
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة في ٢٠١٣
اسم االماسم الزوجةصحيفة تسلسلوجبة مرحلة محافظةالمكتب االسم الكاملت
رديفه جبار/140164م139البصرهبصرةابتسام عبد القادر عبد الواحد1
جبريه داودسعاد زباري عبد الوھاب863160م132البصرهبصرةابراھيم احمد عبد الوھاب2
سعيده صالحنغم عبد الحسين جابر133136652بصرهبصرةابراھيم حسن كرم3
زريه حسيننجاة مويل1391676130البصرهبصرةابراھيم عطروز كاظم4
جاسميه صاحيحميده صالح كاطع138458940البصرةبصرةابراھيم فھد شويل5
جميله حلوسميره وحيد خضير13648296274البصرةبصرةابراھيم مذخور محيسن6
لطيفه عباسنريمان قاسم مصطفى131016332436البصرةبصرةابراھيم مزھر ياسين7

كاظميه مزباننادية كاظم/ايمان محمد/عذراء جاسم1315130م137البصرهبصرةاحسان عبد الرزاق مالك8

شكريه عبد الكريمفاطمه عوده يلسين1245118م136البصرةبصرةاحسان عبد المحسن ياسين9
ساريه ماضيساھرة يوسف سوادي1582100م137البصرهبصرةاحمد بدر سوادي10
نجيه عبد الكريمسھام عبد الواحد139465116البصرهبصرةاحمد بدران علي11
جميله مرزوكعواطف شاكر85100م134البصرهبصرةاحمد جاسم محمد12
رسميه خريبطوسن عبد الجبار191م 1331315بصرهبصرةاحمد حامد كريم13
تالھن عيدانسھام جواد كاظم123026م131البصرهبصرةاحمد خريبط مسلم14
موزه عليغاليه محمد47093853ب136البصرةبصرةاحمد رمضان حسين15
فھيمه يوسفكريمه عبدهللا احمد128م 13688بصرهبصرةاحمد سالم احمد16
وسيله طاھرزھرة جعفر15941م138البصرهبصرةاحمد سلمان احمد17
نوريه طاھرايمان محسن جواد13310220220بصرهبصرةاحمد عباس علي18
مؤيده عبد الحسينھدى عبد الحافظ30176م132البصرهبصرةاحمد عبد الدائم احمد19
عليه غريبوفاء جواد كاظم13534769363البصرهبصرةاحمد عبد الرحمن حسن20
صبريه لفتهفاطمة ساجت17147م138البصرةبصرةاحمد عبد النبي جمعه21
نجاه عودهھدى فرج عودة1372567بصرهبصرةاحمد عبد مسلم كرم22
سومه عبيدحميده كاظم نامر13449097852البصرهبصرةاحمد عزال دوحي23
ليلى معتوقكتايون ستار رحيمي13616332472البصرةبصرةاحمد عواد عبود24
صفيه عيسىماجده فالح عبدالواحد136118528البصرةبصرةاحمد غضبان عبد السيد25
نسيمه شھابنشعه غريب محسن/ زھوري سلمان13820641073البصرةبصرةاحمد مھدي حسان26
بدريه محمدابتسام يعقوب يوسف40016م134البصرهبصرةاحمد نعمان احمد27
كاشيه عباسھدى حسن محمد139123716البصرةبصرةادريس مرتض حسين28
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طرفيه عبد الرزاقاشواق نصار عبد الجبار131122795البصرهبصرةارشد حسن فرج هللا29
زھره نجمافكار محمد مجيد135137192البصرهبصرةاركان ناجي مجيد30
بدريه عجيلخوله علي منصور13318937646بصرهبصرةاسامه خلف محمد31
خيريه جابرمريم مضر صالح13289م139البصرهبصرةاسامه عدنان صالح32
كريمه مزعلزينة علي1383615البصرهبصرةاسامه قدوري طه33
غزيه مشنيمنال سامي حاتم13538777205بصرهبصرةاسعد ريسان خابط34
ھاشميه حسنذكرى ھاشم مزبان13341582807بصرهبصرةاسعد عبد الصمد مھدي35
صبريه سلمانزينب ارحيم131139443بصرهبصرةاسماعيل جادر محمد36
ورده عبد الرضاليلى عباس عبد الكاظم94511م137البصرةبصرةاسماعيل محمد عبد الكاظم37
رباب مزبان\44098م134البصرهبصرةاعتدال مالك طاھر38
فاطمه عليجنان جعفر عيسى13326252309بصرهبصرةامجد عبد الكاظم خلف39
خديجه محمد عليابتھال خلف عبيد417144م134البصرهبصرةامجد قاسم سلمان40
عيده حاتمحياة كيلو حسين46م 1311241بصرهبصرةامين داخل حسين41
ھاشميه طمعهجدة عاشور نعمه13249097958البصرهبصرةامين طاھر صالح42
نعيمه محمدامل ابراھيم عباس321139م132البصرهبصرةامين عبد الجليل باش43
جواھر جبلسارة علوان جاسم46م 133247بصرهبصرةامين عبد خشجوري44
شنونه حيادازھار يعقوب عبدالزھره76م 131814بصرهبصرةامين محي الدين مھنا45
حسنه جابرعادليه عبد الرحيم عمران13941352البصرةبصرةامين ھارون عمران46
صوله صيھوداميرة عبد الجبار80م 1311237بصرهبصرةامين ياسر ماھود47
شيخه خلف\13647695018البصرةبصرةامينه جاسم محمد48
تاجيه صالح\13924788البصرهبصرةانتظار مصطفى عبد الحسين49
سكينه جاسمانتظار ابراھيم عيسى44668م134البصرهبصرةانور عبد المحسن قاسم50
صبيحه وحيددالل شاكر عبد النبي124088م136البصرةبصرةانور ياسر عبد النبي51
فتنه مانعرجاء موسى مھوس1310127476البصرةبصرةاياد عبد العالي مھوس52
نسيمه عبيدالھام حمادي مھدي4793982ب135بصرهبصرةاياد يوسف بجاي53
موزه احمدخوله كاظم عاشور383122م139البصرهبصرةايوب ابراھيم عبد الواحد54
حضية ابراھيمفاطمة علي مناحي13334168001بصرهبصرةايوب احمد حسين55
امينه ابراھيمفاطمةعبدهللا نجم13430260302البصرهبصرةايوب يونس شھاب56
صبحه باھضمالية ھادي511184م1310البصرةبصرةبادي لطيف علوان57
زكيه ظاھرايمان عبد االمير مھدي46847م138البصرةبصرةباسم عبادي طاھر58
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غاليه ياسينليلى حميد  عجيل78م 133289بصرهبصرةباسم عبد هللا جاسم59
امل عبد الرزاقھديل اياد36157م138البصرهبصرةباسم كريم عبد هللا60
جميله عبد الجليلفضيلة فالح علي13419138160البصرهبصرةباسم ناصر عبيد61
نجيه احمدانتصارنجم عبود134399199البصرهبصرةباقر عبد المھدي باقر62
صبريه عبودروافد حمدان131187352البصرهبصرةباھر جعفر علي63
امينه عبد العزيزسفانه ھاشم سلمان521173م138البصرةبصرةبدر عبد هللا عبد الوھاب64
رقيه علي/13646292359البصرةبصرةبسعاد مجيد سلمان65
حصه عيسى/399157م132البصرهبصرةبشرى محمد جمعه66
فاطمه عكابطاھرة حسين175م 1331601بصرهبصرةبشير جوني مزيد67
كاظميه افعيلجنان عباس عبد اللة13735069864البصرهبصرةبناي كاظم عبد هللا68
ھديه ھاشمامينه سعيد اسماعيل13112687البصرهبصرةبھاء مجيد خضر69
جواھر شتاتماجدة علي105م 131505بصرهبصرةبھحت كاظم مغامس70
جذوه فاخر\138524138البصرهبصرةبھيه عبد الحسين زغير71
فھيمه ابراھيمزاجيه جاسم محمد246132م136البصرةبصرةبيان عبود محمد72
حربيه وحيدوسن جبار حمزة132216183البصرهبصرةتحسين سالم حسن73
حميده محسن\13434969623البصرهبصرةتركيه شناوه مديخل74
سعيده عبيداميرة عبد الجليل293187م138البصرةبصرةتوفيق جاسم محمد75
سليمه حسينعقيلة ناظم قاسم115566م134البصرهبصرةتوفيق جبار جاسم76
حصه جيادرضيه حسن احمد134244764البصرهبصرةتوفيق شاكر مظلوم77
فطومه علينوال علي حسين109م 133208بصرهبصرةتوفيق صبري محمد78
دوحه علينجالء نجم عبدهللا12م 1331327بصرهبصرةتوفيق عبد الرحمن الزم79
خديجه غديرعواطف فخري مھدي1326212327البصرهبصرةتوفيق علي مطشر80
ناھيه عباسامل احمد مھلھل13344689066بصرهبصرةجابر عبد الرحيم يوسف81
شفيقه عبد الكريمغصون ستار مزعل13233065904البصرهبصرةجار هللا غني مزعل82
طاھره محمدماجدة عبود محمد135674111بصرهبصرةجاسب شھاب احمد83
صبريه داودامنه طعمه92564م136البصرةبصرةجاسم احمد عبد الوھاب84
شوكت حسنھند عامر حاكم13271246البصرهبصرةجاسم حسين علي85
بھيه موسىكوكة ھاشم1225170م1310البصرةبصرةجاسم داود عبود86
صديقه كاظمعشتار جواد كاظم207148م132البصرهبصرةجاسم زبال عبد الكريم87
فاطمه صالحسلوى ظاھر صالح13919230البصرهبصرةجاسم عاشور نعمه88
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فاطمه مھديزينب محسن عداي219169م138البصرةبصرةجاسم عبد الحسين ضيدان89
بزه عبد الملكناجيه ايوب حسين11741م136البصرةبصرةجاسم عيسى خلف90
جواھر لعيبيزكية ھليھل عصفور13232765213البصرهبصرةجاسم كاظم جعفر91
زنوبه حسنجميله مرزوك عليوي85100م134البصرهبصرةجاسم محمد باقر92
زھره عبد اللطيفھناء جعفر موسى484165م131البصرهبصرةجاسم محمد جواد93
سكينه عبد الوھابعفيفة فريد حمود13543787297البصرةبصرةجاسم محمد حمود94
غاليه جعازاميرة حسين كشوش123791م132البصرهبصرةجاسم محمد عطوان95
رازقيه مباركليلى جعفر محسن2279م132البصرهبصرةجاسم محمد عوض96
ربيه موسىصبيحة جمعة13837574831البصرةبصرةجاسم محمد يوسف97
فاطمه عبدالجليلنجاة داود757175م138البصرهبصرةجاسم مھدي جاسم98
صالحه دخيلحسنه عاشور سلمان135666180البصرهبصرةجاسم ھادي طاھر99
نعيمه احمدنجاة حبيب محمد حسين135102113البصرهبصرةجبار احمد محمد100
نصره عاشورنجاة علي13424548883البصرهبصرةجبار عبد السيد مطر101
نعيمه كريمقسيمه حنوش شمالن12584م134البصرهبصرةجبار مھدي عباس102
مريم مبارك\13546793377البصرةبصرةجريه جاسم عبد هللا103
فوزيه امانشيماء جاسم خليفه1378116092البصرهبصرةجعفر احمد كاظم104
زھره مزيدفاطمه جبار كاظم85م 1331562بصرهبصرةجعفر خلف عبد هللا105
بدريه  ابو قاسمفائزة خليل13714027908بصرهبصرةجعفر محمد باقر عبد الجبار106
رازقيه خماسماجدة جمعة عبود13619438681البصرهبصرةجعفر محمد جابر107
بنيه عبد الحسينرقيه عطروز كاظم46499م139البصرهبصرةجعفر ھاشم بدر108
صبيحه ھاديافتخار عباس فرحان75484م134البصرهبصرةجالل خلف جري109
نعيمه فاضلمنى فاضل سلمان305175م1310البصرةبصرةجالل عطيه حسن110
زعيله فارس/75831م1310البصرةبصرةجليله قاسم عطيه111
نجيبه عباساميرة محمد131013025858البصرةبصرةجمال عبد الرزاق علي112
زھره صالحھيلة مھدي138105152البصرةبصرةجمال عبد الزھره ظاھر113
ھديب عبودفادية عبد هللا131377753150بصرهبصرةجمعه خنصر جازع114
صحيفه عويدزينب جمعه مشھد13152497البصرهبصرةجمعه سلمان فليح115
دروزه جميلوداد سلمان13616733295البصرةبصرةجمھور ثاني علي116
فرھوده زبالهخديجة داود13825550960البصرهبصرةجميل راضي شالكه117
صبيحه جبارصينيه صالح927131م132البصرهبصرةجميل شريف جبار118
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قبيله سلطانسلوى ھاشم عبد1301114م132البصرهبصرةجميل عبد االمام عبادي119
زھره لفتهاحالم حسن131038877562البصرةبصرةجميل محارب عطيه120
بدريه عبد الرزاقسميره  عبيدعاكول30212م139البصرهبصرةجھاد حمزه عاكول121
ھدى زعيلشيماء داخل جواد128713م132البصرهبصرةجھاد عبد الرزاق جواد122
بدريه سعدونشذى عباس مناحي13146993686بصرهبصرةجواد عبد الحسين عزيز123
فضيله عطواننھاد عبد اللة1164139م132البصرهبصرةجواد عبد الكاظم بدر124
زھرة محمدجنان منصور جواد137123893البصرةبصرةجواد كاظم جواد125
خزنه حسينبدريه جاسم عبد الرضا13317835514بصرهبصرةجواد كاظم عبد الرضا126
عفيفه ناصرمناھل لطيف13880490البصرهبصرةجواد كاظم ياسين127
نوره جويدعبوده عطشان جويد1289م137البصرةبصرةجواد محمد صالح128
سنيه خليفعلية فرج/مكية صكر139756149البصرهبصرةجواد ھاشم عيدان129
نجيبه جيادنضال محمد ھادي13834468776البصرةبصرةجوده ضاحي جاسم130
سعيدة  رزج\77218م137البصرهبصرةجوشه ذياب نتيش131
سكنه حسن/13739478763بصرهبصرةجوشه عبد الحسن سعد132
جماله عودهنجية عبود زاجي1361123م136البصرةبصرةجوني محمد بدر133
فاطمه عبودنوال مشكور207132م138البصرةبصرةحاتم باطل بدر134
ملكيه يونسغيداء سعيد عبد الكريم6163م138البصرةبصرةحاجب عبد الملك احمد135
سليمه مجيدليندا نبيل غندور1359937البصرهبصرةحازم كاظم يوسف136
رازقيه صالحساميه شرھان بالسم1341245151البصرهبصرةحازم نوري مھوس137
نجيه زيدانسنابل عبد الرضا مھدي141199م1310البصرهبصرةحافظ محمد منصور138
ورده حميدسليمة قاسم محمد13236472718البصرهبصرةحافظ وحيد خضير139
خيريه حسن/13648396568البصرةبصرةحافظه عاصف معتوق140
حميده عبدوفيه طعمه حسين13838075825البصرةبصرةحامد ردام مھودر141
خيريه حمودفاطمه عبداللطيف بدران22430م139البصرهبصرةحامد عبد المجيد بدران142
رحمه مير احمدزينب محمد مجيد1518105م132البصرهبصرةحامد محمد تقي ھادي143
نوريه فيصلوعود عبد الزھرة13517434693البصرهبصرةحامد مھدي ناصر144
سعده ناصرعواطف نصرهللا ناصر135381155البصرهبصرةحامد موسى جابر145
رحيمه رمضانوئام طاھر سلمان652125م139البصرهبصرةحامد نور حمد146
اميره عسورثريا محسن علي22م 1331303بصرهبصرةحبيب ظاھر خلف147
سليمه تاليھناء مجيد عبد الحميد171م 1371797بصرهبصرةحبيب علي موزان148
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رازقيه حسيننجاه جعفر علي45789م138البصرةبصرةحبيب فرج علي149
نوريه حبشسعاد صالح مھدي134445م132البصرهبصرةحبيب كاظم ھيال150
صفيه كاظمازھار علي حسين20142م131البصرهبصرةحبيب محمد حسين151
عليه رضاسكينه غائب صباح1351603119البصرهبصرةحبيب مطر وطن152
وبريه مختاض/131524118البصرهبصرةحدھن زبين سماري153
حياة  عبد الرضاسعاد عالوي60229م139البصرةبصرةحسان ثابت عبد اللطيف154
بھجه جعفرذكرى حميد عبدعلي13524047974البصرهبصرةحسن جيار عبدي155
باديه عبدالسليمه جيل شنيدي13934669185البصرهبصرةحسن حمد شنيدي156
جليبه عبدكاظمية عامر جازع124046م139البصرةبصرةحسن خضير جالب157
رضيه فارسساھره حسون قاسم144976م136البصرةبصرةحسن خالطي نصيف158
زنوبه ناھيرحيمه خطار دھامي1257184م132البصرهبصرةحسن دعيس عطيه159
مصريه جاسبذھب قاسم خضير563101م131البصرهبصرةحسن رحيم مزيد160
خديجه احمدقديمة منديل135404136البصرهبصرةحسن رمضان حبيب161
قسيمة موسىمريم برات13916933747البصرةبصرةحسن سلمان عبد السيد162
حصيله زاھرزينب حبيب عباس13721643114بصرهبصرةحسن شنين عبيد163
زكيه عبيدسھاد جواد كاظم1321630116البصرهبصرةحسن صالح سلمان164
غاليه ابراھيممنيعه حمزة عباس13746893518بصرهبصرةحسن عبد الساده عبد هللا165
زكيه رحيمفاطمة عبيد محمد13522043880البصرهبصرةحسن عبد النبي مزعل166
نجيبه ابراھيمشھناز صالح عبد الزھره13512582البصرهبصرةحسن عبود حسين167
ملكيه عبد الحسينتغريد عبد هللا جمري138152428البصرةبصرةحسن عبيد موسى168
زمزم عاشوركريمه بجاي عبد6925م132البصرهبصرةحسن عسكر جراد169
عربيه صالحرحاب عبد الكريم حسن13716332435البصرهبصرةحسن علي عبود170
غنيده جبرشيماء فانوس فھد13327254228بصرهبصرةحسن فاخر حسن171
زينب حسنكريمه عيال حسين1331187179بصرهبصرةحسن فنجان خالطي172
مدينه حبيبنجاة خميس حمود1331225144بصرهبصرةحسن ناھي حمود173
لزمه كحيلجميلة سعدون باھر131038877403البصرهبصرةحسن ھندي جدوع174
خدوي عناد/13834969611البصرةبصرةحسنه جاسم عبود175
خديجه عبد الكريم\67165م136البصرةبصرةحسيبه طه نعيم176
جميله مرزوكسميرة نوري جابر133848م134البصرهبصرةحسين جاسم محمد177
بھت البيسدبيرة نصيف131039779316البصرةبصرةحسين حمد جلود178
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شويعه  شحرغنوة كاظم عبد اللة13733060البصرهبصرةحسين حميد ساجت179
جاسميه حسين عليباسمه محمد صابر\زھره امير موسى24477م134البصرهبصرةحسين زامل عيسى180

