالنعقيله مسلم نذير7136472676القادسيةبابلعباس شمخي جبار147
نجاة ابراھيمايمان جبار عوده113200م62المثنىبابلعباس صالح جليل148
كميلة رزاقزينب اكرم حمزة5612016سماوةبابلعباس عبدالمھدي حسين149
مليحه عباسايمان تايه عبد5616633053النجفبابلعباس كاظم حسين150
رھيه غالينجاح  محمود شنون7م 6248كربالءبابلعباس كريم اسماعيل151

رزيقه حسن علي / فخريه 8416م71بابلعبد االله عبد الجليل ابراھيم152
فھيمه جوادتقي جواد

خيريه  سعيداالء علي حمادي37934م71كربالءبابلعبد االمير عباس محمد153

رزيقة عبد الحسين /برناديت 7128356415بابلعبد االمير عذاب جبر154
رتبة محمدانطوايت

فضيلة طالب/7132164093بابلعبد االمير ھاشم داود155
كتبه شتامنجاة حسين كاظم3م 621004الديوانيةبابلعبد الحسن ھادي عبد156
رباب حسينزھرة  حسن68112154بابلبابلعبد الحسين رحيم قاسم157
رتبة محمدابان خالد59م 68634النجفبابلعبد الرحمن عذاب جبر158

عبد الرسول محمد صالح ابو 159
ربابه تقيمنيرة ھادي محمد137108م62كربالءبابلھاش

فاطمه عباسميسون جبار عباس5192م71السماوهبابلعبد الرضا علي محسن160
زكية حسينناھدة علي689418661النجفبابلعبد الزھرة مجيد مھدي161
وزيره دخلرقيه محمد مزري34647م72الرميثةبابلعبد الستار شاكر عبد السادة162
حنونة عبدرضية عارف مرھج468180م71بابلعبد الكاظم سعدون شنان163

ميالد محمد /  ايمان ناصر 762112م62الديوانيةبابلعبد الكاظم ھاشم حميد164
سورية جوادطاھر

بتول حسيننزھه رشيد رحيل203م 68457النجفبابلعبد الكريم جعفر علي165
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فخريه عطيهفليحه عبدالحسن محمود687169م72البصرةبابلعبد الكريم مجيد عبود166
شكرية جميلزينب علي اصغر حسين94187م68الديوانيةبابلعبد الكريم نبو والي167
عفيفه عليمريم ياسر اسماعيل74993م68الديوانيةبابلعبد هللا حسن عبد هللا168
شونه كحطاسيل صالح مجيد1249126م71بابلعبد هللا كاظم ناصر169
ملكة راضيايمان محمد علي16760م71بابلعبد المجيد طالب عودة170
ليلى سلمانجھاد جبار حسين156م 68469النجفبابلعبد النبي نبھان غالب171
بدريه برھانفطومه جبار محسن122م 56865الديوانيةبابلعبدالسادة حسين محسن172
فاطمة ناصرزينب جابر عبد الرضا18م 56167النجفبابلعدنان حسين عبد الرضا173

زينب دياب الحاج 35480م71بابلعدنان عبد االمير ردام174
صبيحة عباسحسن/فردوس عبد االمير رحيم

ملكه محمدجنان جواد7112925635النجفبابلعدنان محمد علي عبد الرضا175
نغماشة مزھرربيعة ترمن61م 68119بابلبابلعدنان ندى محمد176
قبيلة عبدسعاد تالي ابوكوده29537م68المثنىبابلعطية شدھان خضير177
مانه عليھديه شريف ركوس70م 56371السماوةبابلعطيه خضير سوادي178
سعدية حمدنغم صبري137م 68606بابلبابلعقيل راضي علي179
نھايه كندوحعامره موسى عبد7162680النجفبابلعقيل رحيم عباس180
باسمه  محمد سعيدضفاف محمد عبدالصاحب5350م71النجفبابلعالء الدين محي محمد جواد181
قبيلة صالحرغد محمد فاضل7212124079بابلعالء عباس اسماعيل182
مريه بدھيحليمه خضير عبيس98م 68625كربالءبابلعلي حسن علي183

