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الهراثهالبصره13011292203320099/10/2011الهارثة13900صفيه احمد مسافرسامي حميد جزاع شبيب الشبيب116

ابي الخصيبالبصره14401991903403699/10/2011مابي الخصيب585035جنان محمد حبيبسامي عاشور خلف آزآوز الكزآوز117

هويرمدينه1227422803406079/10/2011العز11102جميله عبد الحسين سماعيلسامي عبد الكاظم جعاز عجيل البزازنه118

الزبير4609189614303154059/10/2011الفاو13656سليمة خضير محمدسامي عبود خضير حيدر الحيدر119

الديرالقرنة518201503403739/10/2011الدير489955خلود حسن جلديسامي عمادي جوده حسان الساعدي120

حي الجامعةالقبلةالبصرة7910814903154279/10/2011مالفاو23246آوثر قاسم جاسمسامي آاظم جاسم مطرود المنصوري121

الديرالقرنه142922303320209/10/2011الدير24891ساهره جيته دراجساهره جيته دراج عباس المياحي122

شط العرب184367552803319859/10/2011شط العرب9777طيبة مكطوف عاشورستار عبدالجبار حسين عبداهللا البراك123

البصرهالبصره731982603449189/10/2011مشط العرب1234977رواء عبد الزهره عبد الغفارسجاد عبد الرزاق عبد الواحد عيسى العاشور124



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

آرمة عليالهارثهالبصره1431762503444319/10/2011مالهارثة41135هدى نصيف عليسجاد عبد السالم حنون جابر المياحي125

الهارثهالبصره256464803308069/10/2011مالهارثة48711شكريه حسن مهوسسعود عزيز محمد مصطفى الكطراني126

طلحهالمدينه12451873603317719/10/2011طلحة29713اشواق مزهر انتيشسعيد صدام عبد العالي خابط عياده127

ابي الخصيب132460360444609/10/2011مابي الخصيب123883جميله محمد يوسفسعيد فاخر ناصر قنبر ابو العيس128

الكرمةالبصرة32159141003444079/10/2011مالفاو31253فضيلة عبد اهللا ناصرسلطان جمعة محمد علي الجبوري129

القرنه312622603103449159/10/2011القرنة700056فاطمه سلمان حسينسلمان ابو الهيل سلمان طاهر السلمان130

شط العرب57517621003444299/10/2011مشط العرب263282طاهره رمضان عليسلمان عبد االمام خلف محمد المير131

الفاو4709395314703154269/10/2011الفاو7523ساره عثمان مال اهللاسلمان غريب مال اهللا سلمان الراشد132

شط العرب179366582603403559/10/2011شط العرب525152انعام جواد آاظمسلمان محمد آاظم عبد الرضا الشاوي133

العزمدينه8076342033111239/10/2011مالعز438765حمديه عبد الصاحب جبويسلمان مشكل حسين خريبط السواعد134

البصرهالبصره58254303308039/10/2011البصرة76232نعيمه جاسم محمدسليم وهب جاسم احمد العامري135

الجبايش234223503406159/10/2011مالعز506189سومه حافظ ضويدسومه حافظ ضويد سويحت االسدي136

البصرهالبصره153494903308209/10/2011مالبصرة972857زينب عبد االمام عبد الحسنشاآر جبار يوسف راشد الطوال137

الفاو45490660190346069/10/2011الفاو155045رضيه ناصر ايوبشاآر حمزه جابر عيدان العبادي138



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

البحارالفاو497993522903319599/10/2011الفاو48571رازقيه زبال عبودشاآر خلف عيسى بادي البادي139

الميمونة1510491603310079/10/2011مالبصرة38571اسماء سمير آاظمشاآر ساري آاظم طعمة االمير140

الزبير4719410714103444409/10/2011الفاو470090نجمة عاصي خنيابشاآر فالح خنياب علي الجبوري141

شط العرب721593503317669/10/2011مشط العرب5214آفاح فاضل عبودشامل محمود عبود طاهر الطاهر142

الهارثهالبصره210419172603449129/10/2011الهارثة65292حلوه شرقي فلحيشبيب حاتم يونس حسن االسدي143

الهارثهالبصره223445974903308219/10/2011الدير598475اقبال سبتي خلفشرف زآي وادي شرف الديراوي144

المدينه3987951431003319559/10/2011المدينة24231احالم عبد الصمد داودشعبان سالم عداي عثمان المير عثمان145

الهارثةبصرة16081464703154689/10/2011الهارثة387561اشواق عادل زيونشالل فالح لفتة فعيل الحلفي146

الزبير4709385614703154089/10/2011بالفاو5321جبرية حكيم حياويشهاب رمضان حسين العلي العلي147

طلحهمدينه2127411003444619/10/2011مطلحة498368هجينه ناصر واديشهاب فالح آزار ناصح البالسم148