صبيحه قاسم مغامس /امل عبد الكريم 25329م131البصرهبصرةحسين عبد القادر خصاف181
شدھه عبد محسنعلي

حبيبه مناحيفخريه جاسم13539288البصرهبصرةحسين علي مزعل182
نوره برغوثحسنة حاجم برغوث433147م1310البصرةبصرةحسين عويد خضير183
مريم غالبصفاء يوسف44346م1310البصرةبصرةحسين فاضل عباس184
حريه عليشيرين احمد حميدي13233466276البصرهبصرةحسين كامل اعبيد185
ھاشميه عليھدى عبد الكريم عبدهللا1888156م1310البصرةبصرةحسين لطيف عبد هللا186
حسنه جبرحميده كاظم عباس188383م134البصرهبصرةحسين لھد ھامل187
اركينه مكلفخيرية مظلوم شھاب133210180بصرهبصرةحسين معذب خرابه188
جوكيه ثامرروناك ابراھيم علي اكبر13132464705البصرهبصرةحسين موسى محمد189
خضيره كيان/13734669182بصرهبصرةحكم مختاض عويز190
لولة كاطعنداء قادر اسماعيل13121274البصرهبصرةحكيم صابر شھاب191
لطيفه سالمايمان محمد حريجه35496م132البصرهبصرةحكيم كريم عبود192
ورده حسون\135123273البصرهبصرةحكيمه بناي حسين193
جمعه غضب/183170م138البصرةبصرةحالوه خلف عزيز194
امينه ارھيشعذراء سلمان موسى13716557بصرهبصرةحليم فاخر سفاح195
زھره احمد\134100152البصرهبصرةحليمه عبد الكريم عبد الرضا196
نوعه عواد\13817434629البصرهبصرةحليمه الزم مكطوف197
فاطمه حسينمسيرة عبد الصمد13747394547البصرهبصرةحمد حبيب غريب198
دالل عليعواطف داود حسن13624620البصرةبصرةحمد عبد هللا حمادي199
سماحه حسنليلى شتال عبود1361227141البصرةبصرةحمدان عاشور زاير200
بطليه مزعل/13632965738البصرهبصرةحمديه عبد القادر ضيغم201
صفيه شويعماجدة ھاشم عبد الحسين195191م135البصرةبصرةحمود ثويني علي202
مريم عبد هللاسليمه حمد عباس13646693008البصرةبصرةحميد جاسم محمد203
زيره بدرلطيفه مھدي عبود13529362البصرهبصرةحميد حبيب عبود204
سنيه اسھيلزينب ابراھيم علي اكبر1822183م139البصرهبصرةحميد خالد جلوب205
غنده مذيوبحوراء خضير773136م138البصرةبصرةحميد شمر سلطان206
حوريه سھرسھامه محمد علي13315918بصرهبصرةحميد شھاب عبد الواحد207
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صبريه ياسينندى عبد الحافظ نايف24م 1331229بصرهبصرةحميد عبد القادر يوسف208
شكريه حسينرضياب محمد ناصر280162م1310البصرةبصرةحميد عريان عبد هللا209
جنسيه حسنجميله كاظم شناوي131123383البصرهبصرةحميد ملغوث عطيه210
حسنيه حسونبريده حمد عبود7056م134البصرهبصرةحميدي نادر عبود211
فوكھن عنيدفاطمة  نصير13717033872بصرهبصرةحنون حاتم لفته212
كاشيه اسماعيلاخالص سامي يوسف135144426البصرهبصرةحنون محمد مغامس213
فاطمه جراد\15752م136البصرةبصرةحوريه حسين رحيم214
حديد سلمانجابر سلمان مسلم13143887439البصرهبصرةحياه سلمان مزعل215
حمديه حماديسعاد عبد الصاحب ھاشم9م 133524بصرهبصرةحيدر جاسم كاظم216
رحمه سلمانابتسام احمد456155م139البصرهبصرةحيدر جعفر حبيب217
فاطمه حسينشريفه اسماعيل134769البصرهبصرةحيدر حسن احمد218
مدينه مجيدنبيھة حسين70188م134البصرهبصرةحيدر حسين عبد علي219
سعديه عباسزينب ھاني24426م138البصرةبصرةحيدر خيري ناصر220
قبيله سلطانحوراء عبد المحسن69م 1371275بصرهبصرةحيدر عبد االمام عبادي221
ثوره عجرشعذراء صبيح عجرش13136172069البصرهبصرةحيدر عبد الزھره مھدي222
كتبه عويدصفيه حمد محمد حسين1342108م134البصرهبصرةحيدر عبد اللطيف عبد الحميد223
زينب عليحميد شاكر صدام135394170البصرهبصرةحيدر عبد الواحد عبد الحميد224
عقيله خضرامال راضي غضبان13239478746البصرهبصرةحيدر غانم كاظم225
فوكھن شاللنصره حسن187م 1331326بصرهبصرةحيدر غيالن عاشور226
حميده مھدينضال عبد رحمه13317434720بصرهبصرةحيدر نصار عبود227
كاظميه كاظمزھرة لفتة1305180م138البصرةبصرةحيدر يوسف عبد هللا228
نوفه مھنهسلوى غني13439578937البصرهبصرةخالد راھي حسن229
سعده شمخيرسل عبداللطيف ناصر171732م139البصرهبصرةخالد عزيز ناصر230
بسعاد عليسعاد قاسم محمد32م 133313بصرهبصرةخالد عساف عبد الراشد231
عتبار نجمفاطمه حسين دانشي1341424130البصرهبصرةخضير سكران باقر232
نھيه فاضلسرور عبد العالي حمد13833566887البصرةبصرةخضير موسى مھوس233
جملية عبد الحسينانوار لفته عبدالحسين26652م139البصرةبصرةخلف صالح محمد234
جميله زعالنكاظميه علي ضاھر13924448749البصرةبصرةخلف عبد الصمد خلف235
وريطه حطيبكاظمية حسين شبار133530200بصرهبصرةخليفه شغيت شبار236
سكينه كاظمنوال توفيق سعدون13449338539البصرهبصرةخليل ابراھيم حمادي237
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فاطمه محمدمنيره معارج مسلم1443196م136البصرةبصرةخليل ابراھيم عبد الحسن238
صالحه عبد الحسين/13649799381البصرةبصرةخميسه لطيف ذھب239
شربت طاھراالء جابر طاھر198480م138البصرةبصرةخير هللا حسين فلك240
كامله عباسعاليه نوري عباس13138376524البصرهبصرةخيري عبد علي محسن241
سميره كاظمميسون عبد الواحد1331872165بصرهبصرةخيري فاخر خضير242
زھره صالحغفران حسين13534268205البصرهبصرةخيري محمد علوان243
مھجه نعمه/256128م1310البصرةبصرةخيريه زاھر سلطان244
بدريه علي/1394635البصرهبصرةخيريه عبد هللا احمد245
تاجي صابرفاطمه والي13170036البصرهبصرةداخل عباس جبر246
حسنه جوعان\1382130م715البصرةبصرةداود سلمان مزعل247
بتيه حدادنسيمه غضيب رسن1341268163البصرهبصرةدحام كاظم شحراب248
رسميه عزالحيرانة ضاحي13933366444البصرهبصرةدواي غانم جاسم249
فيھن علي\13523898البصرهبصرةدوحه علي احمد250
ھدنه مھنه\13221254البصرهبصرةدينيه محمد طاھر251
حسنه مزعلعائده عبدالواحد1341245170البصرهبصرةراضي حميد عبد الكريم252
نوريه نثردالل محمد رؤوف13537374420البصرهبصرةراضي قاسم حسن253
مريم احمدغنساء سعدون135766187البصرهبصرةرافع سعدون مھدي254
ورده نصاربيداء مزاحم محسن13238476690البصرهبصرةرائد ضياء عزيز255
رؤيه يوسفسحر محمد حسن272111م132البصرهبصرةرائد عبد السالم موسى256
بدريه عراكمريم محمد عبد الباقي1371554112البصرهبصرةربيع فاضل سلطان257
سكنه حسينموظي سوادي جودة1331239195بصرهبصرةرحيم خشان جباره258
حريه شخيطعيده رزاق رحيم133124169بصرهبصرةرزاق تاصر سعدون259
بدريه رمضانكاظمية مصطفى1381264159البصرةبصرةرزاق عزيز مراد260
عفيفه قاسم\13416332598البصرهبصرةرسميه جاسم لومي261
ھاشميه عبدوس\47093966ب136البصرةبصرةرسميه جعفر محمد262
حكيمه طاھر/9م 136157بصرهبصرةرسميه عبد الصمد عبد الكريم263
سھيله عليوياالء فليح حسن665101م134البصرهبصرةرعد جبار عليوي264
سعديه جبارروناك جليل قنبر13815631059البصرةبصرةرعد داود بختيار265
روضه عبد الحسنساره حسن يعكوب13416633062البصرهبصرةرعد عساف حسين266
زينب محمدزينب مالك حمود13318937648بصرهبصرةرعد علي احمد267
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سنيه يعقوبسليمة عباس13514369البصرهبصرةرفعت عبد الواحد مختار268
فھيمه ابراھيمعلية حسن130289م136البصرةبصرةرمضان جعمل خضر269
كميله كلبندى سالم138132630البصرهبصرةرمضان حياوي مفتن270
عريره عتويرجنان عبدالساده شخير13238977602البصرهبصرةروضان دينار محمد271
دوحه عليزينب دينار سلمان13223898البصرهبصرةرياح عبد الرحمن الزم272
ھاجر حمودجنان عبد زايد1817175م137البصرةبصرةرياض عبد الحسين محمد273
فضيله محسنسوسن ھاني13118536975بصرهبصرةرياض كاظم نجم274
فاطمه مھدياحالم عباس نصار4726م1310البصرةبصرةرياض كريم جاسم275
مجيده عليزھراء جعفر135130243البصرهبصرةرياض نجم عبد276