اميرة حسين فرج/عالھن 2190م68السماوةبابلعلي سلمان جبار184
فضيلة خضركشيش

زينب شاكراسراء لطيف مسير24387م71بابلعلي سلوم مھدي185
حمزية عبد هللانھى عبد الحسين46103م71بابلعلي عبد الزھرة كاظم186
زھوري عباساحالم محسن عباس7117735208بابلعلي عبد مناف حسين187
شافية فرھادفاطمة حسين خليفة305187م71بابلعلي عبود عاتي188
زينب عبد/7218174بابلبابلعلي علي عمران189
كميله عجه\11211474بابلعلي كاظم كريم190
نارسية جاليانتصار ناصر ابراھيم13197م71بابلعلي محمد تقي سعدون191
عطية شھداشواق جواد7136673006بابلعلي مشكور كاظم192



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل في ٢٠١٣
سعدية عليصبيحة عبدول مراد56862172260النجفبابلعلي ھادي مراد193
زھرة محمداسراء صاحب7111322584بابلعماد حسين عبد هللا194
صبيحة عباسبلسم عبد االمير صادق61931م72المثنىبابلعماد خضير عباس195
نھضة عبد الحسنسوزان رزاق عباس729719398بابلعمار سلطان عزيز196
فلكه نويردخيلة عبد خضير4200م56الديوانيةبابلعمران عبدالمھدي ھادي197
صالحة سلمانفاتن شھيد55م 68717النجفبابلغازي حاتم عبود198
حضھن ناصرسوالف جبار674195م71بابلغالب حسين رباط199
فطم جعفرالھام محسن خليف7133566920بابلغالب عبد الحسين ديري200
نھية جبرصباح علي احمد5641883435الديوانيةبابلغانم عالوي عبود201
نجديه جياد/34669185ب72بابلبابلغوجه وروش شنيدي202

شھالء مھدي عباس / وداد 14195م71بابلفاضل رسول محمد حسين203
سعديه عيسىھاشم عزيز

زھره عذاببشرى كاظم رشيد7089م72بابلفاضل زايد حسين204
فخريه عبد العباس/3256أ7217بابلفاضل صادق عبد العظيم205
حكم عباسوسيلة عبد القادر حسين46م 37 719بابلفاضل موسى تفاك206
خيرية جبرمنى خميس شمة36389م71المثنىبابلفالح عطية مھدي207
نجاة عبيدشروق جعفر كريم77م 62889الديوانيةبابلفراس ناجي خليل208
صبرية احمد/93م 42132بابلبابلفردوس عباس مھدي209
نعيمة خضيرھناء موسى محمد4836773275الديوانيةبابلفليح عبودي كاظم210
جبرية يدام\35478م610بابلفليحة دحلس دخل211
زھية غالىقاھرة نادر زيدان102م 48658ديوانيةبابلفھد عنان حسون212
فليحه عبد هللاباسمه عبدالرضا ماشي5614929623النجفبابلقاسم حمد محمد213
صديقة جعفرفائزة حسين رجب708128م72كربالءبابلقاسم حميد وھاب214
فريضة سلمانايمان جليل عبد الزھرة4236272254الديوانيةبابلقاسم شھيد عبد الزھرة215
فضيلة ضيدانوفاء علي كاظم177م 62571البصرةبابلقاسم عبد الرزاق يوسف216
رزيقة زياداقسام بجاي مزعل358192م42المثنىبابلقاسم كطان شحاته217
فاطمة مرزاجنان حميد طه180122م72بابلقاسم ھادي حمزة218
حظية شنيورمنتھى طاھر محمد7938م68الديوانيةبابلقيس ابراھيم بركة219
سعدية حسونفاتحة قدور-953160م71بابلقيصر كريم جازع220