القرنه1363352303161269/10/2011مالعز598173زهره ناصح جوالنصاحب خنجر جبر  149

شقق الفاواالصمعيالبصرة4749474114703154319/10/2011الفاو31109فهيمة حسن عليصادق حميد فيحان عبد اهللا العنزي150

شط العرب163325322403319679/10/2011شط العرب481700آريمه عبد الرحيم الجزائريصادق محمد عثمان  الساجت151

الهارثةبصرة13021244703308239/10/2011الهارثة438711اسراء عبدالخالق دشصادق مطر يوسف حسن الجزائري152



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

الهارثهالبصره1392192603444739/10/2011الهارثة1238126وسن ابراهيم عبد الستارصالح فهد حنظل شري الديراوي153

الهارثهالبصره1513524903308789/10/2011مالمعقل495881سعاد حميد رضاصالح مهدي سماري فرج الزيدي154

المدينهالقرنه609692703320159/10/2011مالمدينة37692صالحه مهدي بشارهصالحه مهدي بشاره سوير الجادر155

الفاو13010414603318789/10/2011مالفاو54242سليمه عبود ناصحصبر احمد غدير عبد الرسول العبد الرسول156

الثغرالقرنه529462103406239/10/2011الثغر286197قادسيه محيبس مزبانصدام محسن مزبان صبر الشغانبي157

شط العرب68119221003319829/10/2011مشط العرب39200ايام عبد السالم شهابصدام محيبس صندل علي التميمي158

الفاو4689358014303318869/10/2011الفاو56890عواطف جاسم عليصالح جاسم حسين دريب الحلفي159

الجريطلحهالمدينه335668213703317659/10/2011طلحة24100آوثر عبود مشاليصالح عبد الصمد فاضل محمد السالم160

طلحهمدينه770522403449099/10/2011طلحة408390خيريه عبدالرضا فرحانضمد عاصي محمد يسر الطريم161

تنومةشط العرب162322854303154739/10/2011شط العرب4922ليلى شعبان طهضياء عبد الحسين بدر محمد المرزوق162

الفاوالبصره19310714303318819/10/2011مالفاو22213سليمه حسن عبد الرضاطالب جابر عبد الرضا احمد االيرد163

البصرهالبصره12124002403319649/10/2011البصرة394100خديجه عبد االمير نعيميطالب حميد جاسم محمد البخيث164

السويبالقرنه14751691903448779/10/2011مالقرنة982978ايمان عبد الرضا عبد عليطالب محمد خادم آاظم المياحي165

الفاو882314703318939/10/2011مالفاو14547حليمه سامي رمضانطالب محمد يوسف سالمين الرفاعي166



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

طلحهمدينه515632103319689/10/2011طلحة48671سوسن عبد السالم فيصلطاهر عبد العظيم ناجي شهيب السالم167

الفاو4809595714803154189/10/2011الفاو3821سعاد احمد حنتوشطاهر عبد علي آنطار شمال النصاري168

السويبالقرنه339676043703448769/10/2011القرنة485013طرفية داخل ياسينطرفية داخل ياسين جابر الطريم169

الفاو9397414903448959/10/2011ب 470الفاو11296اسيا عبد الباري حنظلطه محمد يوسف سالمين الرفاعي170

الفاو15717314803154219/10/2011مالفاو52311امينه سلمان زينوعادل شعبان عباس علي الكنعان171

البصرهالبصره1444393503317739/10/2011مالبصرة48571ايمان مهدي عودهعادل صدام حسين علي الموسوي172

شط العرب179356582703320259/10/2011شط العرب559676خديجه شاآر صادقعادل محمد آاظم عبد الرضا الشاوي173

البصرهالبصره16841864903308229/10/2011مالمعقل842551شيماء مسلم صادقعادل ناجي زباري عبد السكيني174

البصرهالبصره4581032703449069/10/2011مالمعقل37966نهاد خضير عبد الزهرهعادل نوري هامل صابر هيلجي175

الهارثهالبصره13011651803317599/10/2011مالهارثة31377سلوى بدر عباسعارف نوري جمر مؤنس الحلفي176

آرمة عليالبصرة4749469914703154339/10/2011الفاو54590نعيمة حسين حميدعاشور ظاهر خليل ظاهر التميمي177

المدينهالقرنه192312403319819/10/2011العز472381هيله شناوي حفارهعامر جازع حسين آزار السواعد178

شط العرب173344622903449229/10/2011شط العرب800100آريمه آاظم عباسعايش آاصد نعمه حسين الكطراني179

النشوهالقرنه3517003321003406119/10/2011النشوة180742آويفي عبد الزهره مهديعباس احمد ناصح حسين النور180



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

شقق الفاواالصمعيالبصرة1577514703154289/10/2011مالفاو12100صديقة حميد عسافعباس حسين جمعة مبادر الشليشاوي181

السيبة4367817621003319519/10/2011ابي الخصيب24135نجية مجيد عبدالحسينعباس عبدالزهرة عبدالحسين معتوق الربيعي182

