
قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

قرية ناحية قضاء تاريخ الصك رقم الصك وجبة مرحلة الصفحة السجل سم دائرة االحوال رقم الهوية اسم الزوجة االسم الكامل ت

القرنة القرنة 1/11/2011 0394676 1 4 173 1284 طلحة 00417050 شروق صالح صدام اباذر آاظم انتيش صافي الصخي 1

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394558 5 5 139 140م شط العرب 00158198 زالل دخيل خضير اباذر مهدي حسين علي الغريب 2

الفاو الفاو 1/11/2011 0394364 6 5 121 32م الفاو 00929595 اعظم آمال حسن ابراهيم جاسم بدران احمد الجبوري 3

الشرش القرنة 1/11/2011 0394333 6 5 1 217م القرنة 00182271 منصورة علي اآبر شاه لبندي ابراهيم خريبط آاطع فرج الحسن 4

الفاو الفاو 1/11/2011 0392204 8 5 138 1243م الفاو 00901442 انوار يعقوب مصطفى ابراهيم عبد الكريم راضي محمد الموسوي 5

القرنة القرنة 1/11/2011 0392189 1 6 111 787م القرنة 00002510 لحظة عبد الحي بارود احسان عدنان مروح مشاري العبود 6

الهارثه البصره 1/11/2011 0394857 3 4 74 1810 الهارثه 00168106 ايمان ناجي شيخه احمد جبار هاشم بدر الموالي 7

الجبيلة البصرة 1/11/2011 0394465 4 5 88 1252م المعقل 00649962 زيتون حسن جياد احمد حاتم جويل عيدي الحيدري 8

سفوان الزبير 1/11/2011 0394826 8 3 24 1334م سفوان 00186687 جنان محمد مختار احمد حميد علي موسى الحميد 9

طلحه المدينه 1/11/2011 0394301 2 5 145 182 طلحه 388169 اسراء رحمت فاخر احمد خريبط رشاش شناوه وادي 10

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394502 6 3 3547 176 شط العرب 01234575 اقبال عبد المير عبد الحسن احمد طاهر عبد الحسن حويزاوي القطراني 11

البصرة البصرة 1/11/2011 0394332 6 5 2 1259م البصرة 00334526 نجود قبال سويد احمد عبد علي عاتي المالكي 12

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394474 4 5 30690 154 ابي الخصيب 00248755 زهراء مصطفى بدر احمد عبدالساده عبود  العبد الرضا 13

البصرة البصره 1/11/2011 0394856 3 4 98 1270م المعقل 00217698 ناديه علي جعين احمد علي عبدالرحيم طالل العسكري 14

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394626 9 5 131 339م شط العرب 00026090 وردة حمزة عباس احمد فاضل عباس محمد الشتال 15

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394817 8 4 81908 410 ابي الخصيب 002289 فاطمة قنبر علي احمد ناصر عبد الرزاق محمد الخالدي 16

طلحة المدينة 1/11/2011 0392220 8 5 158 1325م طلحة 00616411 مدلولة عبد الزهرة ماهود احمد نومي محمد  الحريجة 17

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394843 9 3 75 150م شط العرب 00835238 انصاف صادق عاشور احمد هادي عبودي يوسف الحلفي 18



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394851 3 5 181 116م شط العرب 00208954 سكينة عمر آاظم احمد هاني حمادي حمود العثمان 19

البصرة البصرة 1/11/2011 0394732 9 2 22293 223 الدير 00457336 اخالص علي محسن اخالص علي محسن ترآي الخفاجي 20

طلحه القرنه 1/11/2011 0394602 4 4 67729 339 طلحه 133751 مريم عبدالزهره عبود اسد عبدالزهره عبدالساده علي السالم 21

امام الصادق المدينة 1/11/2011 0394589 4 5 162 1225 طلحة 00411368 احالم نوري حنون اسعد خميس حمود محمد السالم 22

الشرش لقرنه 1/11/2011 0394302 2 5 73442 368 القرنه 00361445 االء صالح موسى اسعد عبدالحسين حيدر دراج الشاهين 23

العشار البصرة 1/11/2011 0394806 7 4 11489 58 البصرة 00756369 نرجس شاآر عبد الخضر اسعد محمود عزيز الربيعة الربيعة 24

القرنة القرنة 1/11/2011 0394453 4 5 64 101 القرنة 00399560 حميدة سلمان عذافة اسعد هادي صالح حسين الصباغ 25

القرنة القرنة 1/11/2011 0394413 6 4 43 1141م القرنة 00780193 اشواق عودة عطوان اسماعيل زيد نعمة محسن الهاللي 26

الهارثة البصرة 1/11/2011 0392200 1 6 45 1302م الهارثة 00269882 سليمة محمد حمدان اسماعيل فاضل حمادي اسماعيل البطاط 27

الدير القرنة 1/11/2011 0394742 6 2 92 142م الدير 00290251 زينب مظلوم حرج امين باشخ دراج عباس المياحي 28

طلحه القرنه 1/11/2011 0392179 1 6 104 1225 طلحه 00922913 سامية بدر وطبان امين ناظم وطبان جناح المحمد 29

طلحة المدينة 1/11/2011 0394740 2 2 75612 379 المدينة 00194409 بروين محمد حسين انيس عبد الرسول آيطان ديوان البوحلوة 30

طلحه القرنه 1/11/2011 0394659 9 5 174 463 طلحه 463441 شهله عبدالباري مهدي اياد عبدالحسين مهدي سدخان الشناوه 31

الرحمانية طلحة المدينة 1/11/2011 0394555 5 5 66698 334 طلحة 00724902 آمنة مهدي غانم اياد عواد حميد حسين الشناوة 32

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394818 8 4 36708 184 شط العرب 00315009 سكنه فاضل عباس باسل حمزه عباس محمد الشتال 33

البصره البصره 1/11/2011 0394677 1 4 155 1382م البصره 00296620 ليلى عبدالكريم حنون باسم باقر مشعل مهدي الجناني 34

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394303 2 5 33175 166 شط العرب 00218765 غفران ناصر عدنان باسم عبد الجليل عبد اهللا احمد الخمسين 35

ام قصر الزبير 1/11/2011 0394427 6 4 89 1278م الفاو 00649050 جدة محمد عباس باسم عبد العزيز سبهان مسلم ال غفلة 36

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394462 4 5 69 1212 ابي الخصيب 00254531 غصون عبد االمير عبيد باسم عيسى عثمان عبد اهللا العثمان 37



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

خور الزبيرحي الزهراء 1/11/2011 0394352 6 5 80 152م العز 00901701 فوزية آريم شجر بدر عباس عداي علي النجار 38

العز العز 1/11/2011 0406393 10 4 78691 394 العز 472859 لندن جبار عبادي بدر عبد الواحد عباوي سلمان عبادة 39

الهارثة القرنة 1/11/2011 0394470 4 5 52 1275 الهارثة 0090060 برنجية عبد مانع برنجية عبد مانع عيسى الحلفي 40

الشرش القرنة 1/11/2011 0394471 4 5 197 363م القرنة 00699885 وجدان عاصي عبيد بشير عبد الجبار صيهود مالح المحمد 41

الدير القرنة 1/11/2011 0392180 1 6 97 290م الدير 00162179 وفاء دهش شاوي ثائر لطيف عبود نفييح السكيني 42

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394430 6 4 99 1271م المعقل 00372682 جنان سلمان جعاز جابر فيصل عبدالحسن جباره الفضل 43

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394803 7 4 10 1229 شط العرب 00357854 اعراف طار يونس جاسب احمد جبار يوسف الحامدي 44

الفاو الفاو 1/11/2011 0394696 4 14 196 88م الفاو 00845413 نورية داخل شاوي جاسم حمادي مجلي خضير النصاري 45

ميل 5 البصرة البصرة 1/11/2011 394760 1 1 12 51 الدير 68926 رباب آريم عبد الزهرة جاسم خضير عبد الزهرة بصرة 46

الفاو الفاو 1/11/2011 0394884 5 5 93730 469 الفاو 00210091 خديجه يعقوب محمد جاسم خليل ابراهيم ذياب التميمي 47

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394852 3 5 51409 258م المعقل 607361 غنية طعمه غماش جاسم راضي زباري محمد الشريفي 48

القرنة القرنة 1/11/2011 0394678 2 4 72 1240 العز 00414405 مريم واوي خليص جاسم رطين موسى صاحي الرومي 49

الرباط البصرة 1/11/2011 0394628 9 5 129 22 البصرة 00332352 سكينة محمد حسين جاسم زيارة ناصر جبر الساعدي 50

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394695 10 14 200 79م الفاو 00496615 قدمة لحمد حسن جاسم عبود محمد حميد الحلفي 51

الدير القرنة 1/11/2011 0392244 1 6 163 86م الدير 00276869 شيخة سامي سعدون جاسم محمد سعدون راشد القناص 52

الفاو الفاو 1/11/2011 0394671 9 5 94634 474 الفاو 00646247 سكينة محمد مصيب جاسم محمد عبد اهللا عبد الرضا المياحي 53

النشوة القرنة 1/11/2011 0394569 5 5 6 1248 النشوة 00499641 سناء علي طعمة جاسم محمد هندي فالح النور 54

الزبير الزبير 1/11/2011 394896 3 4 17 974 الزبير 00873739 بدرية آزار مرجان جبار احبيل آطران مشلوب الشريفي 55

لبي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394653 9 5 85368 427م ابي الخصيب 00250451 هدى شاآة خانك جبار علي قنبر ولي الولي 56



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

الدير القرنه 1/11/2011 0394353 6 5 112 197م الدير 00774376 نوال فاخر وحيد جبار آريدي غصه عبيد العبادي 57

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394828 8 3 33 202م المعقل 00948682 الهام عبد اهللا لفتة جبار لعيبي عبد اهللا علوان الرماحي 58