انتظار عليرويدة مأمون الخباز1339919722بصرهبصرةرياض ھاشم مجيد277
كاظميه عبد السادهرغد حسن عبدالساده131687101بصرهبصرةريسان عبد الزھره عيدان278
مايعه جبرشھزنان حسين مھدي13754395البصرةبصرةريمان  دھري نعمة279
كاظميه جاسبنھاد قاسم سلمان32237م132البصرهبصرةزكي ظاھر سلمان280
ھاشميه احمدذكرى عبد الكريم158840م138البصرهبصرةزكي عبد العباس محمد281
ھاشميه عليابتھال عادل حسن13422142166البصرهبصرةزكي فليح حسن282
عزيزه داودحميده مرتضى مصطفى181122م132البصرهبصرةزكي محمود خميس283
نعيمه فاضلتھاني حميد1253162م1310البصرةبصرةزكي نعيم حاجم284
دخيله كاطعھناء جبار حسين844177م131البصرهبصرةزكي يوسف جازع285
ناجي عبود\79145490681البصرةبصرةزكيه علي حنظل286
شريفه ناصر\139344121البصرهبصرةزھره ابراھيم عزيز287
شھربانه حسين/379115م138البصرهبصرةزھره عبد الحميد محمد288
خالديه داخل\96784م 1331بصرهبصرةزھره مھدي حسين289
نجيبه شاھر\130166م136البصرةبصرةزھره وادي سوادي290
وريده محمدميالد عبد هللا جري123349م138البصرةبصرةزھير سالم عداي291
صديقه جابرايمان داود سلمان1469169م136البصرةبصرةزھير عبد الساده جابر292
بدريه دخيلحكيمة صالح ضھد124033م132البصرهبصرةزوير فالح ضھد293
جاسميه احمدروسيا محمد حسن137104561البصرةبصرةزيارة نعيم مطوي294
حسنه عليايمان عبد الجليل188846م132البصرهبصرةزيد احمد ھاشم295
كاظميه مطرودحميده عبود عبيد163269م139البصرهبصرةزيد خلف رمضان296
ثريه سبتينورية فائز54م 1371263بصرهبصرةزيد عبود قنبر297



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة في ٢٠١٣
فاطمه خليفه/135394170البصرهبصرةزينب علي عبد العزيز298
رازقيه امھودر\399179م137البصرهبصرةزينب نجم عبود299
فطيم ھاشموداد البد13530197البصرهبصرةساري كريم فالح300
صيھن مھديمنال مھدي جابر13617534844البصرةبصرةسالم شاكر صادق301
عبده عباديابتسام محمد جاسم1311662109البصرهبصرةسالم عبد الصاحب يعقوب302
سعدونه سويجاسيل موزان جاسم13938627144البصرهبصرةسالم عبد الكريم سلمان303
عفيفه منصورنادية عبد الرسول محمد363152م139البصرهبصرةسالم مطرود عباس304
نجمه عبد اللطيففرات حسن كاظم137432112بصرهبصرةسامر سامي كباشي305
مدينه عبد الرضانداء عزيز توفيق1331194138بصرهبصرةسامي توفيق جاسم306
حسنه حميدكاظميه سلمان رمضان118151م139البصرهبصرةسامي شاكر دھروب307
ثريا عبد هللاسميرة فاضل ظاھر13722344425البصرهبصرةسامي طاھر احمد308
معتوكه حميدي\169م 1311252بصرهبصرةساھيه محمد طعمه309
شمعه خلفساجدة علي13818937795البصرهبصرةسباھي حسن علي310
شريفه ناصرازھار عبد الحسين محسن169566م138البصرةبصرةسبتي حميد ھاشم311
حمديه عبد الرضارقية حافظ احمد21778م134البصرهبصرةستار جبار علي312
حربيه جبراوھام وحيد مھوس128540م131البصرهبصرةستار عوده جعفر313
حميده عبودسجدرشا صالح/ھيام عوفي45112م134البصرهبصرةسجاد حسين معتوق314
كاظميه قاسمبتول غالم رضا13917238البصرهبصرةسجاد محمد حسين315
صنعه فرعونسبته عبد  النبي/ فليحه حنون13733566935البصرهبصرةسعد ابو الھيل شياع316
حوري فرجفرزاتة موسى قاھر13291652البصرهبصرةسعد جبر فرج317
ملكه مخيلفحياة لعيوس793165م138البصرهبصرةسعد خزعل الزم318
ناجيه شمنولوصال ناجي/ سميرة منصور13848997771البصرةبصرةسعد زكي جابر319
عليه غاليعليه نصيف جاسم161420م138البصرةبصرةسعد صالح شنيار320
نعيمه خضيرفاطمه راشد محسن13322946بصرهبصرةسعد علي محسن321
شوجه يوسف/13757048بصرهبصرةسعديه نمر رحيم322
عطيه احمدسليمة شھاب131047594996البصرةبصرةسعيد راضي محمد323

اكتفاء عبد الزھرة خلف/ مكية عبد 13745991719بصرهبصرةسعيد ريكان موسى324
رضيه خنجرالمنعم

موحه خليلحياه علي حسين13411990البصرهبصرةسعيد عبد الجبار عوده325
ھاشمه ثجيلبشرى عباس علي150353م134البصرهبصرةسعيد عنبر مناحي326



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة في ٢٠١٣
شريفه عودهكوثر جاسم جبار1351271127البصرهبصرةسعيد فاضل عباس327
خشنيه زاجيربيعه بجاي الجي1306117م132البصرهبصرةسعيد كاظم قاسم328
ملكه بشارهعليه شاكر عزيز131124557البصرهبصرةسعيد كحيط ماجد329
زھره حسينامال قاسم علي44332م134البصرهبصرةسعيد مندي عباس330
نجمه عبد هللاھديه حطيصط13238677193البصرهبصرةسفاح جبار شذر331
كاظميه موسى/116141م132البصرهبصرةسكنه حسين جابر332
فاطمه حسين/575110م1310البصرةبصرةسكينه عبيد عباس333
وبريه حسينسليمة فا خر60142م134البصرهبصرةسالم بدران سفيح334
رسميه ضيدانكواكب عبد الحسين13799142بصرهبصرةسالمه موسى جعفر335
ثجيله خشانناھدة عريان26081م1310البصرةبصرةسلمان سعيد محسن336
فخريه يوسفناھدة فتاح18444م1310البصرهبصرةسلمان عبد الرزاق عبد هللا337
مكيه داودجميله حبيب / لميعه مطشر13119538920البصرهبصرةسلمان عبد العباس ھيال338
بطاقه اليذسوزان سامي1198101م138البصرةبصرةسلمان عبد كاظم339
ساره علي\13911322509البصرهبصرةسلمى حمزه يوسف340
زتكر جاسمكوثر جبار صالح391195م139البصرةبصرةسليم جاسب مھدي341
نعيمه مجيدميسان جميل حمد1331037199بصرهبصرةسليم كاظم جاسم342
وحيده محسنسلوى خليل ابراھيم13352814بصرهبصرةسمير حنتوش خير هللا343

سعده الزماميره طعمه حميدي / اماني خلف جوده13816532866البصرةبصرةسمير عبد الرزاق عبود344

نجاه كريمفاتن يوسف احمد1381723427البصرةبصرةسمير عبد هللا بدر345
تقيه عبودغيداء نوح يحيى481013766البصرهبصرةسمير يونس عيالن346
شكريه حبيب\13749097819البصرهبصرةسميره عبد الحسين  عبد هللا347
نعيمه شھابابتھال عبد الرزاق13340944027بصرهبصرةسھيل نجم عبد هللا348
نصره جبرسليمه وادي جالي652123م132البصرهبصرةسوادي فنجان خضير349
نسيمه عليوفاء عبد االمير عبد السادة13916232379البصرهبصرةشاكر جميل مجيد350
ريزه جعيفرصباح علي183187م139البصرهبصرةشاكر رحمه جاسم351
سومه حرببشيرة كيلو موسى528136م136البصرةبصرةشامل عبد الحسين فندي352
رفيعه سعدونحياة جر ي1260167م136البصرةبصرةشامي عبد الرضا زغير353
فخريه حسينرازقيه كريم13645891534بصرهبصرةشفيق حمود كاظم354
عزيزه ھاشمليلى عبد جبر131149677بصرهبصرةشفيق محسن جاسم355
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خديجه لفتهسكينة ظاھر مھدي1378617078بصرهبصرةشكيب عبد االمير مھدي356
بھيه عامرسلوى سعد كريم13620039953البصرةبصرةشنان سھيم عبود357
زھرة عذاقهحفيضة فھد حوشان139798180البصرةبصرةشنشول مزيد مطر358
زھره جلودحسنه حماد ساري13851472البصرةبصرةشنو بصيو ساري359
زكريه عليخكريمه عبد النبي13737374494البصرهبصرةشنو محمد  فعيل360
نجيبه حسونقطر الندى عبد الرضا13817134188البصرهبصرةشھاب احمد فيصل361
ساھره غانمحيدرية حسين137363111البصرهبصرةشھاب احمد محمد362
جماله راھيجاسمية حيدر13746392455بصرهبصرةشھيد عبد عمران363
عامريه جازعندوه نعمه عطيه166199م132البصرهبصرةشوقي صابر فازع364
مليحه مونس\322196م137البصرهبصرةشيماء خلف حسن365
جلثم محمدمھا حسين علوان13416232337البصرهبصرةصادق خلف صيھود366
نارسيه جميلنسرين مزيد عبدهللا210195م136البصرةبصرةصادق سالم عبد هللا367
حدھن رحيممريم مجيد علي13244889473البصرهبصرةصادق عبد الصمد علي368
فريده يونسعطيه عبدالكريم محسن13218837512البصرهبصرةصادق عبود حسن369
حمده عجيلنعيمه كاظم موسى131139884البصرهبصرةصادق علي مطرود370
فوزيه فالحامنه سيف هللا119م 1331318بصرهبصرةصادق ھادي سلمان371