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل في ٢٠١٣
فاطمة محمدكميلة خليل890م71المثنىبابلكاظم خريبط سھيل221
شكوكت حسينسميره محمد ابراھيم728917706النجفبابلكاظم علي ناصر222
فطوم حمودصخيله جبار حمود/حبيه ناھي7761م610بابلكاظم مطر عبود223
كتبه  ابراھيماحالم ھادي عبد719518996بابلكريم حسن بديوي224
بسمايه مطلبزھراء مراد حسن7118837431المثنىبابلكريم حيدر حسن225
ايه حميدينباته حمزة عبد الحسين61019438722بابلكريم خضير عبد الحسين226
ربيعه جوادانتصار حميد عبد198م 3266الديوانيةبابلكريم شعالن خادم227
غزالة ياسرعصمت عبدالرضا خداى5630761321نجفبابلكريم عاشور خليل228
حمزية جديعصبيحة شالل عبد71214132الديوانيهبابلكريم مھدي عبد229
رازقية محمد/20948م71بابلكريمة جاسم حسين230
غنيمة كاظموداد فاروق6815631022المثنىبابللطيف ھادي ياسر231
كفة عبودبھجت اسد هللا45م 68465المثنىبابللفتة مجلي جبار232
نركز حسين علي/563176334بابلبابللؤي سامي انصيف233
مديحة شاكرصديقه خيري ھاشم572168م68المثنىبابلماجد حميد لفته234
سليمة عبد الحسين\171م 68343بابلبابلماجد محمد علي235
تقية صاحبساجدة عبد الرضا32م 68970الشنافيةبابلماشي حميدي ماشي236
ثنية عبودنعيمة كاظم عبد191م 68226النجفبابلمالك حسون كشيل237
كتبة عبدھدى عدنان علي1319146م71بابلمثنى جاسم محمد238
فخرية ھاشمسھام محمد علي نعمه7291610بابلمجيد محمد جواد عبد الوھاب239
رمله كاظمعقيله سعيد عامر100م 56641المثنىبابلمحسن حاكم لطيف240
جاسمة محمدحوراء محمد ھادي6812224203النجفبابلمحمد باقر حسن241
صفية حسنفائقة قاسم حسن1126143م71بابلمحمد باقر ياسين موسى242
حليمة عباسانتصار جاسم صادق6810721269بابلبابلمحمد تركي مھدي243
فليحه جاسمامل علي عباس4186م71بابلبابلمحمد جاسم عبد علي244
سنه عبد نورسعاد كاظم عبد نور72م 62415النجفبابلمحمد جودي كاظم245
وجيھه جوادفوزيه يوسف جعفر7212625101النجفبابلمحمد حسن عبد246
ملوك حميدسھيلة زبالة جاسم533187م11كربالءبابلمحمد حسن علي247
خديجه حسنساجده احمد محمد57م 56529كربالءبابلمحمد حسن علي248
فوزية عليزھرة حسن10م 68162القادسيةبابلمحمد حسن مريھج249



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل في ٢٠١٣
ربية رميضايناس حسن ھويدي54182م71المثنىبابلمحمد حسين علي250
صبيحة عباسشيماء عبد الستار عباس51431م56السماوةبابلمحمد خضير عباس251

احالم حمود حسين / مائدة 189م 56457النجفبابلمحمد صاحب عبد252
نجاة كاظمسعيد كاظم

نجية جبارھيفاء جندي غازي566688ديوانيةبابلمحمد عاشور شياع253
فخرية غافلمنال عبد طاھر190م32٦٤٣الديوانيةبابلمحمد عبد الحسين رسوم254
عبده جبرشكريه عباس عبيد12521م62بابلبابلمحمد عبد السادة كاظم255
زھرة عبد الرسولامل راضي مھدي49879م72كربالءبابلمحمد علي ھادي اسماعيل256
جواھر ابراھيماسراء صالح يحيى45762م71بابلمحمد غازي ھادي257
بدرية ھراطةميرفت نعمة ھريس13240م71القادسيهبابلمحمد مھدي عبد258
عباسه ھاديرويده قايد ھادي7111122043بابلمحمد نجم عبد259
زھرة غيدانكوثر جبار552167م71الديوانيةبابلمرزوك عبد الحسين حسين260
شريفه اسماعيلزھرة محمد جواد52972م62كربالءبابلمصطفى محمد حسين261
كتيبه حسين\575167م72بابلمصطفى محمد كامل262
منيرة عبدالكريمفاطمه رضا علي5614128179النجفبابلمعين عبدالزھرة حسن263
فخرية كاظمامل فيصل ھادي26773م72كربالءبابلمكي ناجي صادق264
نجاة حبيببنان عدنان حسن140189م71بابلمنتظر حميد حسن265
علية حسينعاتكة جاسم6810721300بابلبابلمنذر فخري مجيد266
محالي سلمانليلى ثجيل يوسف17544م72الديوانيةبابلمنشد جبار شوجان267
رداحة جبرجوت طريول/فخرية داخل6818536812المثنىبابلمنشد جنحيت حسون268