القرنه370739882503406179/10/2011أالقرنة614951زينب طاهر حسينعباس فاضل موسى حسين الباهلي183

الشرشالقرنةالبصرة1338702603319549/10/2011القرنة24013آوثر عبدالحسين ضيدانعباس فاضل ناصر جبر الفياض184

الفاو473945382303403569/10/2011الفاو63520عزيزه طه عباسعباس مندي عباس حسن المياحي185

الهارثهالبصره179712603448929/10/2011مالهارثة668079رويده سعدي حسنعباس ناصر بجاي علوان الحاوي186

الشرشالقرنه369737182503319919/10/2011القرنة541127ايمان عبد الجليل آاظمعبد االله دخيل عبد النبي محسن الباهلي187

الفاو54709390514603318899/10/2011الفاو541434امينه حبيب حيانيعبد االله محمد معتوق محمد التميمي188

دور الضباطالبصرة4829628414903154179/10/2011الفاو721042زآية عبد الحسين جاسمعبد االمام محمد احمد حيدر الكلبي189

الزبير46392583141003318839/10/2011الفاو53910بدرية اسحق يوسفعبد االمير خضير صبيح عصفور المنصوري190

الهارثهالبصره4031832903448829/10/2011مالهارثة243772زينب محمد حبيبعبد االمير شويش مهدي سلمان الديراوي191

شط العرب160318602703403749/10/2011شط العرب431159زهره نعمة آطانعبد االمير آاظم صالح محمد 192

شط العرب1743468021003319709/10/2011شط العرب49682آفاح عواد ياسينعبد الباري مصطفى مزعل محمد العامري193

ابي الخصيب430858894203311089/10/2011ابي الخصيب488881فخريه باقر عالويعبد الجبار هجول عيدان عبد العلي العشامين194



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

الزبير4639248814603154139/10/2011الفاو18475فضيلة موسى سعدونعبد الجليل جري وادي محمد المنكوش195

الفاو4679326214903448949/10/2011الفاو619303آاظميه خضير سلطانعبد الجليل صالح عبد الرسول  الشريفي196

رشيدية اولىالزبير4769508014703318929/10/2011الفاو58741بلقيس درويش خضيرعبد الجليل عزيز حسين احمد الدليمي197

المعقلالبصرة1419714603154399/10/2011مالفاو3139آريمة جابر زاهرعبد الحافظ احمد حسين احمد الكلبي198

شط العرب2091122503319729/10/2011مشط العرب48691هاشميه زيد جمعيعبد الحافظ عباس مطر غافل الجزائري199

طلحهالمدينه12741501703317559/10/2011طلحة39519ضهريه آاظم عبودعبد الحسن فرج ناهي فالح الفالح200

القبلةالبصرة14709391914603154169/10/2011الفاو998462قبيلة اسحاق طهعبد الحسن منصور عبد اهللا ناصر التميم201

المدينة401512403444709/10/2011مالمدينة927111نورية رآاب حسنعبد الحسين ضهد جودة محمد البوعوض202

ابي الخصيب19319414103444369/10/2011مالفاو434657ايمان نجم عبودعبد الخالق عبد اهللا محمد رضا الجبوري203

دور الدواجنالزبير4829629114703154389/10/2011الفاو52898صالحة آرم عليعبد الخضر عبد الصمد عبود الجمال الجم204

الفاو791714803154209/10/2011مالفاو5897نعيمه ظاهر خليلعبد الرحمن عبد الرضا محمد حسين االسدي205

حي الشهداءالمعقلالبصرة11719614603318959/10/2011مالفاو17502جلثم طاهر مزمانعبد الرحمن مسعود خلف عبد اهللا المكطوفي206

السيبهابي الخصيب437872242503449079/10/2011ابي الخصيب30199زينب خرابش شريفانعبد الرحيم عبد الكريم محمد علي احمد العامر207

الفاو45791339141003444439/10/2011الفاو451759بدريه عبد الرزاق غلومعبد الرحيم يعقوب ابراهيم محمد الجبوري208



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

الفاو13075141003154079/10/2011مالفاو538711عزيزه سالم عليعبد الرزاق علي خليل  الجبوري209

امن الداخليالبصرة49398555141003444459/10/2011الفاو975281بهية ابراهيم عبد اهللاعبد الرسول عباس حسن غريب المياحي210

ابي الخصيب152302922803310049/10/2011ابي الخصيب48600حذام عبد الزهره خلفعبد الرضا سلمان حسن مجلي الكنعان211

الفاو4839658614703154249/10/2011الفاو55911نجاة مشاري مطرعبد الرضا عباس طاهر مهدي الخرساني212

شقق الفاواالصمعيالبصرة24236141003444469/10/2011الفاو515873ليلوة عبد علي فضلعبد الزهرة عبد الرحيم صبر مال اهللا الرا213