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394891 7 15 71 72 شط العرب 00484914 مريم اسماعيل  جبار مالك جبار سعيد السعيد 59

طلحة المدينة 1/11/2011 0394455 4 5 38 212م طلحة 00429541 حميدة عبد االمام عبد الرضا جسام عبد علي عبدالرضا حطاب الناصح 60

القرنة القرنه 1/11/2011 0394574 5 5 65213 327 طلحه 106068 احالم صالح مال اهللا جعفر جاسم آاظم جعفر البحراني 61

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394797 3 5 71691 359 القرنه 00195837 رجاء عبدالحسين حسين جعفر عبدالزهره مغامس جعفر المياحي 62

الفاو الفاو 1/11/2011 0396493 8 14 100 596 النجف 0004112 خديجة حسين محمد علي جعفر عبود عيسى   63

القرنة القرنة 1/11/2011 0394458 4 5 62010 311 القرنة 00842911 آريمة جهاد جمعة جعفر الزم عبد اهللا نعمة المشليش 64

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392238 1 6 32612 164 شط العرب 00516741 فاطمه شاآر عبدالرحمن جعفر نوري ذياب غانم الغانم 65

الهارثه البصره 1/11/2011 0394829 8 3 61 1247م الدير 00153415 باسمه حميد آعيبر جعفر وادي عباس زباري الطعان 66

الهوير المدينة 1/11/2011 0394373 6 5 127 1227م العز 00877289 باسمة هاشم نهير جليل جارح مهوس  الخريفين 67

البصرة البصرة 1/11/2011 0394562 5 5 93 155م البصرة 00171124 راجحة عبد اهللا خزعل جليل خماس محمد جاسم السعد 68

الشرش القرنه 1/11/2011 0394670 9 5 139 435م القرنه 00043580 زينب محمد فاضل جمعه جعفر خلف حسن الوحيد 69

طلحه المدينه 1/11/2011 0394304 2 5 91 1225 طلحه 00300520 ازهار حسين باقر جمعه عبدالزهره عبدالعالي يوسف السماري 70

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394435 6 4 34299 172 شط العرب 387585 عواطف حميد شهاب جميل شهاب احمد غالي العيداني 71

التنومة شط العرب 1/11/2011 0394517 7 3 42434 213 الهارثة 00890264 خيرية محسن برغش جميل نعيم ياسين غضيب الحلفي 72

الهوير المدينة 1/11/2011 0394727 1 2 18 1233م المدينة 00326597 فرجة لفته نبالي جميل هاشم عبيد صيهود الحيادر 73

الدير القرنة 1/11/2011 0394897 4 3 10929 55 البصرة 01179748 جنان عبد الصمد عيال جنان عبدالصمد عيال صافي المياحي 74

النشوة شط العرب 1/11/2011 0394605 4 4 70022 351 النشوة 00770026 ساهرة عباس احمد جنين عباس شمخي جبارة نور 75



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

الدريهمية الزبير 1/11/2011 0406377 9 4 80 1406م الزبير 01243902 هناء نعيم جاسم جهاد عبد االمير قاسم الزم الربيعي 76

البصرة البصرة 1/11/2011 0392156 8 5 182 1490م المعقل 00406334 مريم ماجد عايم جواد حاتم جويل عيدي الحيدري 77

بي الخصيبقرية الحمزه 1/11/2011 0394287 2 5 121 439 ابي الخصيب 622997 عقيله ابراهيم زباري جواد حنظل زباري حسين الحسين 78

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394779 3 5 47237 237 المعقل 00307074 زهراء حسين آربالئي جواد سعيد خريبط لفتة الكعباوي 79

الهارثه البصره 1/11/2011 0394335 6 5 43690 219 الهارثه 00269222 خوله جري خضير جواد آاظم خضير مزعل الديراوي 80

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394749 8 2 37645 189 شط العرب 566145 ناديه عبدالسالم شهاب جواد آاظم راضي مطلب الدنين 81

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394747 9 2 10532 35 البصرة 00456172 رازقية آاظم دهو جواد آاظم مطلك نجم العيداني 82

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394512 7 3 86889 435 ابي الخصيب 00178343 هيفاء جاسم آريم جواد مهنا نجم حسين الحلفي 83

السويب القرنه 1/11/2011 0394584 4 5 73786 369ا القرنه 05403 لندن الزم حسن جواد نايف حسن علي الباهلي 84

طلحه القرنه 1/11/2011 0394578 4 5 20 1284 طلحه 00018463 خوله مجيد عبدالكريم جوده ناهي حمود محمد المحمد 85

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394674 9 5 162 379م شط العرب 00199164 بشرى عبد الرحمن عباس حافظ عبد الحسن عباس عائش العائش 86

العز المدينة 1/11/2011 0392208 8 5 144 1240م العز 414257 سوريا جبار عبادي حافظ عبدالواحد عادي سلمان عبادة 87

هور السعد القرنة 1/11/2011 0394892 3 3 92 1358م الثغر 00412684 فاطمة محمد وثوقي حامد صالح جابر جاسم المالكي 88

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394622 5 15 82465 413 ابي الخصيب 00630477 مريم لطيف علي حامد عدنان سلمان حسن الكامل 89

الدير القرنة 1/11/2011 0394513 7 3 62 1283م النشوة 00551613 بشرى صالح ضاحي حبيب فرحان مخور بصيري البصيري 90

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392249 1 6 23 45م شط العرب 00315580 نورية طه داود حسن ابراهيم عباس راضي الزعير 91

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394404 6 4 122 140 شط العرب 114012 فاطمة نصر قاسم حسن بدر قاسم بدر الجزائري 92

طلحة المدينة 1/11/2011 0406395 10 4 179 1171 طلحة 00616801 فاطمة عبد االمير ضيدان حسن توفيق آاظم حسن السالم 93

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394827 8 3 38399 192 شط العرب 00600821 ابتسام محمد عبد الزهرة حسن جابر احمد حسن الكنعان 94



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

البصرة بصرة 1/11/2011 0394858 3 4 13 629م الصدر 00072541 نجاة فرحان غانم حسن جبار محسن عبد الرضا المالكي 95

القرنة القرنة 1/11/2011 0394859 3 4 62674 314 القرنة 00950595 اميرة عكلو عيسى حسن حميد مجيد الحميد الحميد 96

الشرش القرنة 1/11/2011 0394431 6 4 124 445م النشوة 00939118 شربت مولى عودة حسن سلمان شمخي جبارة النور 97

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394854 3 5 1976 224 الهارثة 00432752 رقية فاضل وحيد حسن عزيز هادي عبد اهللا الديراوي 98

الدير الدير 1/11/2011 0392184 1 6 20 518م الدير 00163725 فاطمة حمد عجيل حسن عمادي جودة حسان الساعدي 99

الثغر القرنة 1/11/2011 0394669 9 5 72574 363م الثغر 00061627 خيري سالم مشكل حسن وحيد عبود سلمان السعيد 100

الشرش القرنة 1/11/2011 0394356 6 5 141 244م القرنة 00171806 حسنة شهاب منخي حسنة شهاب منخي عليخان الدهيس 101

البصره البصره 1/11/2011 0394501 6 3 118 1752م المعقل 00160712 ايمان جبار عبادي حسنين يونس فنجر علي العيداني 102

طلحة المدينه 1/11/2011 0394675 9 5 16978 335 طلحه 050037 سميه صباح جاسم حسون لطيف عبداهللا حسين البطاط 103

السويب القرنة 1/11/2011 0394830 8 3 69330 322 طلحة 00179068 رقية حسن صلبوخ حسين امين حسين عبود الطريم 104

الفاو الفاو 1/11/2011 0394756 1 1 33 242م البصرة 0069319 سلمى جاسم احمد حسين حبيب حسين موسى العالق 105

طلحة المدينة 1/11/2011 0394614 5 4 110 427 طلحة 00164900 زهرة حنون حمود حسين راشد حمود محمد السالم 106

الهارثة البصرة 1/11/2011 0392243 1 6 41295 207ب الدير 00781751 وداد حسن عبد اهللا حسين سعد شريف حسن البطاط 107

الهارثه البصره 1/11/2011 0394590 4 5 58 1405م الهارثه 00675515 فاطمه خلف عبداهللا حسين عباس حسين خلف الحلفي 108

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394845 9 3 87 128م الزبير 00919652 زينب طالب محمد حسين عبد السادة عبود حسين ال ابراهيم 109

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394288 2 5 37 1395 شط العرب 680171 ايمان غانم حميد حسين عبدالساده عبود عبدالرضا  110

الفاو الفاو 1/11/2011 0394553 5 5 99046 496 الفاو 00464623 جميله طالب جوهر حسين عساف علي محمد الحياوي 111

الفاو الفاو 1/11/2011 0394424 6 4 94337 472م الفاو 00681857 ايمان عبد الكريم عبد الصمد حسين علي حسين رحيم الجبوري 112

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394629 10 3 32453 163 شط العرب 00015094 ايمان تعبان حسن حسين علي حسين قاسم العيداني 113



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

عشار البصرة البصره 1/11/2011 0394652 9 5 181 1368م العشار 00332886 سهام باقي آاظم حسين علي زغير محيسن الكعباوي 114

الدير القرنه 1/11/2011 0394688 2 4 144 73 الدير 00023257 نعيمه حسين جصان حسين علي غضبان زياره النور 115

الدير القرنة 1/11/2011 0394414 6 4 185 122م الدير 00545340 زينب سلمان محمد حسين علي يعقوب ياسين السيد نور 116

البصرة البصرة 1/11/2011 0394604 4 4 81 1261م البصرة 00173384 آيفية شاآر علي حسين مزعل عويد خليف السعيدي 117

الهوير المدينه 1/11/2011 0394583 4 5 116 686م العز 00060161 احالم سالم فضاله حسين مشكل حسين خريبط السواعد 118

طلحه المدينه 1/11/2011 0394473 4 5 151 1366 طلحه 00338584 راجحه جعفر مجيد حسين نزال جياد بشاره البشاره 119