زھرة عبودسند كاظم جبر57889م72بابلمنصور عبد االمير محمد حسن269

فوزية متعبفاطمه محمد عبيد51379م72كربالءبابلمھدي صادق مطلوب270
ساھيه ناجيايمان خلف محمد6819231206المثنىبابلمھدي عبد جھادي271

بشرى شاكر جمعه / شذى 31م 56511كربالءبابلمھدي كزار مزھر272
ھاشميه ھاللشاكر محمود

فوزيه جواد محمد / سناء 376165م71بابلموسى واجد غزاي273
خيرية راضيحسن راضي

صبيحه عليمريم خليل ابراھيم127م 72628كربالءبابلمؤيد حميد اكبر274
التفات عبد الكريمشھالء صدر الدين محمد علي54747م71بابلميثم عبد الصاحب حويلي275



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب بابل في ٢٠١٣
علية كاظماقبال رضا عباس188م 68512كربالءبابلناصر حسين فنوخ276
خيرية ابراھيماشواق عبدالصاحب7237073962الديوانيةبابلنافع حسين حنين277
صبيحه جابرسحر عبد الجبار محمد5113م71بابلنافع علي محمد278
مدينة عليسناء عبد الواحد حسين1256م72بابلنبيل اكرم حمزة279
امينة صاحبشذى عبد الرزاق شريف5612925602النجفبابلنبيل سالم عباس280

حياة ابراھيم امين / سندس 79877م71بابلنجيب سعدون ناصر281
اميرة حبشسعدون مھدي

رسمية يونسماجده محمد جمعه40م 56525البصرةبابلنزار محمد عبدهللا282
طوالع حسنجنان عبد عزيز7211122084بابلنصير عبد االمير محمد283
نمرة زھوريمنى ھاشم طابور87م 62669بابلبابلنضال رحيم عبود284
ثمينة عليانوار عبدعلي محمد194م 68131المثنىبابلنعمان عبد االمير حسن285
ھدية محسنفوزيه حبيب ضبط25240م71بابلنعمة محمد ھاشم286
ثجيلة عزوز/1634م72بابلنعيمه ملوح شالكة287

مديحه كامل نجم / فاطمه علي 6213126191النجفبابلنوري كاطع عبد288
فخرية مھدياكبر

عيه زغيرنجيحه جبير عبد هللا7218436767المثنىبابلھادي جاسم كاظم289
حظية مكيزينب علي حسن176م 56173النجفبابلھادي صاحب حسن290
صبيحة عليويھيفاء جابر عباس3144م62المثنىبابلھادي عباس شناوة291
نزيله عبيدنسرين كمال امين140131م56بابلبابلھاشم مسير دھش292
وجيھه شاكر\1468137م71ذي قاربابلھدى شاكر حسن293
كمره مھدي/20م 621319بابلبابلھناء خليل ابراھيم294
غازية ھنيةنشوة محمد موسى6218436766المثنىبابلھيل صافي صالح295
زينب عبد/174م 7218بابلبابلوائل علي عمران296
صديقة جعفرفاطمه حسن مھدي11538م68كربالءبابلوھاب حميد وھاب297
مليحة حسين/72438428بابلياسمين سالم باقر298
سكينة عبد السادةسفيرة عجمي مذري354152م56المثنىبابلياسين عبد الرضا دخل299
حنتاوة درويشكاظميه  طاھر عطية141125م71كربالءبابليحيى احسين عبود300