القرنه706541703317589/10/2011مالقرنة39581عائده عبد الساده ماضيعبد الزهره جامل دلي اصحيب السكيني214

الفاو4809596214803154229/10/2011الفاو43755مريم عباس احمدعبد الزهره حميد ناصر خليفه الجمعان215

طلحهالمدينه60121742303320089/10/2011طلحة48600نجاة عبد االمام عبيدعبد الزهره طالب راضي بتير الحلفي216

الهويرمدينه38877533283403719/10/2011العز857549آاظميه عبدالساده ملشعبد الزهره عيدان داخل بنتان البزوني217

طلحهالقرنه329657672803403709/10/2011طلحة702209عشيره ناصر هليلعبد الزهره ماهود شندي آزار الناصح218

حمدانابي الخصيب4769501814703318919/10/2011الفاو9381فاطمة حمد سيفعبد السالم حسين عبد السيد راشد الراشد219

الفاو4659281314703318999/10/2011الفاو428712سعيده ابراهيم خميسعبد العزيز خاطر مبارك خاطر الراشد220

طلحهمدينه329657492803319589/10/2011طلحة13021نعيمه عبد الساده جاربعبد الغيبه عبد الرضا حطاب  حلفي221

الديرالقرنه3591622803448889/10/2011مالدير626483سميره محمد حسينعبد الكريم قاسم محيسن علي الشنان222



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

البصرهالبصره2751822703319999/10/2011العز49681شيماء حامد ثانيعبد اهللا حامد بداي علوان الرويمي223

المدينه12191331103448819/10/2011مالمدينة265365ايمان عدنان خير اهللاعبد اهللا عبد الكاظم نعمة اهللا صياد االماره224

الفاو47895427141003318849/10/2011الفاو309181زآيه يحيى جاسمعبد اهللا علي جاسم حسن المهلب225

الهويرمدينه5241212803406019/10/2011العز1343909هيفاء مسير عباسعبد اهللا آاطع آيطان عواجه الرويمي226

البو غزالنمدينه37975626283406049/10/2011المدينة240642حبيبه مير علي نورعليعبد اهللا مطر محمد مهوس البو غزالن227

الديرالقرنه350699012303319719/10/2011النشوة38961نسرين عباس عبد الحسينعبد اهللا مهدي يوسف احمد الحراك228

شط العرب197393232203310059/10/2011شط العرب69385امنه عبد النبي عبد الرحيمعبد الواحد جمعه صيهود عبيد العبادي229

الفاو4809588314803154159/10/2011الفاو317662غاليه محمد خلفعبد الوهاب عبد علي عبود  الراشد230

المعقل274673303406259/10/2011مالمعقل768291ساجدة علي ضمدعبد سعد شريف حسن البطاط231

الديرالقرنه7521782403320039/10/2011مالدير28100جاسميه محمد خشنعبد علي سبتي يوسف يعقوب البصيري232

3301504303308829/10/2011النشوة543873جنان عزيز عبيدعبدالباري عباس شمخي جبارة نور233

الفاو47093842141003444029/10/2011الفاو975546صبرية عبدالواحد مجليعبدالرحمن محمود عبدالرسول محمود الم234

قرنة21714303311179/10/2011القرنة42981عاتكة عبدالحسين مهديعبدالرزاق خريبط آاطع  الحسن235

شط العرب1703391421003319669/10/2011شط العرب452662زهره ابو قاسم باباثريعبدالسالم محسن فضل بدر القطراني236



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

البصرة4498976914103444389/10/2011الفاو624474خيرية عبود محمدعبدالقادر مهدي علي  الجادر237

الفاو4649273314303154359/10/2011الفاو428971هدى جاسم محمدعبدالكريم  ابراهيم جابر ابراهيم االبراهيمي238

شط العرب161320802203449199/10/2011شط العرب1234763بدريه حسن عبد الرزاقعبدالكريم عبدالحسن مهندس قحطان المالكي239

العزالمدينة1362503603317639/10/2011العز49199باسمة ناجي هنديعبداهللا سهيل مسير حشى المشعل240

الرباطالعشار1428643403449029/10/2011المعقل478235فاطمة آاظم محسنعدنان سالم ذياب ابراهيم التميمي241

الهويرمدينه514751503317519/10/2011مالعز330127وحيده جبار واحدعدنان عباس حويزاوي عذيب السوره242

مدينه1227892503406029/10/2011مالعز60683بشرى حبار جيادعدنان هندي جياد ثامر العطوان243

سويبالقرنه3296569221003444269/10/2011طلحة581068مطيره شفاتي موحيعطيه خير اهللا علي  الداوود244

مدينه2751002703444679/10/2011العز816315زهور عبد الكريم شبانهعقيل علي فضاله سماري الساعدي245

شط العرب536844203311119/10/2011شط العرب249626سوسن حيدر منصورعالء حسين علي ساجت الساجت246