بھيه سلمانباسمه مھدي سلطان416167م132البصرهبصرةصافي عبد الساده عبد الحسن372

شوقه اعجيرمحربيه منھل لفته13138677042البصرهبصرةصافي ناصر شبر373
سليمه حسينسناء شاكر وادي110897م138البصرةبصرةصالح جبار جاسم374
بدريه زغيرصبيحة جبار13651091البصرهبصرةصالح حسن مخور375
بھيه عاشورھديه غالب ماجد13318136042بصرهبصرةصالح حمود صالح376
مناره سعوديزكية عبيد حسون13215029906البصرهبصرةصالح سلمان مزبان377
عتيكه عيسىزمزم جابر عبد السالم13546793379البصرةبصرةصالح عبد الرزاق فيصل378
نعيمه عيسىعالھن عبد هللا حسين13349097861بصرهبصرةصالح غالب عيسى379
ظنه شھاباالء عبد الحسن13136873522البصرهبصرةصالح محيسن عناد380
وزيره طالبرفيعه عبدعلي عوده13822433682البصرةبصرةصالح مھدي احمد381
سكنه حسينحسنه مھودر جادر13116132025البصرهبصرةصالح مھدي قاسم382
فھيمه عبد السادهشكريه ھاشم عبدالساده1392971البصرهبصرةصالح مھدي ماجد383
سليمه حسين\763184م134البصرهبصرةصالحه جبار جاسم384
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رضيه ملكنوال سلمان جمعه24172م134البصرهبصرةصائب عبد الجبار حيدر385
نجيه سالمعتيده عرموط طالب8371م139البصرهبصرةصباح حسون علي386
موجه ھاديرباب مسلم عبود133301431بصرهبصرةصباح عبد الكاظم حرب387
فوزية نجمالھام عبد الرحمن125928م137البصرةبصرةصباح ناصر عبود388
فركاسه  قاسم\198125325البصرهبصرةصبريه بجاي عيسى389
زھره عبيد/51470م136البصرهبصرةصبريه رحيم مشيري390
حسنه حبيبسميره خالد عبداللطيف52674م134البصرهبصرةصبيح جاسم ھاشم391
حالوه خلفكريمه مردان غانم170م 133183بصرهبصرةصبيح سعدون داخل392
شماھيه ضايعوردة حسن1241106م132البصرهبصرةصبيح لفته كيطان393
نعيمه مجيد/13645490657البصرةبصرةصديقه سيف محمد394
ھيله مھديكفايه عبود شومان105151م137البصرهبصرةصفاء جمال عبد الزھره395
نزيھه محمدامينه ميرزا عبد علي13440079893البصرهبصرةصالح ايوب طه396
زھره سعدونقادسية عبد الزھرة134560م138البصرهبصرةصالح عبد االمام علي397
جواھر علينعيمة ناصر349122م138البصرهبصرةصالح نعمه عبد هللا398
نسيمه منشدرضيه طاھر زغير129م 133124بصرهبصرةصيوان عطوان عبيد399
تعبانه عريبيفرات عبدالزھرة1341487101البصرهبصرةضاحي صلبوخ حسين400
فوزيه عبدنوال سامي حاتم1352143071البصرةبصرةضرغام لطيف ريسان401
تركيه مصطفىانتصار عبد الجبار كريم1311192183البصرهبصرةضياء اسحاق طه402
نوريه عبد الزھرهبشرى صبري حمزه61135م132البصرهبصرةضياء الدين لطيف ھاشم403
ساجده دعدوشفاطمة يبار36156م138البصرةبصرةضياء شكري فيصل404
رازقيه عبد الكريمانعام يعقوب مصطفى/خلود عزيز176م 13344بصرهبصرةضياء عبود صاحي405
نوريه نجمخولة عباس بدر435125م136البصرهبصرةضياء علي نزال406
كاظميه احمدھناء علي احمد90675م132البصرهبصرةضياء محمد جاسم407
عليه عباسفاطمة حمزة عباس13528987البصرهبصرةطالب حسين طالب408
غاليه عبودبشرى عبد هللا مويل13728657177البصرهبصرةطالب صالح صالح409
بدريه مھديسعيدة شغيت شبار135128868البصرهبصرةطالب محسن حميد410
صالحه خنفرخيريه فاضل ياسين13644588868البصرةبصرةطالب مھدي علي411
صبيحه ثامرزھرة نعمة هللا137219417البصرهبصرةطاھر حسن حشار412
حسنه حاجممرضية صادق13618937779البصرهبصرةطاھر شاھين محمد413
جبره شعبانمنال درويش غلوم13543787252البصرةبصرةطاھر عطوان غلوم414
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ساميه مشجرفاطمه محسن مبارك17696م136البصرةبصرةظافر عبد الرحمن حمود415
مريم خضيركاظميه جاسب بركات34711م138البصرةبصرةظاھر سلمان زينو416
عليه ضمدزينب عذاب ضمد119م 133466بصرهبصرةظاھر شھاب شياع417
قواعد كنعانناجية عسكر1857155م132البصرهبصرةعادل جاسم محمد418
صبيحه مھنهدجله سلمان عبود13318436632بصرهبصرةعادل جعفر حسن419
بدريه عجيلكاظمية عبود13418937646البصرهبصرةعادل خلف محمد420
بدريه عاشورحبيبة عمران13941354البصرهبصرةعادل عبد الرحيم عمران421
ساميه حميدزينب روؤف محمد127176م137البصرهبصرةعادل عبود عبد هللا422
سعده ناصرسميره سعدون ناصر41321م134البصرهبصرةعادل موسى جابر423
فطوم مھديزينب عايد علي130191م139البصرةبصرةعارف حبيب عبود424
دوخه فرحانفاطمه شاري محمد13649699022البصرةبصرةعاشور حسين عجيل425
نرجس عليكوثر محمد ياسين625137م1310البصرةبصرةعاشور خزعل عاشور426
رقيه يوسففھمية موسى جاسم13546893448البصرةبصرةعاشور فيصل سلمان427
ھاشميه عوضمنوه حيدر عبيد13838877592البصرةبصرةعاشور مدلول عطيه428
نعيمه عبد الحسينفاطمه فريد عبدهللا126514م134البصرهبصرةعاصف مال هللا ناصر429
جنان عبد الجبارختام ناصر حسين331139م132البصرهبصرةعاطف عبد الرحيم مرداو430
حياه صفرسكينة ابراھيم417163م139البصرهبصرةعامر عبد هللا علي431
دالل  مغنمصالحة علي عيسى15559ب131078البصرةبصرةعامر عبد النبي عبد432
نعناعه يبارهھديه سھل علي\فاطمه علي13145290273بصرهبصرةعامر مزيد سحيب433
وحيدةعبيد/13838376283البصرةبصرةعائده عباس عالوي434
حليمه اسماعيلنورية محمد علي135582بصرهبصرةعباس اسكندر باقر435
فاطمه ابراھيمسميرة قدوري جاسور13117097793البصرهبصرةعباس بدر جاسور436
فوزيه زيارهھدى عبد الباري صالح133132814بصرهبصرةعباس جاسب محمد437
ريحه ھاشمكاظمية عرب1381248132البصرهبصرةعباس جاسم ناصر438
حسنه كطاميحبيبة علي59515ف1310البصرهبصرةعباس حسن خليفه439
حسن عتيويوحيده طاھر فياض1391675167البصرةبصرةعباس حسين خوين440
حمديه عبد الواحدنرجس ضياء جصان135165688البصرهبصرةعباس زياره جصان441
صميمه جبرحسنة عبد علي جبيش13328877562بصرهبصرةعباس عطيه جوالن442
نجمة حماديغصون قاسم جري49431م135البصرةبصرةعباس علي حسين443
بدريه جاسمنضال قاسم حبشي1311763516البصرهبصرةعباس فاضل يوسف444
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خاتون ضاحيھاشمية حسين131034468605البصرةبصرةعباس فالح ھيلك445
خورشيدة عليفرجه جاسم جابر49778م139البصرةبصرةعباس محمد حسين446
رازقيه مھودرعبده زيبك ظفر40571م138البصرةبصرةعباس نجم عبود447
مريم عبد هللابھيجه عبدالكريم عبدالقادر607105م139البصرهبصرةعبد االله فرحان غالب448

عبد االمير عبد الزھره عبد 449
مارية  حسينصديقة محمود138185122البصرهبصرةالوھاب

كاشيه حسينعقيقة محمد عبد هللا1371338103بصرهبصرةعبد االمير عبد الزھره معتوق450

فضيله حبيبيسرى خالد محمد1285194م134البصرهبصرةعبد االمير عبد الساده احمد451
زليمه مسلمنوال كاظم حسين407179م132البصرهبصرةعبد االمير يوسف يعقوب452

عبد الباسط عبد الصمد عبد 453
جميله احمدسمية نجم13418737346البصرهبصرةالوھاب

عبد الباقي عبد العالي عبد 454
حليمه عبد الحسنزھرة عبد الحميد محمود173م 1331270بصرهبصرةالكريم

غنيده كاظممنال جاسم1381388115البصرهبصرةعبد الباقي فرج حسن455
صبريه عبد الكريمسليمة جبار صفر1351954البصرةبصرةعبد الجبار يوسف احمد456
مكيه حاتمفوزيه عبدالكريم عبدالرضا245341م132البصرهبصرةعبد الجليل احمد حمود457
عليه عبد الحسينرحمة حسين اكبري195013م135البصرةبصرةعبد الجليل جمعه لفته458
عفيفه عبد الحميدامينه حسين حميد144م 13665بصرهبصرةعبد الحافظ يوسف صالل459
نوعه جبارالتفات حميد عبد الكريم133124584بصرهبصرةعبد الحر شھيد عبد الكريم460
امريكا مجھرخولة ظاھر عداي139171857البصرةبصرةعبد الحر عدنان طالب461
فھيمه مناحيربابة  تقي رمضان13941983731البصرةبصرةعبد الحسن جبار فليح462
نجيبه مجافتبدرية سعد ضاحي127175م1310البصرةبصرةعبد الحسن رشك علك463
حنتوشه جبرعلية خلف42711م1310البصرةبصرةعبد الحسن صابط راضي464
عفيفه عبد النبيسلوى محمد فالح13022م135البصرةبصرةعبد الحسن علي عباس465

سليمه ابراھيمھدى صادق زغير7296م135البصرةبصرةعبد الحسين احمد عبد الحسين466

حره حسانليلى خويس عبدالنبي13229938367البصرهبصرةعبد الحسين حسن محيي467
مراتب محمدجمھوريه ثامر182م 136157بصرهبصرةعبد الحسين دخيل طلبه468

عبد الحسين عبد االمير عبد 469
مائده طاھرھدى حسين طاھر133167179بصرهبصرةالحسين
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كاظمه احمدلطيفة محمد13104283البصرهبصرةعبد الحسين علي عباس470