البصرة البصرة 1/11/2011 394678 1 4 32036 161 شط العرب 00029557 زينب طه ياسين حسين يعقوب محمد جاسم الحمود 120

طلحة القرنة 1/11/2011 0394432 6 4 64504 323م طلحة 00142913 مها غانم حسين حكمت جبار جياد  المنصور 121

النشوة بصرة 1/11/2011 0392163 8 5 69779 349 النشوة 00682653 تاضي ياسر محمد حليم يعقوب محمد احمد الحراك 122

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394328 6 5 36708 184 شط العرب 00315007 ليلى آريدي عبيد حمزة عباس محمد محسن الشتال 123

السويب القرنة 1/11/2011 0394831 8 3 71733 359م القرنة 00550472 فاطمة جعفر مزبان حميد نعيم مطلك آاظم المياحي 124

المعقل البصرة 1/11/2011 0394630 10 3 51065 256م المعقل 00498806 حميدة آريم ميرزا حميدة آريم ميرزا عبد اهللا  125

الشرش القرنه 1/11/2011 0394618 5 4 86 508 الدير 00289138 نعيمه مهنا حاتم حنظل حسن حاتم فيصل الموحي 126

البصرة البصرة 1/11/2011 0394509 7 3 153 128م البصرة 00511928 نعناعة جاسم منيهل حنون تبينة منيهل حسين الشريف 127

طلحة المدينة 1/11/2011 0394837 8 3 181 182م طلحة 301251 سلوى حذام وطبان حياوي صدام خلف جاسم الحلفي 128

السويب القرنه 1/11/2011 0394698 2 4 149 1225 طلحه 00063135 حكيمه عطيه خير اهللا حياوي طاهر عفلوق حمادي الحمادي 129

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392155 8 5 35638 179 شط العرب 00313566 زينب عبد النبي علي حيدر حسن علي عبد الحسن الشاوي 130

شط العرب شط العرب 1/11/2011 394617 5 4 92340 462 الفاو 00705938 سليمة تميم بهرآاني حيدر خلف شهاب بلير التميمي 131

السيبة شط العرب 1/11/2011 0394745 7 2 13 93م شط العرب 01250544 منتهى عبد الشهيد ابراهيم حيدر صبيح شنو معتوق الجابر 132



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394878 5 5 31722 159 شط العرب 00249767 منال احمد فرحان حيدر عبد االمام عبود محمد الذياب 133

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392192 1 6 37296 187 شط العرب 000359 معصومة عبد الحسين حمد حيدر عبد القادر حمد خلف الكارون 134

البصرة البصرة 1/11/2011 0394321 2 5 11 1781م البصرة 000050046 سحر نعمة هاشم حيدر الزم ناصر فرج النور 135

الحكيمية البصرة 1/11/2011 0394585 4 5 54 1246م الدير 00104248 خنساء علي ناصر خالد عبد اللطيف ناصر حسين الحسن 136

طلحه القرنه 1/11/2011 0406398 10 4 66 1225 طلحه 00702493 سندس عبدالعظيم ناجي خالد آباشي عبدالكريم جابر السالم 137

البحار الفاو 1/11/2011 0394755 2 1 194 250م الفاو 00120257 خالدة مقبل فارس خالدة مقبل فارس حمود المنصوري 138

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394631 10 3 38661 194م شط العرب 00718966 خالدية عبد الحليم زيارة خالدية عبد الحليم زيارة ياسين العطبي 139

بو صخير آرمة علي المدينة 1/11/2011 0394743 1 2 65766 329 طلحة 00248641 خديجة ناصر وادي خديجة ناصر وادي رشيد البليسم 140

المعقل البصرة بصرة 1/11/2011 0394402 6 4 153 401م المعقل 00786421 مناهل محمد جاسم خزعل جاسب حسين علوم عيداني 141

طلحة القرنة 1/11/2011 0394853 3 5 65830 330م طلحة 00984083 تايهه شناوة جمعه خصاف جابر فرج جبر الفرج 142

القرنة المدينة 1/11/2011 0394416 6 4 79316 397 المدينة 00886527 سعدونة صاحي آاطع خضر حسين حمد جلور ال بريهي 143

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394632 10 3 75 366م اب الخصيب 00802748 صبيحة محيسن مشخول خلف جبار ابراهيم جريم السعيدي 144

الدير القرنة 1/11/2011 0394370 6 5 73 1461م النشوة 00533282 نجوة ناصر عودة خلف مولى عودة بداي نور 145

طلحة القرنة 1/11/2011 0394418 6 4 43 1284 طلحة 00724308 لميعه علي محمد خليل عذاب آيطان آاظم الكاظم 146

البصرة البصره 1/11/2011 0394422 6 4 78757 394 العز 01244987 نهايه خيون جواد خليل هندي جياد ثامر العطوان 147

الهارثة القرنة 1/11/2011 0394663 9 5 156 1275م الهارثة 00611321 شياء راضي الزم خير اهللا صالح عبد الواحد هميلة البوبصيري 148

السويب القرنه 1/11/2011 0392182 1 6 31 444م القرنه 00415048 عواطف طالب احمد خير اهللا علي عاتي سحيب الزنيد 149

بصرة بصرة 1/11/2011 0394819 8 4 73643 369م القرنة 381492 خيرية مزيد دنان خيرية مزيد دنان رمضان الدهيس 150

طلحة المدينة 1/11/2011 0394689 2 4 183 683م طلحة 00063080 دخيلة عبيد طاهر دخيلة عبيد طاهر عباس العباس 151



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

السويب القرنة 1/11/2011 0394323 2 5 66263 332 طلحة 00411801 نجية مفتن عناد دعبل مزيعل محمد عبد اهللا العبد اهللا 152

السييبة بي الخصيب 1/11/2011 0394762 3 1 87910 440 ابي الخصيب 00699144 نورة عباس جبار ذآر حسين مهدي صالح العجيل 153

طلحه المدينه 1/11/2011 0394466 4 5 137 1365 طلحه 00307337 رغد جلوب عبدالعالي رائد عبدالغني ماهود عيسى القيسي 154

طلحه المدينه 1/11/2011 0394472 4 5 37 1284 طلحه 00063334 لميعه فاضل هجول راضي تقي موحي حسين الحلفي 155

البصرة البصرة 1/11/2011 0394286 2 5 164 1312م الدير 163440 زينب آامل بدر راضي سوادي جوده حسان الشغانبي 156

الدير القرنه 1/11/2011 0394337 6 5 108 1372م الدير 405707 وحيده سالم محمد راضي غضبان آباشي راضي نور 157

ابوالصالبيخ المدينة 1/11/2011 0394508 7 3 181 652م المدينة 00732763 تنوة ذجر سالم راضي محيل جزاع سباهي البخاترة 158

آرمة علي البصرة 1/11/2011 0394439 10 4 39986 200 الهارثة 00324548 بسنة علي حسين رجب حسون راضي جاسم الحمداني 159

الدير القرنة 1/11/2011 0394842 9 3 69887 350 النشوة 092248 فوزية مراد صادق رجب علي لفتة جابر البوشويخ 160

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394460 4 5 191 1275م الهارثة 00407762 خيرية حيدر محمد رحمان جاسم محمد شنشول الحلفي 161

السيبة شط العرب 1/11/2011 0394750 3 2 36470 182 شط العرب 00228024 آاظميه حنون راضي رحيم باصو غالب عيل المنصوري 162

البصرة البصرة 1/11/2011 0392194 1 6 79 1416م البصرة 00571401 فوزية عبيد عبد الحسين رحيم زغير عبود سبهان الغانم 163

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394761 3 1 88365ا 442 ابي الخصيب 00242536 خديجة حاجم  رحيم مزعل علوان احمد االحمد 164

المدينة الهوير 1/11/2011 0392221 8 5 142 642م العز 00003725 بثينة آشكول عتويد رحيم ناصر سعدون باهض المشعل 165

البصره البصره 1/11/2011 0394657 9 5 120 529م ابي الخصيب 00158582 فاطمه فاضل عباس رعد ساهي عبدالرحمن عنبر  166

طلحة المدينة 1/11/2011 0394438 6 4 65854 330 طلحة 00209857 قيسية يونس مسلم رعد آامل عبد الزهرة وطبان الكامل 167

طلحة المدينة 1/11/2011 0394813 8 4 65783 329 طلحة 00259353 فاطمة عبد الزهرة حاصود رمضان جواد فايز دهام الجوال 168

الزبير الزبير 1/11/2011 0394581 4 5 8 559م الزبير 181700 صديقه عبدالنبي حسن رمضان مطرود جبر ديوان المالكي 169

البصرة البصرة 1/11/2011 394616 5 4 120 1343م البصرة 00368999 مهين علي محمد رياض احمد حبيب احمد العرادي 170



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

الدير الدير 1/11/2011 0394279 2 5 44607 224م الدير 364216 بهبي زهرا وليد زبون عزيز هادي عبد اهللا الديراوي 171

ام الشويج المدينة 1/11/2011 0394679 1 4 104 1241م العز 00767867 رحيمة مدلول عطية زآي عبد الكاظم جعاز عجيل البزازنة 172

الهوير المدينه 1/11/2011 0406378 9 4 166 1200 الدير 00471128 جميله حمود شندي ساجت جاسم محمد شندي الشغانبي 173

الفاو الفاو 1/11/2011 0394311 2 5 95781 479م الفاو 00951523 خدسجة لطيف المعطوق سالم احمد حميد ابراهيم البراهيم 174

الهارثه البصره 1/11/2011 0406384 10 4 118 1392م الهارثه 417593 وداد عبدالنبي حسن سالم عباس عبيد حسين الموالي 175

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394840 9 3 98 1402م المعقل 00459163 شهربانو سيد رض سالم منسي طعمه هدي البوسعيد 176