طلحهالمدينه528114203308119/10/2011طلحة54981بثينه جاسم محمدعليعلي باجي ماجد الهام الدهام247

حي الجامعةالقبلةالبصرة3237141003444069/10/2011مالفاو541487عطية حاجم سلطانعلي بدر عبد الكريم بدوي الشريفي248

شقق الفاواالصمعيالبصرة4569105014903154019/10/2011الفاو42981حورية شهاب خضيرعلي بدران محمد الحمد الحمد249

ابي الخصيب1267524303311189/10/2011ابي الخصيب439855تماضر آاظم عبدالحسينعلي حسين نعيم فعيل السكيني250



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

الهارثةالبصرة1275262803319759/10/2011مالهارثة51116بشرى عودة جاسيعلي داغر حبيب احمد االسدي251

الثغرالقرنه13571651503317539/10/2011الثغر56214حال مطر رحيمعلي شكيل رحيم سرحان العلي252

الهويرالمدينه3877725721003403729/10/2011العز37514هدى عبدالزهره عيدانعلي صالح ضهد بدستان البزازنه253

البصرهالبصره13881811803444289/10/2011مالبصرة456354فاطمه محمد عبد مرزوقعلي عبد الرضا عبد الزهره سلمان العيداني254

الفاوالبصره15716514303154129/10/2011مالفاو32311ليلى بدر بجايعلي عبد اهللا ابراهيم رستم الرستم255

البصرهالبصره2324620711003449259/10/2011المعقل1246425مها علي مهديعلي عبد اهللا مبارك عبود الزبيدي256

القرنه340679062503320139/10/2011القرنة4242عفيفه عبد العالي محمدعلي عوده نجم يوسف الناصح257

الديرالقرنه13721432403320249/10/2011الدير56345رواء فاضل محمدعلي فاضل علي احمد السكيني258

طلحهمدينه13061271503449249/10/2011طلحة79017سليمه عبد الحسين عبيدعلي فرج ناهي  الفالح259

شط العرب163325332903444649/10/2011شط العرب174793نجيه حميد عبودعلي مجيد عبود حسن القطار260

الهويرمدينه13832001803406139/10/2011مالبصرة609621زينب حسن منجلعلي ناصر عريم رآن الرويمي261

الهويرمدينة12411293703316719/10/2011العز44554علية شنشول عطيةعلية شنشول عطية جوالن البزازنة262

شط العرب1733459321002303519/10/2011شط العرب680130حنان فاضل محمدعماد جعفر عبيد حمود المطر263

الهارثةالبصرة207412622403310069/10/2011مالهارثة42100سناء آريم عبودعمران موسى عبود ناصر االسدي264



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

شط العرب178355362503320189/10/2011شط العرب735137خوله هاشم احمدعيدان جاسم عبد الرضا عبيد الشاوي265

حي الجهادالبصرة48196060141003444429/10/2011الفاو329541رحاب محمد نهادعيسى حمزة عباس عبد اهللا الربيعي266

الفاو793414903448939/10/2011مالفاو673717زآيه محمد احمدعيسى خالد سفيح جابر السفيح267

الزبير4679326514603318799/10/2011الفاو32411سلمة عبد الشاه معتوقعيسى عبد الحسين سلطان سلمان الشريف268

االبلةالبصرة4809598814803154029/10/2011الفاو45773لميعة جادر عبد الواحدغازي حمزة عباس عويتي العويتي269

الجمعياتالبصرة791321413448989/10/2011الفاو830623اعزبغازي سعدون مبارك مبادر المبادر270

شط العرب184367392503319839/10/2011شط العرب533013بشر يعقوب عرزالغازي فيصل عناد شنوف العيداني271

البصرهالبصره1402982603406149/10/2011مالمعقل218549والء حسين عبد الزهرهغانم منسي طعمه هدي البو سعد272

الشرشالقرنه341681954303008129/10/2011الدير19841امل محسن آاظمغسان عبد االمير ناصر حسين الحسن273

القرنة505312903319529/10/2011القرنة49100ايمان عبدالصمد داودغفار آاظم حسين احمد الهاللي274

الهويرالمدينه16971702603406229/10/2011مالعز99342زهره صبيح طعمهفارس نعيم وادي سعد العوجاني275

البصرهالبصره17361352503406219/10/2011مالمعقل40202صغرى محمود عليفاضل حسين عباس محمد المحمد276

الفاو24610214303318859/10/2011مالفاو76632عداله حمود سلمانفاضل زعالن عبد الرضا  النجف277

ابي الخصيب249343103406199/10/2011مابي الخصيب573315وفاء خضير محمدفاضل زياره حمزه حسين الدورآي278



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

الفاو4699376514803154149/10/2011الفاو576488اسيا امير حمدفاضل عباس عيدان محمد الدوسري279

الزبير4569108914903448969/10/2011الفاو332475ليلى ملوح منصورفاضل عباس غلوم عبداهللا المياحي280