عبد الحسين فرحان عبد 471
فضيله نادرامنه احمد عبدالوھاب20م 133763بصرهبصرةالوھاب

صديقه مكيشيماء علي عبد13521289163البصرهبصرةعبد الحليم خلف فجر472
شكريه نعمهزينب محمود وادي136169616البصرةبصرةعبد الحليم شھيد ھاشم473
بھيه موسىسليمه شنون حاتم131م 1331789بصرهبصرةعبد الحليم فاخر فرج474
خاتون عباسليلى جابر13416432777البصرهبصرةعبد الحميد علي يوسف475
غاليه عليامنه علي15772م136البصرهبصرةعبد الخالق حاجي علي476
سكنه زيداننعيمه عباس نايف138893م137البصرهبصرةعبد الخالق عبد الباري ھاني477
عطيه عباسرباب حسين احمد4429م136البصرةبصرةعبد الخالق محمد عيسى478
رمانه رسنرقيه مصطفى عبد الحسين13138176016البصرهبصرةعبد الخالق مزھر جاسم479
عفيفه عامرامل جواد139378102البصرهبصرةعبد الرحيم عبد هللا حسين480
سنيه عوادجنان عبدالجبار عبدالقادر110153م132البصرهبصرةعبد الرحيم مرداو زھراو481
حدھن سعيدامل ناصر حسين13431542176البصرهبصرةعبد الرزاق الزم ھيلك482
زنوبه عوادلميعة سالم عبود123183م134البصرهبصرةعبد الرزاق محمد ابراھيم483
صالحه محسنقبيلة جعفر موسى13313526878بصرهبصرةعبد الرزاق يعقوب يوسف484
حليمه غانمنضال عبد الحميد محمد13619037909البصرهبصرةعبد الرسول كاظم ثامر485
قسيمه حسينميسون راضي1351296154البصرهبصرةعبد الرضا خلف حسين486
كاظميه مزيدانتصار ريسان54915م138البصرهبصرةعبد الرضا عبد الشيخ احمد487
قاسميه رحيمهوداد كاظم عبد الحسين133196338بصرهبصرةعبد الرضا ناصر عديم488
زنوبه قاسمخيرية جوي403154م139البصرهبصرةعبد الرضا ھاشم جوده489
فاطمه عنيدساھرة ذاري قاطع313141م137البصرهبصرةعبد الزھره خيون سويعي490
فتينة زبونشيرين علي ھاشم1263141م138البصرةبصرةعبد الزھره قاسم خليفه491
صالحه عبد هللاحسنه مجيد احمد13444488782البصرهبصرةعبد الزھره مھاوي حميد492
نعناعه حسينكفاية عبد الحي13532564894البصرهبصرةعبد الساده دواي حسين493
جميله حاتمامل عبيد36973622م138البصرةبصرةعبد الساده عبد العالي حسين494
صبريه عايدرضيه كاظم24161م136البصرةبصرةعبد الستار حميد جايد495
وحيده عبد هللاھدية عبد الرزاق عبد العباس13618937789البصرهبصرةعبد الستار عبد الجبار حبيب496

صفيه محمد امينشيرين نصار عبد الجبار1227139م131البصرهبصرةعبد الستار محمد حسن شريف497
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صديقه فالحفريدة عبود علي79176م137البصرةبصرةعبد السالم خزعل موسى498

عبد السيد عبد الھادي عبد 499
فھيمه منديباسمه حسن عبد الستار289155م136البصرهبصرةالسيد

خزعليه جاسمحدھن دشر13125365بصرهبصرةعبد الصاحب حنون زامل500
زھلوله كوهوفيه فاضل عباس20642م134البصرهبصرةعبد الصادق جليل حسن501
امينه عوادسلوى ابراھيم حسنين\ناجيه حسن13446091987البصرهبصرةعبد الصمد مبارك عسكر502
حمديه منصورمكدر ذبيح13760574بصرهبصرةعبد العالي وحيد علي503
نجيه سلماناقبال ناصر13546492789البصرهبصرةعبد العزيز احمد شھاب504

سعدونه ابو الھيل /ليلى حيدر /مرور 136795م134البصرهبصرةعبد العزيز فضل حسين505
فانوس مزيدريسان

طليعه حموددالل عبد الغني13833366471البصرةبصرةعبد العظيم جمعه حنون506
سكيلة حسينخديجه ناصر ھاشم1289173م138البصرةبصرةعبد العظيم محمد محسن507
جاسبيه شنانليلى عبد االمير حمود13734468799بصرهبصرةعبد الغني مجيد حمود508
عليه حسينمريم اسماعيل ابراھيم13918436781البصرةبصرةعبد الكريم جواد لفته509
شربت جاسمشيخه خلف غالي13649398596البصرةبصرةعبد الكريم خضير سلطان510
عطيه احمدخديجة علي25045م1310البصرةبصرةعبد الكريم راضي محمد511
وصفا حسيننبيھه مھدي حميد13144689125البصرهبصرةعبد الكريم زعالن مطلق512
خميسه فرجابتسام مجيد جواد1286193م134البصرهبصرةعبد الكريم ظاھر كاظم513
بطليه مزعلسھام محمد علي13232965735البصرهبصرةعبد الكريم عبد القادر ضيغم514
صبريه عبد الزھرهنوال شاكر محمود82م 13355بصرهبصرةعبد الكريم عزت محمد515
نرجس فتحيسھاد موسى جاسم1310170782البصرةبصرةعبد الكريم علي ميرزا516
شمسه عبد هللاعليه عبد الحي وسيم13345590955بصرهبصرةعبد الكريم فاضل عباس517
فانوس مزيدانتصار منصور باھض1311365180بصرهبصرةعبد الكريم فضل حسين518
شفيقه ياسينماجدة قاسم444143م1310البصرةبصرةعبد الكريم قاسم محمد519
سعيده محسنباسمة صالح135163151البصرهبصرةعبد الكريم مھلھل سركال520

عبد اللطيف عبد االمام عبد 521
سھام خضيراشواق عبد الجليل خشوش483103م135البصرةبصرةاللطيف

قبيله امحاربايمان عبد الرزاق جواد71م 1331287بصرهبصرةعبد اللطيف قاسم عبد علي522
خاتونه حسينصدمه سويد سلطان48095966أ138البصرةبصرةعبد اللطيف محمد علي523
شكيله جبرميسون علي1371263107البصرهبصرةعبد هللا حسن مجيد524
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سعيده طاھرمطيرة عباس مبارك13336321بصرهبصرةعبد هللا حلبوص عبد هللا525
سبيجه محمدنداء جابر13648496373البصرهبصرةعبد هللا خليل يحيى526
مريم حسنسلمى عاشور عويد13816432654البصرةبصرةعبد هللا طالب محمود527
حبيبه عليرقية زكي حسن36873567م137البصرهبصرةعبد هللا عباس محسن528
سكينه ھاشمليلى عبد الخضر شھاب زاده12م 13379بصرهبصرةعبد هللا عبد الرزاق حسن529
سليمه خلفشكريه ناصر حكيم13918536819البصرهبصرةعبد هللا عبد السيد عبد الرضا530
زھره صباححريه طاھر صباح13527053967البصرهبصرةعبد هللا علي عبود531
ليلى ياسريسرى طه1274190م138البصرةبصرةعبد هللا مالك عطيه532
جاسميه محمدزھره رمضان عزيزي13613727371البصرةبصرةعبد المجيد حسن حاجم533
نعيمه محمدمدينة عبد الرسول علي13146192094البصرهبصرةعبد المجيد عباس علي534
ھاشميه ثجيلوداد قاسم محمد1328717304البصرهبصرةعبد المحسن عنبر مناحي535
بدريه عسكرفضيلة حميد693162م1310البصرةبصرةعبد النبي صالح عبود536

عبد الواحد عبد الجليل عبد 537
بھيه زبونفھيمه عنايت حسن166197م132البصرهبصرةالحسن

فاطمه موسىسنية يعقوب حسين15768م132البصرهبصرةعبد الواحد مختار حسين538
صفيه صكرسميره عبدالنبي مجبل135354134البصرهبصرةعبد الواحد ياسين سعد539
عفيفه عبودبشرى جميل عناد342134م132البصرهبصرةعبد حمزه محسن540
فشله زغيرحسنه علي نوري19769م139البصرةبصرةعبد علي سرامة سالم541

عبد علي عبد الواحد عبد 542
غداره عطيهحميده عبد الزھره\فاطمه حيدر صاحبي13432464744البصرهبصرةالحسن

حسنه حميدنھى مسلم حبيب1690م139153البصرةبصرةعبدالخالق شاكر دھروب543
عطيه عيسىسميره حبيب كل باش49455324البصرهبصرةعبدالكريم دخان ذياب544
مثله صالحندى راضي صالح150184م132البصرهبصرةعبود حميد ھالل545
زھراء عبد الساده\131141726البصرهبصرةعبير ماجد عباس546
رباب قحطاننادية يوسف يعفوب415153م132البصرهبصرةعدنان جاسم محمد547
كاظميه عليكوثر بدر جعيز36973623م138البصرةبصرةعدنان زعالن جعفر548
صالحه ھندوسفوكھن بدر مرعي13750716بصرهبصرةعدنان صلبوخ زباري549
حدھن محسنصفيه عبداللطيف محمد13539679036البصرهبصرةعدنان عبد الجبار طاھر550
زكيه محمدزينه جاسم محمد45115م137البصرةبصرةعدنان عبود مشكور551
عوفه عبد ربهفليحه حسن بدر1311325163البصرهبصرةعدنان غضبان فليح552
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عليه حسينزينب عادل فياض13517033848البصرةبصرةعدنان وھاب سلمان553
نوال حسناسيل حسن شنيف127017م136البصرةبصرةعدي شاكر ھاشم554
رضيه مزيدنرجس داود عداي139م 1331313بصرهبصرةعدي طليع بدر555
بطه بايكاحمد علي سلمان13174061البصرهبصرةعذاب صبيح جباره556
عتيده سالمفاطمه عبود زاجي13233166077البصرهبصرةعزيز بجاي المي557
مطره عبد الكريمغنيمه خلف عيسى48095859ا134البصرهبصرةعزيز بدران عيسى558
صبريه عبد الزھرهفاطمة نعمة98370م132البصرهبصرةعصام عزت محمد559
مناھي عارفسوسن حسين معتوق1391225141البصرةبصرةعقيل جارح صبر560
طلبه بناياالء يعقوب محمد131354707068البصرهبصرةعقيل حسين لفته561
تاضي ياسرزينب عبد الكاظم13734969779بصرهبصرةعقيل حليم يعقوب562
فخريه واديھيفاء حسين نعمه337151م132البصرهبصرةعقيل سعيد جاسم563
مراتب ابراھيمكريمه حميد محمد13524655البصرهبصرةعقيل طالب سلمان564
شھيلة سالمصديقة طعمة حسين139825م137البصرةبصرةعقيل نعمه شريف565
معتوقه مزيدامال عبد الصاحب13733166126البصرهبصرةعالء ابو الھيل حسين566
سليمه نعيممھري حسين135م 13527بصرهبصرةعالء احمد سعيد567
جميله طالبانسام مرتضى عبد الرسول1210179م139البصرهبصرةعالء حسين عساف568
خيريه جاسمسالمة نصر راضي47494721م1310البصرةبصرةعالء حسين قاسم569
سكنه ياسينسليمه جعفر عبود125641م131البصرهبصرةعالء كاظم جعفر570
عطيه عبد عليحمدية صالح1392157م139البصرهبصرةعلي احمد جايد571
عطيوه حطيبفاطمة ساري  صكر13122845168البصرهبصرةعلي ثجيل جبر572
حوري حسنخديجة لھد138930102البصرةبصرةعلي جبار كاظم573
حيھن حاجمزھرة كريم13416232340البصرهبصرةعلي جسر سھر574
صبريه وشاحزينب سالم ناصر1311240145البصرهبصرةعلي جمعه ھجول575
صفيه حسينعلياء سعيد حسن125714م131البصرهبصرةعلي جواد عامر576
اسومه رمضانتھاني مھدي محمد13741282347بصرهبصرةعلي حسين عبد الوھاب577
شربت طاھرھدى عبد الكريم عبد الحسين188349م131البصرهبصرةعلي حسين فلك578
جليبه عبدعيده شغينب /كاشيه جبار124040م139البصرهبصرةعلي خصير جالب579
حيرانه ضاحيقيسية عزيز139124185البصرهبصرةعلي دواي غانم580
عزيزه عتويرليلى مشمول حنون1006161م132البصرهبصرةعلي دينار محمد581
ساره سلمانمريم خلف حسين13648095840البصرةبصرةعلي رستم احمد582
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زنوبه جاسممھدية ھادي ياسين281137م136البصرهبصرةعلي سلمان احمد583
مدلوله غالبرجاء عبد السادة1331430155بصرهبصرةعلي سلمان عبد الحسين584
عليه غضبانمحروسة عودة غضبان972142م1310البصرةبصرةعلي سمرمد ضيغم585
نعناعه ركادخاجية وداي131052468البصرةبصرةعلي شناوي  حفاره586
بدريه شباريامل محمد حلو1311241172البصرهبصرةعلي صبر جابر587
صفيه حمودازھار عباس مجيد1398113م1310البصرةبصرةعلي طالب حميد588
ھديه حسنكوثر سالم سويداي13343687127بصرهبصرةعلي طالب سوادي589
سليمه معلهحنان عبد الرسول شالھي374198م135البصرةبصرةعلي طالب عباس590
صالحه محمداسماء اسماعيل مصطفى47095970ب135البصرةبصرةعلي عبد الجبار ابراھيم591
فھيمه عبد الجبارطاھره غالم رضا13543085914البصرهبصرةعلي عبد الرضا احمد592
كلثوم عليفاطمة خليفة خزعل522177م135البصرةبصرةعلي عبد العزيز حسين593
صبيحه حبيبكفاية جعفر46920م138البصرهبصرةعلي عبد هللا مھنه594
كريمه عباسزينب طالب عباس57578م137البصرةبصرةعلي لفته عبد علي595
زھره كاظمھدى محمد جاسم56680م1310البصرةبصرةعلي مال هللا دفار596
فھيمه نعمهرحيمة عبيد نعمان138156633البصرهبصرةعلي محسن وطن597
حسنه خضيرزھور كاظم131018937706البصرهبصرةعلي محمود حسون598
ريحه كريمسعيده عطوان1291114م132البصرهبصرةعلي مالخ شغيت599
جمعه بنيتمرضيه علي ويردي1331450102بصرهبصرةعلي موسى جاسم600
ساميه ھاشمزينب نزار4م 1351263ميسانبصرةعلي ھاشم عجيل601
ھاشميه جبارسھيله حسن محمد1376813502البصرةبصرةعلي وشاح حمود602
صفيه عطوانشيماء سلمان عطوان13615755البصرةبصرةعلي ياسين طه603
زھره شاكرياسمين كريم لطيف1211151م134البصرهبصرةعلي ياسين عباس604
نجاه نثرشيماء طالب عبود13112710بصرهبصرةعلي يونس ابراھيم605
فطومه سلطان\89653م1310449البصرةبصرةعليه غزال عبيد606
عليا حميدفاطمة علي شناوة200م 137445بصرهبصرةعماد تركي شناوه607
فوزيه حسونھناء بشير احذيه135416118البصرهبصرةعماد زكي مكي608
امل حسنعواطف ھادي11265م138البصرهبصرةعماد عبد الحسين رسن609
رسميه طهميسون عباس عبدالرحمن125225م132البصرهبصرةعماد عبد الحميد عبد الوھاب610
فدمه حبيبايمان صاحب403147م1310البصرةبصرةعماد عبد الرحمن مبارك611
جمھوريه عجيرشفاطمه خليل ساجت170345م132البصرهبصرةعماد نصر سلمان612
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شكرية خليلھيام حسن ابو الھيل139162263البصرةبصرةعمار طه حمود613
كاظميه مھلھل\13547194009البصرةبصرةعنيزه يعقوب عبود614
سويه عباسنجاح مسلم دعي13140781290البصرهبصرةعواد ياسين محمد615
فطوم سعدحكيمة زغيرون بكي137122777البصرهبصرةعوده عبد الرضا جادر616
زھره جاسمرقيه قاسم عوده1351197396البصرهبصرةعوده كاظم عوده617
حسنه حسنلطيفة كاظم1310506106البصرةبصرةعوده وطن تعبان618
تكيه عوادفاطمه يحيى طاھر13918636167البصرهبصرةعون حمزه مجيد619
حسنه مزعلاحالم جعفر فاضل13784483البصرةبصرةعيدان حميد عبد الكريم620
ھديه محسنابتسام ابراھيم عزيز1311837266البصرهبصرةعيسى جغاري عيسى621
مريم يعقوبزھرة عبود عبد الملك47093888ب136البصرهبصرةعيسى شعبان مبارك622
مريم محمد عليبشرى جاسم محمد133629م131البصرهبصرةعيسى عبد هللا ابراھيم623
ساره واوانحكيمه نزال سلمان1371231البصرهبصرةغازي تعبان سلمان624
فطومه مكينعيمة يعقوب43424م138البصرهبصرةغازي ھاشم جابر625
ماليه كوادزھراء محمد ناصر132336773315البصرهبصرةغالب سلمان تفاك626
مريم صفرسعديه قاسم جاسم409129م139البصرةبصرةغالب عبد الرسول شالھي627
انيسه سواديندى عبد الدائم احمد1391180م137البصرهبصرةغسان عبد الكاظم نمر628
زكيه غانم\1297157م131البصرهبصرةغنيه جبار فيصل629
حسن جونيانيسة مشيمل طاھر1310458958البصرةبصرةفاخر عبد الرضا ھاشم630
صبيحه عنكودسعديه سلطان لفتة133132736بصرهبصرةفاخر عمادي جوده631
سبيجه موسىليلى عبدالصاحب حسن21728م134البصرهبصرةفاخر قاسم حسن632
رسميه جاسبامل محمد عبدهللا13548095970البصرةبصرةفاروق عمران ناھي633