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394680 1 4 75 93م شط العرب 062931 فاطمة شهاب احمد سامي عبد الحسين حبش علوان العامري 177

طلحه القرنه 1/11/2011 0394800 3 5 191 1284 طلحه 117550 هاجر عطيه خير اهللا سباهي جمعه خيراهللا علي الداود 178

طلحة المدينة 1/11/2011 0392245 1 6 149 683م طلحة 00930516 نهاية عبد الحي وسيم ستار جابر عويد حسين  179

القرنة القرنة 1/11/2011 0394363 6 5 112 197م الدير 00343036 حسنة فالح محسن ستار جبار آريدي غصة العبادي 180

السويب القرنة 1/11/2011 0394855 3 5 65904 330 طلحة 007817107 سكنة حسن عباس ستار مزعل جاسم محمد المحمد 181

الرش القرنة 1/11/2011 0394355 6 5 3 521م القرنة 00314893 سهلة حسين آشوش سجاد آاظم داود آشوش االحمد 182

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394882 5 5 56 1231م شط العرب 00236148 رقية علي احمد سجاد نتوش غضبان محمد النخيلة 183

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394551 5 5 154 59م شط العرب 667201 هدى عبد الستار جابر سجاد هاني جابر عبد اهللا السلطان 184

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392216 8 5 34737 174 شط العرب 591631 زينب عبدالزهره جاسم سرمد عبداالمير عبدالزهره عبدعلي النعيمه 185

طلحة المدينة 1/11/2011 0394408 6 4 19 1284م طلحة 00270072 مها آرآع عبد الزهرة سعد جبار عبود  المنصور 186

سوق الشيوخ الناصرية 1/11/2011 0394890 10 2 72 519م سفوان 5455552 منى عطية تنبل سعد سوادي طاهر ضمد الضمد 187

الفيحاء شط العرب 1/11/2011 0394860 3 4 34725 174 شط العرب 00374511 مريم عبد القادر حمد سعود عبد االمام محمد حمد المطر 188

لبراضعية البصرة البصرة 1/11/2011 0394665 9 5 78 1267م ابي الخصيب 464060 حسنة فاضل عباس سعيد ساهي عبد الرحمن عنبر  189



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

الجمهورية بصرة 1/11/2011 0394411 6 4 26 1503 البصرة 00851666 زهراء علي صفائي سالم ترآي شدة حسين المؤيل 190

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394325 2 5 101 1270م المعقل 00209545 شيماء عبد الزهرة جمعة سالم خزعل مشالي علوان الحمداني 191

طلحة قرنة 1/11/2011 0406376 9 4 66245 332 طلحة 00297617 حنينة عزال علوان سلطان حسين راضي سلطان السلطان 192

العز المدينة 1/11/2011 0392158 8 5 94 220م العز 00767952 سعدية اسماعيل فليح سلمان عبد الكاظم جعاز عجيل البزازنة 193

السويب القرنه 1/11/2011 0394691 2 4 99 1799 طلحه 00164314 حسنه رحيمه محمد سلمان محمد جازع شبيب الشبيب 194

طلحة المدينة 1/11/2011 0394633 10 3 66842 335 طلحة 00696273 امل عبد الشهيد عباس سلمان محمد عباس وطبان النشاوة 195

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394519 1 5 114 150م شط العرب 135339 سلوى احمد عامر سلوى احمد عامر  العامري 196

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394289 2 5 32844 165م شط العرب 00497105 سليمة آاظم عبد الرزاق سليمة آاظم عبد الرزاق عبد العزيز السبهان 197

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394505 6 3 63 1292م البصره 663128 بتول سالم عبداهللا سمير المي مطلق علي الكنعاني 198

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394658 9 5 134 1344م شط العرب 005536 وسن نوري نجم سهيل نجم عبداهللا خضير الموسوي 199

البصرة البصره 1/11/2011 0394844 9 3 68344 343 الدير 00148562 ميعاد جبار هاشم شاآر داغر ثجيل احمد البوصيري 200

العز القرنة 1/11/2011 0394520 1 5 36 407 العز 00251612 فهيمة عبيد فاضل شاآر عزيز جابر خباري المنصوري 201

الديوانية الديوانية 1/11/2011 0392242 1 6 183 284م البصرة 126592 مريم صفر علي شاآر آبوس جعازي حافظ  202

الدير القرنة 1/11/2011 0394794 3 5 199 593م الهارثة 00391702 زينب مهدي صالح شاآر هادي طاهر عيسى البوبصيري 203

الدير القرنة 1/11/2011 0392157 8 5 71251 357 النشوة 00435237 حسنة جابر وسمي شذر حسين عفلوم علوان البديع 204

التنومة شط العرب 1/11/2011 0394515 7 3 36303 182 شط العرب 026352 شريفة قاسم جابر شريفه قاسم جابر شبيب اللعيبي 205

الهارثة بصرة 1/11/2011 0394893 5 2 39876 200 الهارثة 684664 شمامة فياض راضي شمامة فياض راضي  الماجدي 206

المدينة المدينة 1/11/2011 0394361 6 5 77129 386 العز 00506802 عامرية جازع حسين صابر فازع حسين آزار السواعد 207

التنومة شط العرب 1/11/2011 0394401 6 4 32711 164 شط العرب 1923 هيفاء آاظم عويد صادق جابر خلف رمي البغالني 208



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

الهارثة البصرة 1/11/2011 0392214 8 5 12 256م الهارثة 00203136 هناء عبد الواحد عبد اهللا صادق عبد الحسن يونس احمد العلوان 209

الهارثة القرنة 1/11/2011 0394412 6 4 44051 221م الهارثة 00173597 عفيفة مهدي صالح صادق محسن ماجد عباس الديراوي 210

المدينة المدينه 1/11/2011 0394452 4 5 128 111 المدينه 00298164 عالهن حبيب حسن صافي حسب حاجم جوالن المخرم 211

الهوير المدينة 1/11/2011 0394451 4 5 44 524م العز 00987105 زهرة آلش آويم صالح خوينس بطيخ غياض االعكدة 212

البصرة البصرة 1/11/2011 0394872 3 5 54 1261م البصرة 385226 حميدة فرج عداي صالح رحيم مجمان محيل ال فتلة 213

الهارثة الهارثة 1/11/2011 0394894 1 5 41744 209 الهارثة 519811 آبرى صادق علي صالح شبحان محمد محسن االسدي 214

طلحة القرنة 1/11/2011 0392234 1 6 148 1325م طلحة 00214244 عشيرة سلمان عبد الحسين صالح شنشول سبت عيسى العويدات 215

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394733 6 2 3 1333م ابي الخصيب 00895548 آلثوم عبد الزهرة حمادي صالح مهدي علي  الجنعان 216

البصرة بصرة 1/11/2011 0392176 1 6 182 1311م المعقل 298990 وفاء حميد علي صالح موسى صالح موسى البطاط 217

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394808 7 4 67 1229 شط العرب 00283058 شذى عبد الحافظ نايف صباح حاتم عباس آاطع الحسيني 218

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394511 7 3 33616 169 شط العرب 00619205 جنان حسن مجيد صباح عاصي حامد ماجد البوسالة 219

طلحه المدينه 1/11/2011 0394601 4 4 30 463 طلحه 00671807 ساهره عبدالجبار مهدي صباح عبدالحسين مهدي سدخان الشناوه 220

البصرة البصرة 1/11/2011 0394510 7 3 2 126م المعقل 00138941 خديجة خشن تنبول صباح آريم ناهض خنياب الحيادر 221

الفاو الفاو 1/11/2011 0392207 8 5 94780 474 الفاو 00649613 سناء عبدالجليل حمود صبري اسماعيل غلوم علي الدوسري 222

الدير القرنة 1/11/2011 0394738 2 2 69901 350 النشوة 00954374 صبرية عبد الحسن يوسف صبرية عبد الحسن يوسف احمد الحراك 223

الهارثة البصرة 1/11/2011 0392160 8 5 200 1391م الهارثة 00526624 هناء مطرود عطية صفاء الزم خلف شالف الغنامي 224

السويب القرنة 1/11/2011 0392248 1 6 57 427م طلحة 00300867 سعاد قاسم حسين صكبان ابو الهيل حسين فضل الميرطة 225

الهوير المدينه 1/11/2011 0394459 4 5 151 1187 العز 00356283 ميسون محارب عطيه صالح حسن ناصر ضهد البزازنه 226

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394516 7 3 38082 191 شط العرب 661935 نجيه رحيم محمد صالح عبدالكريم آيلون ياقوت العيداني 227



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394608 5 4 164 185م شط العرب 00250205 احالم ساجت مزبان صالح مهدي مزبان رسن بني اسد 228

البصرة البصرة 1/11/2011 0394838 8 3 149 538م البصرة 00974019 امل زغير اسيود ضياء جاسب هادي عبود ال سليم 229

الهوير المدينه 1/11/2011 0394468 4 5 42 1241 العز 067887 زينب عبدالكريم حسين ضيدان مشكل حسين خريبط السواعد 230

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392246 1 6 61 1475 الهارثة 00252262 زينب علي عباس طالب حسن خير اهللا يوسف الحلفي 231

البصرة البصرة 1/11/2011 0394374 6 5 195 1415م البصرة 0024711 ايمان عبد الفتاح مالك طالب علي حسين هاشم الموسوي 232

طلحة المدينة 1/11/2011 0392225 8 5 66276 332م طلحة 00243695 عيدة نجم ميسر طالب آامل اعبيد جواد العلي 233

المدينة المدينه 1/11/2011 0394469 4 5 76041 381 المدينه 00543849 مديحه خضر حسين طاهر شحرور طاهر عيسى الشحرور 234

الفاو الفاو 1/11/2011 0394737 3 2 11 347م النجف 00719458 زينب داود سلمان طاهر ظاهر سلمان زينو العنزي 235

