
اسراء جاسم عبدالرضاقسط/راسب
ابتسام وحيد سلمان زوير

ابراهيم عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرزاق

ابوالحسن علي عبدالهادي عبد علي

احمد داود سلمان يزل

احمد رزاق جندي جياد

احمد سالم عبدهللا شاوي

احمد شاكر صبار محمد

احمد عدنان حميد شالكة

احمد عالء طالب عبدالنبي

احمد كريم سوادي جبر

احمد محمد جاسم محمد

احمد منذر عبدالقادر صالح

اخالص غالي عليوي محمد

اديان سليم عبدالرضا سفيح

اروى عباس صادق جعفر

ازهار سعيد يعقوب يوسف

اسامة فليح حسين 

اسامة قاسم يونس علي

استبرق عبدالكاظم طاهر عليخ

االء صادق جاسم محمد

الهام حميد نصوري عدالن

ام البنين محمد طالب حميد

اماني عبداللطيف حسين مشتت

اميمة جعفر صادق كجيوش

امين محمد حسن مطشر

انور عباس عبدالرزاق عبدالحسن

ايات كاظم حيدر عناد

ايات ميثم خلف ناصر

ايفان محمد حامد عبدالرزاق

ايهان عبداالمام مبارك حبيب

باسل عبدالجبار حسن مهدي

بشائر هاشم طالب حمادي

بنت الهدى امين وهب عبد هللاراسب
بهاء جاسم محمد علوان

ثائر سلمان علي حسين



جعفر ضياء سالم

جنان كريم طالب محمد

حسن عباس صدام خلوني

حسناء شاكر محمود حيدر

حسين ابراهيم كاظم احمد

حسين احمد سالم احمد

حسين بشير عبدالواحد عاصي

حسين خليل ابراهيم حسن

حسين داود كاظم

حسين رعد حسين علي

حسين عدنان عبد هللا بنوان

حسين علي جفات حسون

حسين فارس شهاب احمد

حوراء نعيم جعفر جياد

حيدر خير هللا حسن راعي

حيدر عبد علي عبدالحسين

حيدر علي احمد عبدالكريم

حيدر فالح حسين كاطع

حيدر مالك حسين عالوي

خالد عدنان مجيد الغانم

دالل علي غليب شهاب

رسل وائل حبيب يعقوب

رسالن رياض جواد كاظم

رضا مهدي عبادي حسن

رعد نعيم سالم وني

ريام ضياء حبش

زكريا حكيم رحيم شياع

زهراء جاسم فيصل جمعة

زهراء رياض عبد سالم

زهراء عبدهللا محمد عبدالسادة

زهراء عالء عبدالرحمن

زهراء علي ناهي مهاوي

زهراء وليد سالم علي

زهرة علي قاسم محمد

زيد حسين جمان

زيد محمد لعيبي حسين



زين الدين معد ساجت

زينب خالد محمد ناصر

سالم عبداالمير سالم عبدالكريم

سامي مذخور شامك كطان

سجاد كريم جاسم جبر

سجود عبداالله علي جعفر

سرى سليم عبدالقادرراسب

سعد حازم الزم حمادي

سما حيدر صباح فليح

سمارة زكي عطية

سندريال احمد عبدالكريم طه

سيف مهند محسن عبدالحسين

شهد عالء قاسمراسب

صابرين صبري جابر عباس

صالح مهدي كاظم جوي

ضرار فاضل عبدالرضا محمد

طالب عبدالرزاق عبدالجبار جعفر

عباس حمود محمد كريم

عباس خيري حسين مساعد

عباس عبداألمير عبد الزهرة

عباس فرج جبار محمد

عباس كاظم جواد عبد ربه

عباس ماهر ابراهيم معتوق

عباس نافع علي محمد

عبدالحكيم علي عبدالحكيم

عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالجليل

عبدالرحمن معد عبداللطيف يعقوب

عبداللطيف سامي عبداللطيف حسين

عبدهللا خالد علي مشاي

عبدهللا عبدالكريم عراك

عبدهللا عبدالهادي حبيب عبود

عبدهللا عصام كاظم

عبدهللا غيث مؤيد عبدالجبار

عبدهللا ماجد جاسم محمد

عدي عبدالزهرة يونس

عال عبدالسادة محمد ظاهر



عال مؤيد رشيد كامل

عالء خيرهللا احمد عبدالواحد

عالء ستار طاهر

علي ابراهيم رزاق منحر

علي احمد فالح حسن

علي احمد مطر عباس

علي باسم حسن طعمة

علي جبار مذكور

علي حاجم عبدالكريم سلمان

علي حسين خليل شهيب

علي حمزة عباس

علي سجاد صادق كاظم