بنيه طعمهعليه جبر عبدالحسن\امينه محسن ناھي13431863563البصرهبصرةفاضل جوده نعمه634

مصريه حسانكريمة حسن131015330505البصرهبصرةفاضل حاجم لفته635
مراتب عبيدھاشمية محسن/ھيفاء عبد اللطيف13443987714البصرهبصرةفاضل حسن موسى636
كفايه عليليلوه محمد سالم13647895421بصرهبصرةفاضل سعدون مبارك637
حكم عباسوسيلة عبد القادر37946م139البصرهبصرةفاضل موسى تفاك638
سھام رحيمسعاد سلمان126130م1310البصرةبصرةفاضل نجم عبد هللا639
امينه نصيفملوك عين جعفر13133266244بصرهبصرةفاضل ھاشم جمعه640
ھزله خنجر\122723م134البصرهبصرةفاطمه بجاي رزيج641
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مشخص حنظل/13647594833البصرهبصرةفاطمه جعفر حمزه642
نصرة داود/13644689031البصرةبصرةفاطمه جعفر عبدالحسين643
بھت جعفر\13411472البصرهبصرةفاطمه جياد عيدي644
بدريه مھوس\134132834البصرهبصرةفاطمه عزيز فاضل645
طليعه عبود\68693018561البصرةبصرةفاطمه محمد موسى646
شديھه محسن/219169م138البصرةبصرةفاطمه مھدي جناح647
رحمه جاسمفاطمه عبد الرزاق عبد علي13818436612البصرةبصرةفالح حسن باقر648
ركينه كاطعمريم عياده مھاوي148م 1331294بصرهبصرةفالح مريدي عجر649
حسنيه دوايفائزه عوده حميد1341245177البصرهبصرةفتحي طاھر ملھي650
مصريه جباره\13818536832البصرهبصرةفتحيه صالح لفته651
رمله خالد\19314م136البصرةبصرةفخريه بندر مقداد652
فاطمه سلمان/13645590947بصرهبصرةفخريه شاھباز عبد الكريم653
مريم عباس\500111م134البصرهبصرةفخريه قاسم اسماعيل654
عتبار عبيد/13648095959بصرهبصرةفدمه نعمه انغمش655
سعاد حسنحياة ضاحي خليفة13718794البصرةبصرةفراس نجم عبد هللا656
كاظميه عبد السادهفليحه حسن687101م136البصرةبصرةفرحان عبد الزھره عيدان657
وعديه لھيوجشكريه جبار طاھر1372/686172البصرهبصرةفرحان معيبر مشحوف658
صبريه عبد الحسن\347111م132البصرهبصرةفضيله عبد الزھره كرين659
بسته حطابشيماء حسين باقر136269155البصرةبصرةفالح حسن باقر660
بلوه ريحانهفھيمه  فالح خضر1371187162البصرةبصرةفالح حسن ناصر661
نجاه حاتمانتظار ناجي نيشان8138م1310البصرهبصرةفالح ناصر كحط662
شكريه فارسنادية اسماعيل الزھرة133119549بصرهبصرةفھد حامد مزعل663
نصره بجاي/13545490781البصرةبصرةفھيمه عجيل فليح664

 وسيلة عباس حسوني      ٢.الھام .1751م 136487بصرهبصرةفوزي عبد الخضر حسوني665
نعيمه عبد الواحدعلي مطر