طلحة القرنة 1/11/2011 0394425 6 4 156 1284م طلحة 00238920 هناء غازي سلمان طاهر عبد الوهاب داود عبد اهللا عبد اهللا 236

السيبه بي الخصيب 1/11/2011 0394580 4 5 78340 438 ابي الخصيب 95957 جمهوريه يعقوب عرزال طه حنون حسين  النعيم 237

القرنة القرنة 1/11/2011 0394681 1 4 71781 359 القرنة 00341571 مزآان ابو القاسم آرمان عادل حطاب شبير آعيد المياحي 238

النشوة شط العرب 1/11/2011 0394780 3 5 70708 354 النشوة 00551887 جمهورية آاطع طعمة عادل صالح محمد هالل هالل 239

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394573 5 5 71 1403 المعقل 00590891 جنان عبد اللطيف عبدالحميد عادل عبدالزهره عويد جياد الكنعاني 240

النشوه شط  العرب 1/11/2011 0392239 1 6 116 288 النشوه 00156131 امال عبدالخالق دشر عارف ريسان لفته راضي الجاسب 241

طلحة المدينة 1/11/2011 0394795 3 5 149 1431م طلحة 00581287 رملة طه رمضان عاشور احمد جاسم حمادي البطاط 242

البصره البصره 1/11/2011 0394846 9 3 16 1272 المعقل 00956260 مريم سعود مقدم عباس بردي مشكور خشمان الياسين 243

البصرة بصرة 1/11/2011 0394357 6 5 124 1294م البصرة 00085241 انتصار فلحي جبارة عباس جابر حسن جعفر ال نور 244

الدير القرنة 1/11/2011 0394751 5 2 73786 369م القرنة 0784845 مهى غازي عبد المحسن عباس جواد نايف حسن الباهلي 245

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394457 4 5 34675 174 شط العرب 30332 هيله آاظم هيال عباس حميد خليل بريهي العامري 246



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

النشوة شط العرب 1/11/2011 0394744 1 2 30 578م النشوة 00193212 بشرى حمدي صالح عباس ريسان محمد شهيب العاشور 247

لبراضعية البصرة البصرة 1/11/2011 0394835 8 3 15 198م ابي الخصيب 00807227 رواء هادي محمد عباس شبير محمد حسين الموسوي 248

شط العرب شط العرب 1/11/2011 046396 10 4 33928 170 شط العرب 00266226 ميسون عيسى حبيب عباس عبيد حسن علي القطراني 249

النشوة الدير 1/11/2011 0392201 8 5 143 1335 النشوة 00290734 نجد خليل زيارة عباس علي شبيب برآة نور 250

القرنة القرنة 1/11/2011 0392202 8 5 73567 368م المدينة 00195859 حبيبه علي فرج عباس محسن ضايف محمد ال فرج اهللا 251

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394375 6 5 183 123م ابي الخصيب 46439 ثورة منصور قاسم عبد االله محمد ابراهيم اسماعيل السماعيل 252

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394320 2 5 14 1310م المعقل 00170232 عبير عبد الكريم خليل عبد االمير خزعل مشالي علوان الحمداني 253

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0406382 9 4 171 1270م المعقل 00176178 نورية هاشم سلطان عبد االمير عبد الجليل عبد الحسن جاسم الم 254

طلحة المدينة 1/11/2011 0394861 3 4 96 1225 طلحة 00752567 نزيهة جبار ظاهر عبد الباسط عبد الصمد فاضل محمد السالم 255

بو غريب طلحة المدينة 1/11/2011 0392154 8 5 66978 335 طلحة 00142623 آوثر علي حسين عبد الجليل عبد اهللا حسين موسى البطاط 256

المدينة المدينة 1/11/2011 0394319 2 5 136 70م المدينة 00269902 زهور جازع ناجي عبد الحر عبد الحسن موسى  االمارة 257

حي الحسين بصرة 1/11/2011 0392241 1 6 8746 44م البصرة 01609579 بهية حسين آحيط عبد الحسين اوريوش علي فرحان الدبان 258

البصرة بصرة 1/11/2011 0394359 6 5 76 1261م البصرة 00423191 حوا ابراهيم محمد عبد الحسين حياوي شبيلي علي الفرطوسي 259

القرنة المدينة 1/11/2011 0394461 4 5 76333 382 المدينة 00823619 آريمة آاظم حسن عبد الحسين قاسم حسن علي الشاوي 260

الهارثة القرنة 1/11/2011 0394426 6 4 100 271م الهارثة 01602020 وردة مجر آرين عبد الحميد عبد الحسين حاشوش مخرب الم 261

الدير القرنة 1/11/2011 0406394 10 4 68198 341 الدير 00861110 هيفاء عبد االمير ناصر عبد الحي عبد الكريم عبد الرضا مشتت الحس 262

الشرش القرنة 1/11/2011 0394734 9 2 67854 340 القرنة 00151853 زهراء حسين عبد السادة عبد الخالق دشر محمد طعمه الناصح 263

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394307 2 5 3232 162 شط العرب 00738786 تهاني مجيد غضبان عبد الرؤوف حسن ديوان داود العاصي 264

النشوة الدير 1/11/2011 0394627 10 5 104 1748م النشوة 00166206 هاجر امين عبد عبد الرزاق حسين لفته راضي الكاسب 265



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

طلحة القرنة 1/11/2011 0406383 10 4 176 102 طلحة 00300686 فرات آباشي عبد الكريم عبد الرسول شامل قاسم سلمان الطريم 266

سويب الفرنة 1/11/2011 0394782 3 5 67993 340م القرنة 00377624 خنساء عبد اهللا عليوي عبد الرسول محمد حسين جواد سيدجواد 267

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394802 7 4 43 462م المعقل 00518908 منيرة عاصي زغر عبد الرسول محمد خضير سعيد الزبيدي 268

النشوة النشوة 1/11/2011 0394660 9 5 70984 355 النشوة 00281317 مهري مراد مزارعي عبد الرسول مطشر عويد خلف الخاطر 269

المعقل البصرة بصرة 1/11/2011 0394358 6 5 52677 264م المعقل 00044851 هدية ماضي حسين عبد الرضا جمعه محمد صادق النداوي 270

طلحة المدينة 1/11/2011 0394735 3 2 97854 490 طلحة 00581451 سعدية عزيز مزعل عبد السادة جبار عبيد جياد الحلفي 271

الفاو الفاو 1/11/2011 0394697 7 14 92265 462 الفاو 00705863 حسيبة مرسى عبد اهللا عبد السادة علي خلف راضي التميمي 272

البصرة البصرة 1/11/2011 0394792 3 5 22 1340 البصرة 00225532 علية آمر موسى عبد الصاحب ولي علي قاسم الخليلصاحب 273

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394804 7 4 2 109م ابي الخصيب 00967967 قمر بغداد اسماعيل حسن عبد الصمد احمد عبد الصمد محمد الكنعاني 274

المدينة المدينة 1/11/2011 0394329 6 5 125 456م المدينة 00498632 قاهرة فؤاد ثامر عبد العباس نوري عبادي حسان المعبراوي 275

الفاو الفاو 1/11/2011 0392213 8 5 95900 480أ الفاو 00496700 زهرة عبيد جهلول عبد الغفور ثامر يعقوب حسين المياحي 276

طلحة قرنة 1/11/2011 0394656 9 5 188 1225 طلحة 00242826 علية عبد حمود عبد الغفور خميس جاسم محمد الجبر 277

الهوير المدينة 1/11/2011 0394421 6 4 79036 396 العز 00018705 تقية عبد اللطيف محمد عبد الكاظم عبد الجبار طاهر  االسدي 278

اللطيف المدينة 1/11/2011 0394587 4 5 53 514م المدينة 00498198 عجيلة نعمة ناصر عبد الكاظم نوري عبادي حسان المعبراوي 279

الفرنة القرنة 1/11/2011 0392247 1 6 71372 357م النشوة 00367598 حميدة ازباري  عبد الكريم بدر عبيد  المياحي 280

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394565 5 5 110 536م شط العرب 00857212 زهرة حميد سلمان عبد الكريم سعيد حمود حمود المحمود 281

طلحة المدينة 1/11/2011 0392162 8 5 66978 335م طلحة 387988 منى رحمة شبيب عبد الكريم عبد اهللا حسين موسى البطاط 282

نهر الباشا القرنة القرنة 1/11/2011 0392232 1 6 72828 365 القرنة 00523859 فاطمة اسماعيل احمد عبد اهللا جليل موسى عبد اهللا المنصوري 283

الماجدية الهارثة 1/11/2011 0394362 6 5 107 1330م الهارثة 00252927 هاجر آاظم خضير عبد اهللا عبادي مدلل علي المالكي 284



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

الشلش القرنة 1/11/2011 0392209 8 5 68590 343 الدير 022336 سلوى عباس مهلهل عبد اهللا قاسم محيسن علي شنان 285

الهارثة الهارثة 1/11/2011 0394437 6 4 194 1275م الهارثة 00202523 سورية رمضان جعفر عبد اهللا آاشي خلف حسن الصميري 286

طلحة المدينة 1/11/2011 0394788 3 5 97 1431م طلحة 00499902 سليمة عبد حمود عبد الملك عبد القادر خميس جاسم الجبر 287

طلحة المدينة 1/11/2011 0394610 5 4 193 1274 طلحة 00922092 خليلة حسن عبيد عبد النبي بدر عزال بشارة البشارة 288

العز القرنة 1/11/2011 0394847 9 3 48 523م العز 00251726 سميرة آاظم صافي عبد النبي جاسم لفتة آيطان البزازنة 289

المعقل البصرة 1/11/2011 0394692 2 4 133 1270م المعقل 00133098 نعيمة طالب درويش عبد الواحد شعبان حميد عباس العيداني 290

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394816 8 4 87 1271م المعقل 00023138 زينب علي حسين عبد الواحد عودة حسن محيل حسن 291