علي عبدالزهرة يونس

علي عبدالستار جبار عبدهللا

علي عبدالكريم محسن كاظم

علي عبداللطيف علي عبداللطيف

علي محمد عبد حسن

علي منذر مال هللا عبدالواحد

عماد عودة سالم علي

عواطف محمد منور شهيب

غفران مشرق احمد صنكور

فاطمة الزهراء علي نصيف جاسم

فاطمة سالم داود عبدهللا

فاطمة صالح عباس صالح

فاطمة عادل مجيد اكريم

فاطمة كاظم شواي سبهان

فاطمة وليد جميل

فالنتينا ريمون البرتي بولص

فردان علي ناصر احمد

فهد اسامة عبدالرحمن

فواز فاروق عبدالزهرة كاظم

قحطان عدنان يوسف خياط

كاظم حاتم كاظم مالحراسب
كرار حيدر عبدالحافظ مهودر

كرار فوزي عبد الغفور جابر

كرار محمد احمد حسين



كريم حيدر كريم مسعد

لقاء محمد سعيد خريبش جازع

مجتبى حميد سدخان

مجدي لفتة علي محمد

محمد ابراهيم عبدالسيد

محمد احمد كريم كاظم

محمد باقر سامي خلف

محمد خيرهللا مزبان حسن

محمد رياض جواد عبدالكاظم

محمد صفاء عبدالقادر حمود

محمد عبدالكريم علي حسين

محمد علي غضبان زبيله

محمد قصي عبدالحسين مهدي

محمد منعم فاخر ابو العيس

محمد مهدي عبدالسادة عبدالحسين

مروان خليل بجاي محمد

مسرة ياقوت احمد مطلك

مسلم جمعة قاسم علي

مصطفى رياض عبدالعباس محمد

مصطفى عقيل داخل عبدالرضا

مصطفى علي كاظم محمد

مصطفى علي يوسف كاطع

مصطفى ميثم شاكر عبدالرزاق

مصطفى ناظم عبد الواحد احمد

مقداد براك حميدي

منتظر حازم حمد عيسى

منتظر فاخر صكبان

منتظر قيس عبد علي حسن

منذر علي سلمان

منقذ علي مزيد جياد

مهدي جاسم محمد حلفي

مهدي صالح كريم جبرراسب
مهدي صالح نوري كاظم

مهدي عقيل صالح قاسم

مهدي محمد حميد ضيغم

مؤمل صبيح سامي كاظم



ميناس عبدالكريم جاسم محمد

نبا حامد قاسم مهاوي

نجم عدنان عبود عبدالعالي

نزار درويش سليم محمود

نصار كاظم نصار فالح

نور اسعد سلمان حميدي

نور علي عبدالكريم حسين 

نورة عامر خلف عبدالكريم

هاجر فارس عبد الملك عبد الرزاق

هبة حيدر عبه حمود

هبه رحيم عرير منومس

هديل عبدالكريم ياسر عوجان

هديل مهند فاضل

هناء جبار ابراهيم جادر

وفاء كامل ناجي نجم

وهاد علي يوسف فارس

يوسف اسعد عطا جواد

يوسف علي دهش

يوسف فاضل سلمانراسب



يرقنترقين قيد/قسط سابق

تجاريالتزامات

ضحايا االرهاب

ضحايا االرهاب

التزامات

تجاريالتزامات

التزامات

عقوباتالتزامات

ضحايا النظام البائد

ضحايا االرهاب

تجاريالتزاماتضحايا االرهاب

التزامات



التزامات

ضحايا النظام البائد

عقوباتالتزامات

عقوباتالتزامات

التزامات

تجاريالتزامات

شهداء

التزامات

ضحايا االرهاب

التزامات

تجاريالتزامات

عقوباتالتزامات

ضحايا النظام البائد

تجاريالتزامات



عقوباتالتزامات

ضحايا النظام البائد

قسطين

التزامات

ضحايا النظام البائد

ذوي الشهداء 

بيروت/شهادة معادلة

ضحايا االرهاب

ضحايا االرهاب

عقوباتالتزامات

عقوباتالتزامات

عقوباتالتزامات

ضحايا االرهاب

التزامات

تجاريالتزامات



تجاريالتزامات

التزامات

التزامات

التزامات

التزامات

التزامات

ضحايا االرهاب

التزامات

تجاريالتزاماتضحايا النظام البائد

التزامات

احوالالتزامات

التزامات

التزامات

التزامات

جرائم البعث/شهداء

تجاريالتزامات



تجاريالتزامات

تجاريالتزامات

التزاماتضحايا النظام البائد

عسكري 

تجاريالتزامات

ضحايا االرهاب

التزامات

شهداء



ضحايا النظام البائد

عقوباتالتزامات

التزامات

التزامات

شهداء