كاظميه زغيررقيه صالح جابر13735370481بصرهبصرةفوزي مالح جابر666
طياره محمد\192م 133215بصرهبصرةفوزيه نجم ضمد667
فدمه حبيبجليلة صالح403147م139البصرهبصرةفؤاد عبد الرحمن مبارك668
بنيه كاظممصرية محمد صبيح137387457البصرهبصرةفيصل محمد علي669
بدريه احمداكرم علي اكبر29156م134البصرهبصرةقاسم حمود شھاب670
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فاطمه خلفامل جابر131047890484البصرةبصرةقاسم عبد الكريم دينار671
حفيظه مشكورقبيله إمحارب عبد الحسن13391145بصرهبصرةقاسم عبد علي يوسف672
حلوه عبودكريمة ھاشم محمد13108817403البصرةبصرةقاسم عبعوب تايه673
كاظميه داخلودية خشن عاشور12م 13386بصرهبصرةقاسم عويز جاري674
ارحيمه جيادمؤسسة علي حسين13433266338البصرهبصرةقاسم فرج ناھي675
سھيله جابرخاتون دايخ جري/ كوكب علي  اكبر13241983724البصرهبصرةقاسم كاظم جاسم676
زھره محمدرباب عبد الحسين131091م134البصرهبصرةقاسم محسن عداي677
حصه محمد\47093925ب136البصرةبصرةقاسم محمد درويش678
فاطمه سلطانامينة عبد الوھاب احمد89760م1310البصرةبصرةقاسم محمد صالح679
فطومه محسنفاطمه محمد حسن13241883520البصرهبصرةقاسم محمد عجيل680
زمزم محسن\13926352529البصرهبصرةقسيمه عبد الرضا محمد681
كريمه حسننغم خير هللا5978م131البصرهبصرةقصي جليل حسن682
لطيفه محمد عليباسمة  محمد نايف182769م137البصرهبصرةقصي ھاشم محمد683
بطليه مھندسحمدية زويد عبود13238576987البصرهبصرةقلب كيطان ناھي684
قبيله حسننورس اسماعيل محمدج1183م139البصرهبصرةقيصر جاسم محمد685
حسنه عليياسمين يوسف80م 135738بصرهبصرةكاظم احمد شھاب686
نجيه عبد الكريمھدى ظاھر449151م139البصرهبصرةكاظم بدران علي687
فوزيه حسنوفاء زكي جاسم135م 133150بصرهبصرةكاظم جواد خضير688
فرخون غلومحيھن احمد13647194088بصرهبصرةكاظم حسون جاسم689
كاظميه علينعيمه احمد عباس471187م134البصرهبصرةكاظم حمزه عباس690
بسھن محسنجواھر عبد الكريم عبد علي131146041البصرهبصرةكاظم حميد سباھي691
صالحه ماضيزينب كاظم موسى13135270267البصرهبصرةكاظم خضير عيسى692
شلواطه خليفهحسنة جخيور فليح135143367البصرةبصرةكاظم خضير كبان693
كاظميه عبد هللاحكيمه علي13640153البصرةبصرةكاظم رشم عطيه694
صبريه مناحيحبشة محسن1248123م1310البصرهبصرةكاظم عباس وطن695
خديجه فليحشوكت محمد13432865499البصرهبصرةكاظم عبد الباقي ثامر696
حمديه محمدجنان عبدالحي ھادي13416332555البصرهبصرةكاظم علي حيدر697
ليلى معنوققبيله حسن راضي27423ب137163البصرةبصرةكاظم عواد عبود698
شكريه عليغنجة كل درويش علي13124548986البصرهبصرةكاظم فالح احمد699
خديجه عبد الكريمعواطف حمد كاظم42829م134البصرهبصرةكاظم فالح عبد الحسن700
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سعده حساننوال فزع محسن50052م132البصرهبصرةكاظم لفته حسان701
مكيه غياضحسنه عبد الھادي13535971728البصرهبصرةكاظم لفته خادم702
نعيمه ضيدانكريمه حسين جريح20832164079البصرهبصرةكاظم محسن نجم703
زھره عبد اللطيفسندس ياسين عبد اللطيف74198م131البصرهبصرةكاظم محمد جواد704
نعيمه عاتينضال عبد الجواد137287561بصرهبصرةكاظم محمد خلف705
بدريه سلمانحنان عبد الخضر ھالل1595181م132البصرهبصرةكاظم مھدي سعد706
حميده شنينشروق حاكم لطيف13233366579البصرهبصرةكاظم يوسف كاطع707
قسيمه علوان/13815216البصرةبصرةكاظميه حسين جوالن708
شنينه مجيد/13547494775البصرةبصرةكاظميه سلمان خالد709
فاطمه غضبان/2421م135البصرةبصرةكاظميه محمد حمود710
علكايه بريشفتاة فطوس بريش12831م1310البصرةبصرةكامل خطار دھماي711
كاظميه عبيدناھده نعمت حسين13125250258البصرهبصرةكامل عبد جابر712
موزه احمدنوال عبود علي383122م139البصرهبصرةكريم ابراھيم عبد الواحد713
رازقيه ناصرجنان علي حسين13317434706بصرهبصرةكريم جاسم ناصر714
نسيمه متليكبتول عبد الكريم متليك43185م138البصرةبصرةكريم عبد عبد السيد715
خديجه احمدنرجس خاتون عبد الحسن حسين13317033928بصرهبصرةكريم عبيد حسن716
زينب حسنسكنة عبد حسين124078م136البصرهبصرةكريم فنجان خالطي717
فضيله سعدونكريمة عبد اللة فاضل1686114م137البصرهبصرةكريم كاظم علي718
سكنه ھاشمليلى عبد الرضا1352231192البصرهبصرةكريم مويل طاھر719
حربيه عاشورسنيه سوادي فليح13116332425البصرهبصرةكريم وھاب عبيد720
ليلوه منخي/122971م1310البصرةبصرةكريمه حسين مكي721
حسنه صالح\1412162م138البصرهبصرةكريمه عبد النبي حاجم722
تركيه شنيته/13839779334البصرةبصرةكلثوم حسين فرج723
بلقيس ھاشمباسمة طاھر صالح13933065918البصرهبصرةكمال عاشور نعمه724
سكينه مندني\117178م136البصرةبصرةكميه يحيى خنياب725
نسيمه عبيد\13849498800البصرةبصرةكواكب عبد هللا جمعه726
فشله عبد الواحد/13938075890البصرهبصرةكوثر مھلھل لفته727
عشيره بشارهنسرين عبد الحسن73678م 131369بصرهبصرةلطيف خريبط صالح728
غزيه مشتيفوزية عبد مشكور13638777205البصرةبصرةلطيف ريسان خابط729
حريه سالمطرفة غميس كاطع13534669171البصرةبصرةلعيبي شرھان نصر730
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بتية عبدالحسينمكية غياض جاسم13935971728البصرهبصرةلفته خادم كاظم731
زھره رسنرديفة عبد الحسن محمد131039779233البصرةبصرةلفته ھليل حامي732
صبيحه جاسمنضال صالح135131270بصرهبصرةلقاء عبد الكاظم غضبان733
رضيه مزيدشفاء داود عداي123710م138البصرةبصرةلقمان طليع بدر734
نظيمه مھدياھات بشير حسن4781م134البصرهبصرةلقمان عدنان حاتم735
صبريه حسين\217132م136البصرةبصرةلميعه عبيد شناوه736
كميله حسنشيماء سعيد حسن13101274198البصرهبصرةلؤي احمد ھاشم737
قنديله شھيبضحى صالح نوري186144م132البصرهبصرةلؤي نعمه مھوس738
كريمه عبد الرضازھره عبد الباقي جابر13349498630بصرهبصرةماجد عبد الباري احمد739
سھام جاسمزينب قاسم عبد علي1287102م132البصرهبصرةماجد عبد القاسم جواد740
مايعه جاسمصديقه حسين علي127083م136البصرةبصرةماجد كاظم سبھان741
حسن شلغمليلى باتول13149398492البصرهبصرةماجد الزم رسن742
سعاد محمدانتصار ناصر53097م139البصرهبصرةماجد مھدي عبد الحسن743
نعيمه عبوديجنان اسحاق49586م139البصرهبصرةماجد ھاشم عبد السيد744
صبيحه يعقوبعذيبه قاسم سعدون131130638البصرهبصرةمازن بالسم سعدون745
عليه سلمانعواطف عبد العزيز171م 135399بصرهبصرةمازن مغامس حاجم746
كريمه محمدبشرى بريسم موسى15913م1310كربالءبصرةمالك حاتم موسى747
وضحه ھاشموداع فالح13652461البصرةبصرةمالك عوده عبد الحسن748
حربيه زعبلرباب جاسم محمد145م 1331266بصرهبصرةمثنى احمد جاسم749
غنيده عبد الزھرهبتول مطشر عويد1311365100البصرهبصرةمثنى جبار جياد750
خديجه قاسمعواطف عبدالصمد جليل82271م136البصرةبصرةمجيد حميد عاشور751
ساھيه سھرھدى ابراھيم يوسف127879م135البصرةبصرةمحسن ابراھيم احمد752
حياه سلمانكوثر عقيل126637م138البصرةبصرةمحسن جابر سلمان753
فاطمه رھيفبدرية رشم كحيط1331203148بصرهبصرةمحسن حميد بدن754
صفيه طاھرنظيفه بدن ناصح13935069982البصرهبصرةمحسن زبون ناصح755
نصره جبارهبشرى عبد الجبار177م 131437بصرهبصرةمحسن عاشور حمود756
كاظميه احمدماجدة سھل عبداللة131032464622البصرةبصرةمحسن علي عباس757
نجيبه قاسمكافي كعيد محي131034969603البصرةبصرةمحسن كاظم جاسم758
ھديه عيسىزھرة لفتة عيسى13718937744البصرهبصرةمحمد اسحاق طعمه759
نوريه علقاقدام مبدر بشاره13552811البصرهبصرةمحمد باجي ماجد760
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شريفه عبد الحسنمريم غالم13765م138البصرةبصرةمحمد بھادر كريم761
صالحه حسنميشيل ليسا القطراني1341041البصرهبصرةمحمد تقي علي حسين762
جميله مرزوكرجاء احمد محمد85100م132البصرهبصرةمحمد جاسم محمد763
عزيزه علوانسليمة شاكر13823045847البصرةبصرةمحمد جعاز جازع764
خيريه محسنماجدة محمد ثويري13121342434البصرهبصرةمحمد جميل نعيم765
سكينه جعفرسليمه حميد حسين13931262274البصرهبصرةمحمد حسن  فالح766
خديجه موسىفاطمة حاجي13326953796بصرهبصرةمحمد حسن عباس767
بدريه زعالناعتدال محمد خلف167166م138البصرةبصرةمحمد حسن عبود حسن768
خالديه حسونفاطمة سعيد باقر1382119م135البصرةبصرةمحمد حسن لفته769
فضيله عالويسميرة قاسم464200م139البصرهبصرةمحمد حميد عبد الكريم770
كامله صكررابحه عبد الواحد حمزه1319418610البصرهبصرةمحمد خليل محسن771
نزيله سلمانفطيم جادم جمعه1322169م132البصرهبصرةمحمد زايد جمعه772
بنيه طاھركريمه ذكوان غازي131010م139البصرهبصرةمحمد سلمان فرج773
سكنه محمدسعاد عبد اللطيف511145م132البصرهبصرةمحمد صالح حسين774
زكيه عبد هللاھدى بشاره شريف13248396501البصرهبصرةمحمد صالح داود775
بدعه حسينسھام خير هللا حسين1275142م137البصرهبصرةمحمد صبيح عبود776
ناكه كريمھيفاء جواد حسين13381589بصرهبصرةمحمد طالل حربي777
حليمه مھديخديجه موسى كاظم131738م132البصرهبصرةمحمد عبد االمير خضير778
زھره عربيسناء سلمان13227154039البصرهبصرةمحمد عبد الجبار محمود779
صبيحه ھاشمتكيه سعد /نوال داود133127175بصرهبصرةمحمد عبد الحسن رشك780
فرجه محمد علينسرين جميل عبدالباري134368176البصرهبصرةمحمد عبد الرحمن بريسم781
وجبھه عبد الجبارناتاشا عبد المنعم175750م134البصرهبصرةمحمد عبد الرضا حسن782
مھجه عوضندى مھدي حسين1233136م132البصرهبصرةمحمد عبد الرضا حواس783
رزيقه خير هللازينب عطا خلف13124788البصرهبصرةمحمد عبد الشفيع علي784
قبيله احمدامنة علي موزان13411617البصرهبصرةمحمد عبد القادر ابراھيم785
نظيمه صغيروجدان حميد13913426354البصرهبصرةمحمد عبد الكريم حسن786
خديجه علياسماء سلمان عباس25045م132البصرهبصرةمحمد عبد الكريم راضي787
فضيله ذيابعواطف عسكر طاھر119998م135البصرةبصرةمحمد عبد هللا ساجت788
صبيحه عبودرجاء حسين موحان131493م131البصرهبصرةمحمد غالم حسين789
مريم عيادهعليه جاسب صليوخ1331294148بصرهبصرةمحمد فالح مريدي790
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موزه جبرفتة جاسم138113995البصرهبصرةمحمد كاظم محمد791
فاختايه عبد الجليلاشواق طالب40م 137217بصرهبصرةمحمد كاظم نعمه792
ضويه جديتركيه خلف دھماي13234969754البصرهبصرةمحمد كشيش شھيب793
سعده ناصرھيفاء عبدالحافظ584177م1310البصرةبصرةمحمد موسى جابر794
نصره صالحشكريه حسين علي5972م139البصرهبصرةمحمد ناصر خلف795
نجيه عبد الكريمكفاح عبد العباس نجم452181م136البصرةبصرةمحمود بدران علي796
انيسه اسماعيلكاظمية ناصر عيدان131091684459البصرةبصرةمحمود حميد عبد الجبار797
حسنه حميدالھام منصور ايوب13918937774البصرهبصرةمحمود شاكر دھروب798
طيبه سلمانشفيقة علي عرب1423150م134البصرهبصرةمحمود عريف سرمك799
سعده شمخيھند سامي4168196م138البصرهبصرةمحمود عزيز ناصر800
سھام عبد الحسينصديقه ھاشم فتاح1263129م134البصرهبصرةمحمود محمد جايد801
فرجه عبد هللاسنيه محمد59م 136130بصرهبصرةمحيسن احمد فجر802
صبيحه عريبيصبرية عبد هللا5155م138البصرةبصرةمرتضى عبد الواحد حسن803
خولة سعودعلياء طالب حيدر13145691096البصرهبصرةمرتضى كاظم ھذال804
زليخه حنتوش\13546091984البصرةبصرةمريم عبد علي كنطار805
صبريه عبد الكريم\13545694111البصرةبصرةمريم يوسف احمد806
زھره ابراھيمسناءفيلي شريف13439679150البصرهبصرةمزاحم عبد الحسين خلف807
سكنه مسيرخديجة تركي حسن17456م137البصرهبصرةمزبان طبيج  نبھار808
خديجه علينجالء زكي محمودج139458124البصرهبصرةمزھر عادل مشعل809
كافيه نغيمهليلى منادي شحيت149817م136البصرةبصرةمزھر لعيوس دريبي810
حديد جبارمريم كريم خلف1211190م132البصرهبصرةمزيد عبد سلمان811
كاظميه عبد االمامازھار عبد الوھاب1311285175البصرهبصرةمسلم عبد االمام محمد812
جميله مرزوكطوعه شاكر صادق133857م134البصرهبصرةمشتاق جاسم محمد813
قسيمه حاتمصابرين حسن13136973718بصرهبصرةمشتاق دخيل عبد النبي814
صبيحه عباسساجده حسين علي1152139م132البصرهبصرةمشتاق طالب عبد الوھاب815
زكيه جابرسوسن عبد الحافظ87133م1310البصرهبصرةمشتاق عبد الجليل ابراھيم816
ناجيه احمدنجاة حبيب شرھان13106187154البصرةبصرةمشتاق مضر حسن817
تركيه ھاشمبشيرة خصاف حسن13083م135البصرةبصرةمصطفى ثعبان جادر818
شمسيه صالحناصريه علوان56048م136البصرةبصرةمصطفى صافي دايخ819
غداره علوانسرور عدنان1311236180البصرهبصرةمصطفى عبد الباري علي820
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نوعه عبد الواحدھاجر جبار/ عھود ھادي128579م132البصرهبصرةمصطفى عبد الرضا سلطان821
ماجده يعقوبغنيه محسن4م 135268بصرهبصرةمصطفى عبد الزھره خلف822
امنه غضبانخديجة خليفة مزعل202123م139البصرهبصرةمصطفى محمد مشكور823
عبيده حسينسميره جعفر محسن33623م139البصرهبصرةمصطفى مھدي حسن824
تركيه ھاشمرباب عوده عبدالرضا13238877498البصرهبصرةمضر ثعبان جادر825
نجيفه فالحفضيله عبد الجليل عبد الرضا212198م138البصرةبصرةمطشر عبد النبي خضير826
ھاشميه شرجيكفاية علي88م 1371249بصرهبصرةمظلوم حسن حميد827
روضه حميدغفران عبدالجليل احمد216113م139البصرهبصرةمعتز خزعل عبد الكريم828
شفيقه مخيلفرباب منير مخيلف21070م136البصرةبصرةمعمر ناجي نديم829
ليلى طالبزينب عبد السميع137288116البصرةبصرةمفيد ريسان لفته830
سامية محسناجالل حسن عباس1742149م131البصرهبصرةمفيد عبد الحسن عمران831
زليخه علي\13646492646البصرةبصرةمكيه خضير محمد832
زنوبه حنون\17068م137البصرهبصرةمكيه نجم يسر833
مسحونه شاميصبريه شامخ13152466بصرهبصرةمناتي شرموخ فياض834