ابي الخصيب14841931903444599/10/2011مابي الخصيب812603شذى مبارك ماجدفاضل عبود خلف قاسم القاسم281

الهارثهالبصره317244303311149/10/2011المعقل459379بثينه عبد الحسن عبدفاضل هاشم جابر آزار السكيني282

طلحهالمدينه1245682103319979/10/2011مطلحة49810ثوره آباش عبد الكريمفرحان اسماعيل راضي شاهر العثمان283

الفاو4809583714603318779/10/2011بالفاو629154سهام محمد حيدرفرحان ذياب فرحان شبر الشبر284

البصرهالبصره3022011003444629/10/2011مالبصرة237322فرحه آريم ناهضفرحه آريم ناهض خنياب الحيادر285

السيبهابي الخصيب447892641403406059/10/2011ابي الخصيب468686آافيه سحاق طهفضل ماضي جابر اضهير الضهير286

شط العرب2091841603444339/10/2011مشط العرب578103فضيله عباس طهفضيله عباس طه ياسين الياسين287

الهارثهالبصره61212303449059/10/2011مالهارثة591831سعديه طالب مهديفالح حسن موسى فلحي البطاط288

شط العرب1823626421003320239/10/2011شط العرب496607بتول فاضل علوانفوزي صافي جاسم محمد العرفاوي289

الهويرالمدينه524782703406129/10/2011العز697817فوزيه شناوي حفارهفوزي محسن سعد آزار الساعدي290

النشوهالقرنه4787121003320119/10/2011مالنشوة5353نوريه جاسب سواديقاسم حمادي احمد محمد الحراك291

الحيادرالقرنه12871131803406169/10/2011المدينة498873افراح فالح عبد النبيقاسم زهير ارآين مروح الحيادر292
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السويبايران369736442503320229/10/2011القرنة56410قياده عبد الجبار آريمقاسم عبيد محمد مضحي الباهلي293

الزبير4549077814703154329/10/2011الفاو649029سعاد ابراهيم خليلقاسم عزيز جحيش جحيش التميمي294

حي المهلبالبصرة14161411103317529/10/2011مالبصرة785528امينة زبون زنبورقاسم محسن صكر نعمة الرويمي295

طلحهالقرنه5281722103319929/10/2011مطلحة571840قبيله موسى آاظمقائد ريسان آاظم  الزياره296

المعقلالبصرة11713414103444379/10/2011الفاو706093قبيلة محمد حيدرقبيلة محمد حيدر محمد العيداني297

مدينة398794933403317699/10/2011المدينة54531قوانين مهدي نعمةقوانين مهدي نعمة فرج الحلو298

شط العرب281312503403529/10/2011مشط العرب765150يسرى عبد االمير عبد الحسنآاظم ايوب عبد الرضا عبد الوهاب الديراوي299

طلحهالقرنه5601421403444569/10/2011مطلحة1604420فليحه عبد الرسول عنبرآاظم حبيب عنبر علي العلي300

البصرهالبصره1253621003403759/10/2011مالبصرة795120ويريه جصان حسينآاظم داخل يجيى هاشم الموسوي301

الفاو4739452314303154049/10/2011الفاو49101زهره حمود عبد الحسينآاظم عبد الكريم جاسم حسين التميمي302

الثغرالقرنه344686432503444759/10/2011الدير89280نوريه حمدان لفتهآاظم علوان جوده حسان الشغانبي303

بني مالكابو صخيرالهارثة271104803308079/10/2011مالهارثة49811حمدية لطيف حسينآامل نوري حسين شريف البطاط304

شط العرب46710121003319939/10/2011مشط العرب5314اقبال نوري مطرآريم حمد حمود حسين العود305

الشرشالقرنه84333903317649/10/2011الثغر4231فاطمه عبدالرزاق هاشمآريم خضر آرم سواد السواد306
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القرنة1284574303154759/10/2011طلحة47813آستر علي حسنآريم شنيف حسن عبد اهللا الشناوة307

الشافيالقرنه215223603449049/10/2011مالقرنة199300بشرى آاظم منصورآريم عطيه مالح مطر السكيني308

الفاوالبصره32131141003318889/10/2011مالفاو562529آميله علوان سلمانآميله علوان سلمان يعقوب الحويدر309

الصينخالهارثة2000398204903154719/10/2011الهارثة50194حسنة مونس محتاضآيطان جاسم جودة جري البوعفرة310

الهارثهالبصره2164309021003444539/10/2011الهارثة583601نصره مايع عسكرماجد حميد ياسين عيال السكيني311

الهارثهالبصره62751211703449139/10/2011مالهارثة926844وليده باهض آرينماجد شالل آرين معيدي المنصوري312

مدينه121951703403599/10/2011مالمدينة634086هدى شعالن آريالنمجيد حسن ملش طيثور السوره313

الفاو19511521003320109/10/2011مالفاو42311زهرا قنبري عشق عليمجيد حميد محمود عاشور السكران314