طلحة المدينة 1/11/2011 0392215 8 5 66669 334م طلحة 00164994 نبيهه حنون محمد عبد حمود محمد وحيد الجبر 292

البصره البصره 1/11/2011 0394862 3 4 48 302 البصره 07459 نصيره لعيبي محيسن عبد سعود سدخان عبدالسيد البزوني 293

البصرة البصره 1/11/2011 0394898 3 3 35 2 البصره 00597570 وحيده عبدالزهره حسين عبداالله مجيد حسين احمد  294

القرنة القرنه 1/11/2011 0394281 2 5 92 1237 القرنه 00698632 سليمه حمدي صالح عبداالمير حنون زامل عيسى الحبيش 295

الهارثه البصره 1/11/2011 0392177 1 6 67 1275م الهارثه 326368 سليمه عبدالحسين عبدالزهره عبداالمير نايف عبدالزهره فضل المياحي 296

طلحة المدينه 1/11/2011 0393336 1 6 121 1263م طلحه 00172527 هيته هاشم محمد عبدالباري صالح عويني سلطان اليعكوبي 297

طلحه المدينه 1/11/2011 0394694 2 4 18 1365 طلحه 00408482 عائده غني حسين عبدالباري فارس هاشم جمعه العبداالمام 298

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394812 8 4 70 1261 البصرة 076718 سكنة حبيب اله مهر عبدالحافظ محمود علي محمد السبتي 299

المدينة المدينه 1/11/2011 0394799 3 5 9 338م المدينه 075666 هاشميه مصطفى هادي عبدالحسن علي عيسى موسى الشرع 300

السويب المدينه 1/11/2011 0394310 2 5 66978 335 طلحه 00655442 امنه حميد علي عبدالحسين لطيف عبداهللا حسين البطاط 301

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0406390 10 4 6 127م شط العرب 0031501 خديجه فاضل عباس عبدالرزاق محمدعلي حسن محمد الشتال 302

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394603 4 4 35374 177 شط العرب 00208937 عبير مسلم عبداهللا عبدالرزاق مهدي ذياب حطيحط العيداني 303



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

القرنة القرنه 1/11/2011 0394886 5 5 62289 312 القرنه 00838258 انوار آاسب حمد عبدالرضا عبدالزهره معتوق علي آنعان 304

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394863 3 4 19 1229م شط العرب 00516562 ساجده ظاهر خلف عبدالزهره يونس يوسف السالم  305

التنومة شط العرب 1/11/2011 0394316 2 5 30690 154 ابي الخصيب 00406834 فطومه ابراهيم محسن عبدالساده عبود عبدالرضا عبدالرضا  306

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394885 5 5 34675 174 شط العرب 00245434 امل آاظم العيال عبدالستار حميد خليل بديهه العامري 307

الهارثه البصره 1/11/2011 0394839 9 3 41077 206 الهارثه 90468 بكيه خلف عبود عبدالسالم حنون جابر لفته المياحي 308

المدينة المدينه 1/11/2011 0394280 2 5 75707 379 المدينه 00339834 ناهيد حسن  عبدالسالم مهجر عبدالعباس شنيار االماره 309

التنومة شط العرب 1/11/2011 0394758 7 1 12 1340 البصرة 00211922 انوار جليل حسن عبدالكريم حنون آاظم نعيم اليعقوبي 310

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394682 1 4 20 524 المعقل 141592 جنان طالب طاهر عبدالكريم صابر عبيد غني العيداني 311

لسويب القرنه 1/11/2011 0394634 10 3 169 219 القرنه 01243360 زينب خيري ناصر عبدالكريم عبدالحسين ضيدان مصراع النص 312

الفاو الفاو 1/11/2011 0394841 9 3 144 1278م الفاو 464530 هناء علي حسين عبداهللا شاآر خضير حسن الصفر 313

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392219 8 5 168 1692م شط العرب 575103 رجاء علي يوسف عبداهللا عبدالجليل ابراهيم سلمان االسدي 314

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394887 5 5 32465 163 شط العرب 175835 ماجد عبدالحسين جاسم عبدالنبي عبدون راضي حسن النجار 315

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394635 10 3 107 1229 شط العرب 00315933 منى منير مخيلف عبدعلي سعيد جاسم يوسف البومشيح 316

القرنة المدينة 1/11/2011 0394883 5 5 144 70م المدينة 00110382 شاه زنان اسماعيل فاضل عبود ابراهيم نور احمد الموسوي 317

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394661 9 5 34670 174 شط العرب 00381016 دخيلة عبد الكريم عبد الواحد عبود حسن عبيد بريهي العامري 318

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394620 10 15 87514 438 ابي الخصيب 00241612 فوزية عبد النبي ظاهر عبود عبد االمام ظاهر مغامس مغامس 319

العز المدينه 1/11/2011 0392164 8 5 77145 386 العز 277007 مكيه عاشور علي عبيد مشكور عبد عبيد البوسويلم 320

الهارثة البصرة 1/11/2011 0392223 8 5 41 31349 الدير 00248352 بشرى جابر عبيد عثمان فيصل ناجي برغوث الديراوي 321

الدير القرنه 1/11/2011 0394612 5 4 36 1248 النشوه 12432 آاظميه عياده جبر عدنان ابراهيم آاظم مذخور المياحي 322



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

القرنة القرنة 1/11/2011 0392183 1 6 91 521م القرنة 00660768 حميد جاسم محمد عدنان جواد عامر موسى البطاط 323

المدينة المدينه 1/11/2011 0394572 5 5 94 338م المدينه 014115 نزهه ريسان مهودر عدنان ردام مهودر شكراوي العبيد 324

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394576 4 5 98 1302م الهارثة 00173656 هدية راضي عجالن عدنان صقر عجالن ملش ملش 325

البصرة البصره 1/11/2011 0393338 1 6 71608 359 النشوه 01421189 قنديله عبدالجبار صيهود عدنان عبداللطيف محمد وافي الوافي 326

المدينة المدينة 1/11/2011 0394284 2 5 7667 381 المدينة 00543156 زينب عبد الزهرة يوسف عدنان مردان سعيد نعمة الشحرور 327

الدير القرنه 1/11/2011 0392199 1 6 60 1283م النشوه 00534000 ترآيه موجي عباس عرب نعمه عريمش جعفر الموالي 328

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394636 10 3 17 181م البصره 00145053 ميعاد رعد جاسم عصام علي هادي محسن العبادي 329

القرنة القرنه 1/11/2011 0394318 2 5 63 1394م القرنه 00624179 نجالء محمد جاسم عطا محيل حمود دهام الموحي 330

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394570 5 5 34774 174 شط العرب 00428578 زهره خليل ابراهيم عقيل حسن قاسم عوده العيمري 331

طلحه القرنه 1/11/2011 0406388 10 4 67621 339 طلحه 12372 عطارد شهيد عبدالنبي عقيل حميد عبدالنبي عبدالكريم المنصوري 332

الهارثه البصره 1/11/2011 0394823 7 4 24 170م الدير 998892 شيماء نعيم محمد عقيل زعالن حطاب آشر البندر 333

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394415 6 4 168 1229م شط العرب 00263401 زينب عيسى حبيب عقيل سعدون صالح نجم القريني 334

السوق المدينه 1/11/2011 0394876 5 5 167 406 المدينه 614447 بزي نصر صالح عقيل عاشور صالح حسين الحلو 335

شط العرب شط العرب 1/11/2011 394312 2 5 17 408م شط العرب 00875932 هناء علوان محسن عالء الدين عبد الحسين بدر محمد المرزوك 336

المدينة المدينة 1/11/2011 0406399 10 4 181 1287م المدينة 00020017 وفاء عبد الحميد عبد الحسين عالء الدين مردان عبد العباس شنيار االمار 337

البصره البصره 1/11/2011 0394564 5 5 37 1284 طلحه 00072382 عليه خنجر تقي عالء راضي تقي موحي الحلفي 338

الدير القرنه 1/11/2011 0394521 1 5 13 1248 النشوه 00851451 سليمه اسماعيل آاظم عالء عواد آاظم مذخور المياحي 339

طلحة المدينة 1/11/2011 0394739 1 2 145 570م المدينة 00513909 ناجية ريحان عبد العباس علوان شعالن عجالن عبيد السورة 340

الشرش القرنة 1/11/2011 0394664 9 5 7319 366 القرنة 00147636 صبرية بدر ناصر علوان عبد الرضا زيارة سماري ناصر 341



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

البصرة البصرة 1/11/2011 0394369 6 5 23 1447م البصرة 00571818 آفاح عبد االمام عبود علي احمد فرحان وادي العيمة 342

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394322 2 5 164 1429م شط العرب 00015279 رحاب علي فهد علي تريج سبهان داحس العيداني 343

السيبه بي الخصيب 1/11/2011 0394637 10 3 89071 446 ابي الخصيب 653073 زآيه عبدالساده جابر علي جابر بدر حسين العلي 344

شط العرب شط العرب 1/11/2011 394638 10 3 39006 196م شط العرب 775197 فوزية حسين علوان علي جميل حمد عامر الموسوي 345

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394326 6 5 142 1230م شط العرب 097310 سعاد حميد الجي علي حسن سلمان داود القطراني 346

السويب القرنه 1/11/2011 0392196 1 6 99 1237م القرنه 00495504 ازهار فارس عوده علي خيري محمد خالطي الباهلي 347

النشوه القرنه 1/11/2011 0394814 8 4 94 1248 النشوه 00550699 احالم نعيم سلمان علي سلمان شمخي نور النور 348

العز المدينة 1/11/2011 0394836 8 3 54 524 العز 00414053 هيام سعيد منيخي علي عبدوش حسين خريبط السواعد 349

طلحه المدينه 1/11/2011 0392185 1 6 151 1225 طلحه 514006 سميره عيسى مهوس علي عبود ابراهيم علوان المنصوري 350