حمديه حميدفلایر زباري سيتي\عذراء خليل ابراھيم47788م134البصرهبصرةمنتصر عبد االمير سالم835

نعيمه عليفوزية عبداللة جبار1230135م137البصرهبصرةمنتظر عبد الساده عبود836
زليخه مھديرقية حسين موحان200م 1331195بصرهبصرةمنذر احمد ناصر837

فاطمه صبيح جناره\صبريه يعقوب 1458166م139البصرهبصرةمنشد عبد سلمان838
حديده جباريوسف

فوكھن راضيزھرة حسن13452487البصرهبصرةمنصور مروح كيلو839
كتبه عبد الكريمسھام مد لول سارى13428857565البصرهبصرةمنعم صخي ھاشم840
حنيشه محمدجھاد ناصر13756187بصرهبصرةمنير مخيلف سوادي841
عناية فاضلعزابة حبيب2460م139البصرهبصرةمھدي صالح عجيل842

نعيمه  ظاھرسليمة كاظم14862م1310البصرةبصرةمھدي عبد الرحمن عبد الرضا843

نعيمه طاھرصالحة جابر19599م136البصرهبصرةمھدي عبد فرحان844
فاطمة احمدامل علي صالح796121م139البصرةبصرةمھدي عسكر حسن845
غاليه جاسمزينب صالح1311604170بصرهبصرةمھدي عنايه طالب846
فضيله ياسينحميدة فاضل115م 135280بصرهبصرةمھدي فاضل مزعل847
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عفيفه احمدماجدة عبد الحسين13746893412البصرهبصرةموسى جبار زايد848
حدھن فليحرسمية ضيدان قاسم13399142بصرهبصرةموسى جعفر خلف849
فخريه عبد اللطيفصفية حسن170م 13795بصرهبصرةموسى جعفر موسى850
حسيبه فاخرلميعة معتوك ياسر131017735295البصرةبصرةموسى الزم زعالن851
زكيه جاسمرقية سامي155223م138البصرةبصرةموفق سلمان جاسم852
سميره جبارعلياء علي نيشان12875م132البصرهبصرةموفق عبد الضامن نيشان853
مناھل عودهوحيده دعير يوسف162م 133965بصرهبصرةمؤيد عبد الجليل عبد الزھره854
سميره سالمرجاء كريم13135170018بصرهبصرةمؤيد نعيم سلمان855
ناجيه راضي\176م 13330بصرهبصرةمؤيده عبد الحسين طعمه856
فاطمه صالحازھار عبد الوھاب عبد الرحيم1311258139البصرهبصرةميثاق طالب محمد857
حسنه عليسعاد احمد عيسى13318560بصرهبصرةميثم احمد شھاب858
ثقيله عباسفتاه عبد الحسين عبد الجليل192180م131البصرهبصرةميثم شالل عبيد859
بدريه خلفاالء حسن127101م1310البصرةبصرةميثم صباح عبد الزھره860
رسميه جاسمسليمة محمد كريم13216312598البصرهبصرةميثم عبود ناصر861
صبيحه مزھرھاجر حسين صادق1310127194البصرةبصرةميثم عدنان عبد862
فاطمه عبودسوالف حامد محمد131881158البصرهبصرةميثم علي جاسم863
حمده غضبانحال ناضم دھس13521943665البصرهبصرةميثم مالح شياع864
كميله جاسماحالم خلف جاسم49744م136البصرهبصرةناجي رعد شمخي865
فخريه طعمهزھره يعقوب محمد13419037853البصرهبصرةناجي لفته عيسى866
غنده نعمهاشواق حسن فنجان130038م139البصرهبصرةناجي نعمه فنجان867

طيبه عالوينسميه الزم حسين/جنان حسون راضي13394161بصرهبصرةناصر عبد الحي عبيدان868

كميه كلبجويدة كاظم عاشور13952052البصرهبصرةناظم حياوي مفتن869
امينه ارھيشسھام بدران601171م135البصرةبصرةناظم فاخر سفاح870
غنوه معتوقفاطمه حسين علي5326م139البصرهبصرةناظم كاظم مرزوق871
بدريه خلفعزت احمد189958م1310البصرةبصرةناظم محمد خالد872
عاشوره عبد الرسولمنى حسن الحايك136770158البصرةبصرةنافع سعيد عبد الرحيم873
عفيفه جوادھند علي غالم حسين1341243194البصرهبصرةنبيل باقر طاھر874
خالده يعقوببشرى كريم131319126البصرهبصرةنبيل حسين مفتاح875
ثجيله بربين\13112710البصرهبصرةنجاه نثر مجيد876
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جميله عبد الرزاقسندس كاظم احمد13917534817البصرهبصرةنجم عبد هللا احمد877
عليه كاظمفضيلة عبد هللا13521943769بصرهبصرةنجم عبد هللا خضير878
حسنه صالحزھرة مھدي صالح98م 133116بصرهبصرةنجم عيدان حاشوش879
عليه رضاانتظار محمد علي92م 133507بصرهبصرةنجم مطر وطن880
خاتونه غانممنتھى عكرب جبر1311425156ذي قاربصرةنجيب جاسم داغر881
شريفه عبد الزھرهمنتھى حاتم عبود1331255113بصرهبصرةنجيب يعقوب مصطفى882
مايھن شرھانريا جبر175م 1351306بصرهبصرةنزار حبيب طاھر883
سكنه كاظمنورس فائق حسيب1391851110البصرهبصرةنزار نعمه خريبط884
نوريه سلمانھاشمية عبدالكريم علي13545691124البصرةبصرةنشأت محيسن مذخور885
وطعه ناھيندوة كاصد عبيد13717063بصرهبصرةنشمي نزال جياد886
غدا الشر طوفانخيرية حاتم139130176البصرهبصرةنصر هللا معتوك صيوان887
سعاد عزيز\135129585البصرهبصرةنضال حافظ محمد888
دنيه كاظمبيداء فتاح زكي1520183م139البصرهبصرةنعمان عبد الزھره محسن889
نظيمه مھديبتول مطر حميد1394781البصرهبصرةنعمان عدنان حاتم890
فضيله قاسمرجاء محسن مبارك133841338بصرهبصرةنعمه خريبط كاطع891
فطيمه سالمنجيبه محسن وطن96م 133507بصرهبصرةنعمه عبيد تعبان892
شكر حاجمصديقة عبد هللا13138777375البصرهبصرةنعمه عطيه عباده893
شكيله صيھودحوراء عبود حسين123754م132البصرهبصرةنعمه عوده نجم894
خاجيه عذابزھراء عباس علي125936م1310البصرةبصرةنعمه كطامي جابر895
صبيحه سدخانساھرة حمدان1310532177البصرةبصرةنعيم جنكال سليم896
جليلة قاسمفاطمة جواد118106م138البصرهبصرةنعيم سعد ابراھيم897
جكنامه سعدونفاطمه صبر جابر13138777395البصرهبصرةنعيم عطيه شخط898
زھره ريحانھاشمية عبد المجيد كريم13219131010البصرهبصرةنعيم فيصل محمود899
كريمه وادي/321196م136البصرهبصرةنعيمه جاسم محمد900
سكينه عبد علي\13646194119البصرةبصرةنعيمه خليل حسن901
حدھن يوسف\13532170051البصرهبصرةنعيمه كباشي راضي902
حليمه حسنساره ھاشم علي138185368البصرةبصرةنوري جواد عامر903
حسنه يعقوبلطيفةعبد ربه خضير46595م134البصرهبصرةنوري عبد الحسين عبود904
صديقه باقر/13749097832بصرهبصرةنوريه مروح شلش905
غيده حمدان\13321041817بصرهبصرةنوريه وھيب سھر906
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رسميه حمدعليه حسين نور13918637169البصرهبصرةنوفل ابراھيم طعمه907
كاظميه مھديذكرى عباس13244488671البصرهبصرةنوفل ھادي عبدهللا908
فيھن علينازك كاظم حمادي322126م137البصرهبصرةھادي جابر عبد هللا909
فريحه عودهوحيده جمعه عوده13240580994البصرهبصرةھادي عاصي مبارك910
عطيه محسنازھار باقر عالوي13317534809بصرهبصرةھادي عبود مھدي911
داخله حسنحسنه علي كرم/سليمة محسن1383917818البصرةبصرةھادي لفته كرم912
ثريا نعيمسكينة ظرار8848م136البصرةبصرةھارون يوسف حميد913
صبريه مناحيصبيحة كاطع ونيس1248128م1310البصرةبصرةھاشم عباس وطن914
زريه محمد\1398917643البصرهبصرةھاشميه ابراھيم عبد هللا915
طاكه مري/131038677131البصرهبصرةھاشميه عبود سماري916
ھيله مسلمحنان عودة كاظم1091147م1310البصرةبصرةھاني حبيب ناصر917
نوريه جبارزينب عبد اللة15984م132البصرهبصرةھاني شري عبد الشيخ918
بدريه غضبانفاطمة ھندول خلف552135م135البصرةبصرةھاني عجيل سلطان919
منصوره كرمرباب حيدر كرم1322567البصرهبصرةھاني كرم عبود920
حليمه عبد الكريم\13518436703البصرهبصرةھديه عبد االمير عبيد921
خيريه خالدمكارم مھدي ھاشم1294186م135البصرةبصرةھشام جعفر ھاشم922
حدھن جالبوفاء مھجر137182741بصرهبصرةھشام عطيه جري923
قاسميه خلفبشرى صالح131017434654البصرةبصرةھشام غني محمد924
شنينه سلمانكريمة مشعل13538777312بصرهبصرةھليجي فرج نعيمه925
بسنه محمدوجدان حميد راضي167190م139البصرهبصرةھيثم حسين علي926
نوريه نديماسراء ناجي11989م138البصرةبصرةھيثم منير مخيلف927
ھديه بالسمياسمين رياض عبد الحسين127م 133159بصرهبصرةھيثم يعقوب عبد هللا928
قبيله كاظمزينب قاسم ياسين1252115م137البصرهبصرةوجدان صادق محمد علي929
نعناعة خنجرشتيوة كاظم منجد17582م137البصرهبصرةوداعه محمد حيال930
نظيمه جاسمحنان عبد االمير جاسم27م 1331523بصرهبصرةوليد خالد عباس931
ساھر غانمبتول كاظم خزعل350171م137البصرةبصرةياسين احمد محمد932
نعناعه ركادجرية جازم حسين135124085بصرهبصرةياسين شناوه حفاوه933
مريم حمودسميرة جعفر سعدون134515156البصرهبصرةياسين طه بخيت934
جاسميه حمدفتحية علي حسين13545719367البصرةبصرةياسين طه حسين935
موضي يعقوبسعاد طاھر حسين131044689114البصرةبصرةياسين عبد الواحد خضير936
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لطيفه عبد الكريماالء عبد اللطيف ناصر13817038البصرةبصرةياسين علي ناصر937
بطاقه زباريرباب ھادي سلطان13136071884البصرهبصرةياسين مظلوم كاظم938
نبيھه يوسفزينب عودة فرج53615م136البصرهبصرةياسين يونس الزم939
نجيه غضبانفلایر صحن شناوة54419م139البصرةبصرةيسر فرعون يسر940
صديقه سالمخيرية نافع13947795335البصرهبصرةيعقوب يوسف غالب941
حليمه حسينجنان عبد الحسين خصاف46م 1331402بصرهبصرةيوسف احمد محمد942
زري عنزينھى خلف حبيب13121417البصرهبصرةيوسف حسن حريجه943
زھره جاسمسلوى كاظم131046300445980البصرةبصرةيوسف حسن كرم944
حفيظه حسنذكرى عبد الحسين ھواي13353871بصرهبصرةيوسف عبد الجليل سلطان945
زھره عبد هللامعصومة عباس علي131017635197البصرهبصرةيوسف عبد الصمد سلمان946
صبريه عبيدزينب جميل حمد469116م134البصرهبصرةيوسف يعقوب يوسف947
امينه صالحعليه علوان مھودر1341550112البصرهبصرةيونس خضير عبد الزھره948