الفاو4819611314103449009/10/2011الفاو51541صالحه محمد عليمجيد عبد الكربم حيدر احمد الكلبي315

شط العربالبصره390778932203448919/10/2011العز507041ساميه خليل عليمجيد محمد مزبان جاسم الجاسم316

الهويرالمدينة12271522703319899/10/2011مالعز902600شكرية علي مطرمحسن جبار حمحد عذيب البزازنة317

العزالمدينه524592803319789/10/2011العز55451صديقه عبد الواحد جبرمحسن سلمان محسن جمندي الرويحي318

الشرشالقرنة6518614803154369/10/2011الفاو459811ليلوة صالح طاهرمحسن محمد حسن خلف الشرشاوي319

القرنه16612033303317749/10/2011القرنة52144افراح سلمان جعفرمحمد جاسم علي محمد الموسوي320



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

ابي الخصيب4749475514803154109/10/2011الفاو43773سكينة ايوب يعقوبمحمد حسين حبيب حسين العنزي321

الفاو4609198014103444499/10/2011الفاو661152اعزبمحمد درويش نعيمه سلطان التميمي322

البصرهالبصره4996052303444279/10/2011البصرة829932حذام مهدي عودهمحمد راضي جاسم محمد النزال323

الفاو4769510914803154199/10/2011الفاو318700خديجه غضبان جمعهمحمد طاهر محمد ابو آرم 324

طلحهالزبير334667573703320049/10/2011طلحة10041هجريه عبد الحر جاسممحمد عبد السالم عبد المحسن غانم الشناوه325

البصرهالبصره268535354303311169/10/2011المعقل48173بري علي حسينمحمد علي عبد الصمد راضي ديوان الزهيري326

القرنه31162056433308029/10/2011القرنة53981ندى نصيف عليمحمد فاضل نجم عبد اهللا العبد اهللا327

البصرهالبصره3613531003317689/10/2011المعقل59001بهيه زيدان آصبمحمد آاظم جاسم حيدر الكناني328

طلحهمدينه5611714903308179/10/2011طلحة36811نرجس عبد الحسين ادريسمحمد لطيف عبداهللا حسين البطاط329

ام قصر4639243214703318879/10/2011الفاو51344سكنه خلف عليمحمد محمود علي صنكور الحياني330

السيبهابي الخصيب123512011003406189/10/2011مابي الخصيب54582غفران مسلم عبد اهللامحمد يعقوب حداد نعيم النعيم331

المدينه1360652803319659/10/2011مالمدينة294704زهره دريول جزاعمحيبس حسين مطلك  العوجي332

آرمة عليالهارثهالبصره4879723392103406089/10/2011الهارثة1602565فريضه مناتي مهاويمخيلف ناصر داو جاسم الحمداني333

شط العربالبصره5539421003319809/10/2011مشط العرب566412مريم صالح عليمريم صالح علي تبينه 334



قائمة باسماء المشمولين بقرارات اللجنة الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة 140 في البصرة (الوجبة الخامسة)

 القبلة80503703317629/10/2011البصرة42145سارة طارق ظاهرمشتاق راضي عبدالزهرة عبدالرسول الصيمر335

طلحهمدينه1306472903403619/10/2011طلحة843479حريه عبداهللا عنادمصطفى عوآي ضافج معيبد السعيد336

شط العرب1350184303311159/10/2011مالدير184775عقيله عادل سلمانمضر حسون محمد خشان المياحي337

المدينة1021192703320199/10/2011طلحة53546ساهرة صباح منصورمظاهر حميد محمد يسر الطريم338

ابي الخصيب65914703154379/10/2011مالفاو48173حبيبة عبد الزهرة حنظلمغامس عبود ناصح شناوة الشناوة339

شط العرب161321702903449219/10/2011شط العرب282728ليلى موسى عبدالوهابمنذر حميد عبدالحسين علي مشيمش340

الزبير6511514603319009/10/2011مالفاو38917بدرية محمد سلطانمنصور خلف علي احمد النصاري341

الديرالقرنه626354203311099/10/2011مالنشوة49013حميده هليل رزيجمهدي دريول جلد مايع الجاسم342

البصرهالبصره54107944203311109/10/2011البصرة59891غنيه زباري عبد النبيمهدي علي عبد اهللا بدر الديراوي343

شط العرب182362922803403549/10/2011شط العرب195667هيفاء حامد مزعلمهدي فاضل عطا اهللا حميدي المنصوري344

شط العرب1401532903319639/10/2011شط العرب14455زهره مجبد حكيممهند عبد المنعم مهدي حسين الغريب345

المعقلالبصرة653514103444399/10/2011مالفاو831498موزة محمد احمدموزة محمد احمد حيدر الكلبي346

الفاو47594889141003444059/10/2011الفاو646635زينب آاظم عبدالحسينموسى جعفر عبدالحسين جعفر الششتري347