طلحة المدينة 1/11/2011 0394436 6 4 38 1103 طلحة 00209728 انتصار حسين ضيدان علي آامل عبد الزهرة وطبان الكاظم 351

الشرش القرنه 1/11/2011 0394741 4 2 113 31237 القرنه 07102022 نديمه شبيال حطاب علي لفته عبداهللا صبيح عبدالسيد 352

البصرة بصرة 1/11/2011 0394683 1 4 72 1593م البصرة 00439381 فوزية شاوي دوسر علي محسن عزيز عباس النكاش 353

آرمة علي الهارثه 1/11/2011 0394864 3 4 51 1669م الهارثه 00541693 شيماء سعد آاظم علي منسي عاتي مهاوي الحمداني 354

طلحة المدينة 1/11/2011 0394809 8 4 35 1284م طلحة 00922704 عونة غالي يوسف علي ناصر جياد علوان العلوان 355

القرنة القرنة 1/11/2011 0394789 3 5 150 444م القرنة 00433937 سهام حسن حسب عماد عبد الرحمن حسن  علوان 356

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394568 5 5 31722 159 شط العرب 00146640 فاطمه محمد ناصر عماد عبداالمام عبود محمد الذياب 357

الدير القرنة 1/11/2011 0394278 2 5 183 1164م النشوة 00349452 بلقيس اسماعيل آاظم عماد عواد آاظم مذخور المياحي 358

الفاو الفاو 1/11/2011 0392188 1 6 95128 467 الفاو 00411072 ليلى سلمان داود عماد عيسى علي مولى المولى 359

الهارثة الهارثة 1/11/2011 0394611 5 4 143 1302م الهارثة 00871156 حنان داغر جاسم عماد محيسن خضير عبد اهللا الشاوي 360



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394557 5 5 67 167 شط العرب 00029907 بلقيس عباس يوسف عماد مهدي يوسف مرسي البو سالم 361

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394889 9 2 45 1229 شط العرب 00619950 رباب عبد الصمد علي عمار جبار حميد عبود القطان 362

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0406391 10 4 145 1661م شط العرب 00403017 ساجدة عيسى حبيب عمران صالح نجم عبود القريني 363

النشوة شط العرب 1/11/2011 0394781 3 5 81 445م النشوه 00380135 آاظمية يعقوب يوسف عمران عبد النبي ابراهيم خلف االبراهيم 364

الدير القرنة 1/11/2011 0394684 1 4 81 639 الدير 00195577 حسنة حسن خليف عنيبر محمد دهش سماري حسنالوافي 365

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394786 3 5 52 610م المعقل 009733 وفاء محسن عبد الحسين عودة محسن علي  القطراني 366

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0393337 1 6 62350 312 القرنة 181224 حسنة علي مهدي عودة مهدي احمد جواد الموسوي 367

الهوير المدينه 1/11/2011 0394482 4 5 77592 388 العز 00674642 هديه آاظم زغير عويد مدلول عطيه جوالن البزازنه 368

المدينة المدينة 1/11/2011 0392231 1 6 13 516م المدينة 00013049 حكيمة جودة نصار عيسى نصار جبار ليلو الحيادرر 369

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394777 3 5 1 143م الهارثة 00226793 نضال جليب ناصر غازي رسول ناصر جاسم االسدي 370

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394624 8 15 166 53م ابي الخصيب 00246214 خديجة نوري جابر غالب خضير جابر لفته اللفتة 371

البحار بي الخصيب 1/11/2011 0394351 6 5 94338 472 الفاو 00649618 نجالء علي حسين غالب ياسين حسين رحيم الجبوري 372

الثغر القرنة 1/11/2011 0394454 4 5 157 1203 الثغر 00352966 ماجدة راحم راضي غانم حسن زغير صالح الشرامطة 373

البصرة البصرة 1/11/2011 0394639 10 3 54614 124 البصرة 00203261 حسن صالح منخي غريب غافل منخي شريد الجاسم 374

المعقل البصرة 1/11/2011 0394865 3 4 9 1426م المعقل 00361203 علية حسون يحيى غسان نوري هامل صابر حليبي 375

الزبير الزبير 1/11/2011 0394662 9 5 188 1282م الزبير 00171951 زهراء علي اصغر غنام محسن فليح حسين الجباري 376

السيبة شط العرب 1/11/2011 0394736 4 2 98630 494 شط العرب 00977626 مروة علي حسين فؤاد عبد الباري احمد عبد الحسين التميمي 377

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392165 8 5 116 45م شط العرب 008547924 ازهار عبود حسين فارس عبد خضير حسين الزرآاني 378

الثغر القرنة 1/11/2011 0394309 2 5 72530 363 الثغر 00887861 زهرة شعالن جبارة فاضل جمعة سعد آطامي الشغانبي 379



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394880 5 5 163 340م شط العرب 00059292 بتول عبد الحسن حسين فاضل عبيد حسن علي القطراني 380

طلحة القرنة 1/11/2011 0394429 6 4 31 1284 طلحة 00627826 خمائل محسن يسر فاضل عذاب آيطان آاظم الكاظم 381

الهوير المدينة 1/11/2011 0392153 8 5 16 1697م العز 00734884 سميرة بجاي دبين فالح حسن الزم جاسم العواجي 382

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392210 8 5 38987 165م شط العرب 00018814 شريفة جميل حمد فتاح غالب محسن ناصر الموسوي 383

المدينة القرنة 1/11/2011 0394405 6 4 74322 372 المدينة 00339931 شيرين عمران موسى فراس عبد االمير جواد عبد الزهرة االمارة 384

طلحه المدينه 1/11/2011 0394403 6 4 65750 329 طلحه 21399 حنان توفيق سعدون فرحان غضبان فليح حسين الحسين 385

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0406392 10 4 93 1201 ابي الخصيب 015261 بتول سويد عبود فهمي حمزه عباس عبدالقادر البندر 386

الثغر القرنه 1/11/2011 0394820 8 4 64253 322 الثغر 09834 فوزيه حسين حسن فوزيه حسين حسن - الشغانبي 387

طلحه المدينه 1/11/2011 0394726 1 2 122 728م طلحه 3012098 نزيهه ابراهيم هادي قادر اسماعيل هادي جابر  388

الهارثه البصره 1/11/2011 0394552 5 5 52 1275 الهارثه 180523 حمديه عبدالحسين علي قاسم جاسم محمد شنشول الحلفي 389

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394371 6 5 34 124م الهارثة 00723029 سعدية حبيب عباس قاسم جميل ياسين حسين السلمي 390

التنومة شط العرب 1/11/2011 0394327 6 5 36819 185 شط العرب 00197913 آوثر عبد الزهرة جوخان قاسم عبد السيد عبد الرضا حميد المدن 391

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392229 1 6 34383 172 شط العرب 34383 هدى هادي مطرود قاسم عبدالحسن قاسم محمد الموسوي 392

الدير الدير 1/11/2011 0394554 5 5 1960 24م الدير 00544018 امينة حسن جابر قاسم محمد جابر  المياحي 393

الصنكر بي الخصيب 1/11/2011 0406381 9 4 83771 419 ابي الخصيب 00253953 ياسة عبود خصيب قاسم موسى آاظم محمد المحمد 394

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394685 1 4 32036 161 شط العرب 00503109 بشرى محمد جاسم قاسم يعقوب محمد جاسم الحمود 395

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392195 1 6 194 137م المعقل 00419688 حنان ايوب عبدالرضا قحطان عدنان مجيد صالح القطراني 396

البصرة بصرة 1/11/2011 0392212 8 5 134 1321م ابي الخصيب 00238555 عبير حسن محمد قصي سالم عباس عاشور الراشد 397

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394866 3 4 104 1226م السيبة 00328726 رنا عبد الرحمن آريم قيس عبد الكريم ابراهيم ابريهمي الفيصل 398



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

المعقل البصرة البصره 1/11/2011 0392181 1 6 48 969م المعقل 00498085 رويده حسن علي آاظم جمعه ساجت حمادي الجيزاني 399

البصرة البصرة 1/11/2011 0394579 4 5 34785 174 شط العرب 00381039 باسمة حسون عيسى آاظم جواد سوادي مشتت السوادي 400

العز القرنة 1/11/2011 0394640 10 3 116 478م النشوة 00290566 منيرة زورد وهيب آاظم حسين وهيب شموط السكيني 401

البصرة البصرة 1/11/2011 0394467 4 5 98 424م البصرة 00089146 فاطمة غالم رضا آاظم شعير حمادي خالد العيسى 402

طلحة القرنة 1/11/2011 0394811 8 4 65677 329 طلحة 01241892 عوفة عبد اهللا علي آاظم شنيف حسن عبد اهللا الشناوة 403

البصرة بصرة 1/11/2011 0394360 6 5 24 1316م البصرة 00720644 حمدية حسين آرم آاظم عبد الحسن صالح علي الطرفي 404

السويب القرنة 1/11/2011 0392235 1 6 34 562 القرنة 08900701 زهرة عباس حيدر آاظم عبد الرحيم جاسم محمد المحمد 405

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394754 3 1 46 47م السيبة 00654343 انية عبد الحسن عبد السادة آاظم عبد علي بديوي سلمان السلمان 406

السويب القرنة 1/11/2011 0394655 9 5 174 245 القرنة 381554 امينة جاسم علوان آاظم عودة آريم شريدة االسدي 407

عويسيان بي الخصيب 1/11/2011 0394728 8 2 1975 193 شط العرب 385905 قسمة سهم جاسم آاظم عويد موسى عاقول عاقول 408

الفاو الفاو 1/11/2011 0394464 4 5 96022 481 الفاو 00649033 آاظمية احمد محمد آاظمية احمد محمد شاوي التميمي 409

السويب القرنه 1/11/2011 0394503 6 3 99 73م الدير 126495 قاسميه عوده  آريم جبار طاهر حسين السيد نور 410

المدينة المدينة 1/11/2011 0394410 6 4 140 1233م المدينة 00158887 لمياء منصور سعيد آريم عبد السجاد خضير  البخاترة 411