الفاو8649014103444359/10/2011مالفاو199744خاتون محمد سلطانموسى جعفر محمود دخيت المطوري348
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الهارثةالبصرة1191814803311049/10/2011مالهارثة43981زينب شيخ عنزيميثم ياسين عطشان عزره التميمي349

ام الشويخالعزمدينة388774649031564699/10/2011العز65487شريفة علي عبودناصر سعدون باهض جودة المشعل350

القبلةالبصرة4689358014303154039/10/2011الفاو698567نزيهة حمزة عباسناظم جاسم حسين دريب الحلفي351

الحيادرالمدينه13611232903310019/10/2011المدينة24561هناء سبتي عطيهناظم عبيد غاجي غميس الحيادر352

هويرمدينه48272103406099/10/2011العز734374حوراء وهاب رسننافع ياسين عبد النبي عطيوي الرمضان353

ام قصر1194693503406039/10/2011مالبصرة391069سليمه عبد الزهره شلشنجاح مهدي حسين علي الغريب354

الهارثهالبصره13382503449089/10/2011مالهارثة233243نضال قاسم عباسنجم عبد االمام عباس بندر الديراوي355

الفاو324014803154119/10/2011مالفاو32761نجاة عباس طاهرنجم عبود خضير حيدر الحيدر356

الفاو4809583314603154349/10/2011الفاو583875نجيبه خنياب جار اهللانجيبه خنياب  جار اهللا ناصر الجبوري357

البصرهالبصره22752803444519/10/2011البصرة261585نداء محمد عبدالجبارنزار محمد ظاهر احمد الحلفي358

طلحهمدينه339677872903319619/10/2011طلحة3592زينب عبد المطلب آاطعنزار يعقوب جازع حسن السالم359

القرنه4441304303311249/10/2011مالقرنة65981هظيمه خلف شاوينسيم عطيه خادم آاظم المياحي360

السويبالقرنه678582603320009/10/2011مالنشوة6457آواآب مرتضى عبد الخضرنعمه شاآر عبنة الخضر محسن اللعيبي361

الهارثهالبصره271104803308049/10/2011مالهارثة54981ورده صالح حبيبنوري حسين شريف حسن البطاط362
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اللطيفالهارثة384767454903308769/10/2011المدينة54911علية مهدي حساننوري عبادي حسان محسن العيراوي363

النشوهالقرنه4451304303311139/10/2011مالنشوة42981فخريه قاسم جلدهادي درويل جلد مايح الجاسم364

الدير3301572703406209/10/2011مالنشوة983268زهره عبد الرسول محسنهاشم عوده بداي حسين النور365

الزبيرالبصره5591502203320219/10/2011مالزبير12365صبيحه رمضان عباسهاشم عوده حسين حنيش المالكي366

البصرهالبصره1432912303403659/10/2011مالبصرة581975نهاد طالب يعقوبهاشم محمد محسن محمد الهاللي367

الهارثهالبصره13811012303444689/10/2011مالبصرة266406سندس علي حسينهاني حسين علي محمد مطاوعه368

شط العرب177353534203154749/10/2011شط العرب421034سوسن علي حسينهاني آاظم حمادي طاهر الياسري369

هويرمدينه48272103320059/10/2011العز23335زهور عجيب مزيدهياف ياسين عبد النبي عطيوي الرمضان370

البصرهالبصره14101573403117709/10/2011مالبصرة154556انعام باسل جابروسام عبد الجليل عبد علي بندر االماره371

البصرهالبصره1981964903308189/10/2011مابي الخصيب184891حسنه علي حسينوعد حامد صالح آاظم الزرآان372

الدير210531703444669/10/2011مالدير101735سليمة عبدالسادة محمدوليد جودة سمير حسن الراضي373

شط العرب1269882603403669/10/2011المعقل86592علياء هناو جاسموليد آاظم عبداهللا حسين العيداني374

124562903319869/10/2011طلحة424100مريم صالح صداموليد مزهر انتيش صافي الصخي375

الهارثهالبصره13029021003444589/10/2011مالهارثة883812بدريه عبد راضيياسين ظاهر جابر محمد ال حلوه376
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البصرهالبصره12681524303308139/10/2011مالمعقل454754سعاد مهدي عجيلياسين عبد الحسن عبد آزار المالكي377

طلحةمدينة1014303318769/10/2011ذ1225طلحة48726زينب جعفر فاضليحيى عبدالصمد فاضل محمد 378

العزالمدينه130015421003448809/10/2011مالعز123900ميثاق علي خنيابيوسف عبد الرضا زغير شريش الرويمي379

الفاو647093853141003444099/10/2011الفاو331244نعيمه يوسف جاسميوسف عبد الرضا عيسى حسن المهدي380

الهارثهالبصره13021254903308259/10/2011مالهارثة43811دالل حسن هاشميوسف مطر يوسف حسن الجزائري381
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