البصره البصره 1/11/2011 0394420 6 4 70021 351 النشوه 00550496 آريمه نجم عداي آريمه نجم عداي حسين الموسوي 412

البصرة البصرة 1/11/2011 0394833 8 3 137 1562م البصرة 00089118 امل فاضل محمد لؤي محمد رضا آاظم الجعيب 413

السويب القرنة 1/11/2011 0394613 5 4 53 215م القرنة 00842558 باشة حميد درمان لعيبي عبد الرضا حسين السلمان السلمان 414

طلحة المدينة 1/11/2011 0394506 7 3 70 111م المدينة 00186907 زينب جعفر سعيد لفتة جبار حمزة سبتي السبتي 415

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394690 2 4 37 408م شط العرب 00959659 زآية خضير مال اهللا لفتة عيسى حبيب عيسى القريني 416

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394868 3 4 78 1457م ابي الخصيب 100220 بشرى طعمة حيدر لفتة محسن آاظم عبيد برهاني 417



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394522 1 5 37783 189 شط العرب 00018115 سميره شهاب عبدالواحد لفته خضير شهاب جباره العامري 418

الهوير المدينه 1/11/2011 0394334 6 5 82 514 العز 01244253 مياسه والي حمود لفته خلف ياسين سلطان العكده 419

الثغر القرنه 1/11/2011 0394641 10 3 45 1491 الثغر 00362880 ليلى فليح سماري ليلى فليح ارجال سماري البوخيتر 420

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394559 5 5 10 143م الهارثة 00855130 نوال محمد عبد مؤيد آاظم عبد مرزوك  المياحي 421

الفاو الفاو 1/11/2011 0406389 10 4 91600 458 الفاو 00427420 حميده عبدالخضر مجيد ماجد جاسم محمد غلوم التميمي 422

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394336 6 5 184 1330م الهارثة 01602597 ابتسام علي فنجان ماجد منصور مزبان مرجان الحمداني 423

البصره البصره 1/11/2011 0394730 5 2 9 528 طلحه 00940083 ماجدة خير اهللا نعيم ماجده خير اهللا نعيم  العلوان 424

البصرة البصرة 1/11/2011 0392186 1 6 120 1267م ابي الخصيب 00952263 فاطمة عبد الحسين عبد الرضا مازن سلمان عواد اسماعيل االسماعيل 425

عتبة شط العرب 1/11/2011 0394776 3 5 36881 185م شط العرب 00998914 امينة مجيد عبيد مال اهللا حنظل عبد الشيخ آنعان الكنعان 426

السويب القرنة 1/11/2011 0394365 6 5 71845 360 القرنة 024094 عطيفة صبيح حمزة مالك جاسم جابر محي المياحي 427

طلحه القرنه 1/11/2011 0394313 2 5 76 560م طلحه 19484 سميره جميل عبدالكريم مالك مجبل جناح محمد المحمد 428

بصرة بصرة 1/11/2011 0394518 7 3 9149 46م البصرة 00409858 فضيلة جمعة سالم مجيد حمود جدوع صالح الصالح 429

الهوير المدينة 1/11/2011 0394561 5 5 192 1300م العز 00215797 غصون محسن آاظم مجيد صبيح مطر منشد شغانبي 430

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394575 5 5 155 501 شط العرب 00516882 ابتسام عبدالصمد محسن مجيد عبداهللا حبيب عيسى القريني 431

الهوير المدينة 1/11/2011 0394609 5 4 77210 387 العز 00211212 حسنة عبيد بشارة محسن حسن عاشور عزيز بيت مشعل 432

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392151 8 5 171 433م شط العرب 0067098 فضيلة عبد االمام عطية محسن فاضل عباس محمد الشتال 433

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394456 4 5 151 29م الهارثة 00394204 وفاء خير اهللا سلطان محمد باقر خلف عبد اهللا خلف البدران 434

السويب القرنة 1/11/2011 0392250 1 6 193 1245م طلحة 00930266 اسيا عبد الصمد فاضل محمد تقي عزيز محمد سالم السالم 435

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394798 3 5 118 226 شط العرب 00428537 رجاء احمد شهاب محمد جاسم طاهر جاسم الكطراني 436



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

المدينة المدينة 1/11/2011 0406380 9 4 75545 378 المدينة 00542449 عواطف مردان عبد العباس محمد جاسم محمد عويز الشاهين 437

طلحة المدينة 1/11/2011 0392233 1 6 67 1225 طلحة 00350239 ندى عبد الواحد فاضل محمد جعفر فاضل محمد السالم 438

هور السعد القرنة 1/11/2011 0394821 7 4 22 414 النشوة 00230688 غرينة مولي عودة محمد جمعة سلمان هاشم النور 439

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394757 1 1 40 1267م البصرة 00381149 فضيلة عبد الجليل عبد الحسن محمد جواد يعقوب فرحان الداوي 440

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394881 5 5 54 1260 البصرة 00441956 سندس مهدي صالح محمد حسين سعدون حسان الظاهر 441

البصره البصره 1/11/2011 0394588 4 5 77 1260م البصره 00220954 باسمه هندي جياد محمد حمزه عباس جاسم العيداني 442

السويب القرنة 1/11/2011 0394672 9 5 63 186م الثغر 00412245 زينب عبد الجبار علي محمد خالد عبيد برهان الساعدي 443

السويب القرنه 1/11/2011 0392159 8 5 6 1237م القرنه 0059115 شيماء توفيق حسن محمد خزعل عبدالحسين حميدي الجريح 444

البصره البصره 1/11/2011 0394654 9 5 173 1428م المعقل 00600201 حوراء موسى جاسم محمد خلف جبر مطلق االزالح 445

طلحة المدينة 1/11/2011 0394791 3 5 193 528 طلحة 00462214 ندوة عبد حمود محمد خيري حنون محمد الجبر 446

الدير القرنة 1/11/2011 0394748 6 2 131 1299 سفوان 00186174 نشمية نعمان مسلمي محمد رضيو عجة شريوي الشفابني 447

خور الزبير خور الزبير 1/11/2011 0394619 3 15 97624 489 ابي الخصيب 00706388 رضية عبد االمام عويد محمد ريسان علوان فرحان المطوري 448

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392236 1 6 76 507م شط العرب 01607150 حياة عبادي علي محمد سعيد صالح مهدي ال حمود 449

العز المدينة 1/11/2011 0394308 2 5 126 1227 العز 00153251 حسينية جعاز عزوز محمد صابر فازع حسين السواعد 450

السويب القرنه 1/11/2011 0394317 2 5 41 1335م النشوه 00193936 هناء جابر محمد محمد عباس عبدالرضا عبود المحسن 451

القرنة القرنة 1/11/2011 0392211 8 5 2 1237م المدينة 00499874 زينب حسن محمد محمد عباس محسن ضايف ال فرج اهللا 452

البصرة البصرة 1/11/2011 0394796 3 5 22977 115 البصرة 00619178 معصومة اسماعيل اآبري محمد عبد المهدي عوض علي الحداد 453

القرنة القرنه 1/11/2011 0392218 8 5 161 85م القرنه 00209351 دره خنجر تقي محمد عبدالرضا زياره سماري الناصر 454

البصره البصره 1/11/2011 0394563 5 5 100 1260 البصره 00959609 شيماء قاسم سلمان محمد عبدالوهاب علي حسين ابو مره 455



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394407 6 4 92 1229م شط العرب 00428119 ايمان سهيل محمد محمد علي جاسم ناصر الناصر 456

محلة الشمال الزبير 1/11/2011 0394729 2 2 60409 303 الزبير 00193516 فضيلة صالح سفر محمد عودة حمد جلود المنتفك 457

البصرة البصرة 1/11/2011 0392190 1 6 199 538م البصرة 00382367 االء سليم فليح محمد فرج حسن شبوط الالمي 458

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0394409 6 4 79 1268م المعقل 00188112 اخالص غانم طالب محمد قاسم محمد لعيبي االيديري 459

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0392203 8 5 73 1234م ابي الخصيب 182586 عقيلة سعيد عبدالكريم محمد مجيد جراد عيسى العيسى 460

المدينة المدينه 1/11/2011 0394567 5 5 190 1219 المدينه 00340136 جميله رزوقي محمدعلي محمد نوري عبادي حسان المعيراوي 461

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394686 1 4 33385 167م شط العرب 191747 ميناء جبار صيهود محمد نوري مطر حمد اهللا العود 462

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394888 10 1 83082 416 ابي الخصيب 00341299 مشارق عبدالمحسن عبدالرضا محمد يعقوب يوسف محمود الراجح 463

الفاو الفاو 1/11/2011 0394759 4 1 94682 474 الفاو 00239492 اشواق فالح عبيد محمد يوسف جابر منصور الخرساني 464

الهارثه البصره 1/11/2011 0394566 5 5 43 1329 الهارثه 00400991 هاجر سلمان سمخي محمدعلي صابر فنجان سلمان الشاوي 465

المدينة المدينة 1/11/2011 0392187 1 6 62839 315 القرنة 00235396 نادية عبد الوهاب مرزوق مخلص مكي عاتي ريشخان السحد 466

الكباشي شط العرب 1/11/2011 0406387 10 4 33821 170 شط العرب 00244349 ساهرة هاشم باقر مرتضى عيسى حبيب عيسى القريني 467

الهارثة الهارثه 1/11/2011 394869 3 4 137 1269م المعقل 00302963 بشرى عبدالكريم مكي مسلم صالح جابر آزار السكيني 468

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394621 10 15 86124 431م ابي الخصيب 00807811 بدرية عبد الرزاق حسن مسلم عبد الحسين مكي حسين  469

المعقل البصرة البصرة 1/11/2011 0392193 1 6 149 1473 المعقل 00693582 رضية عبد الجليل سامي مسلم عناد خضير فارس العيداني 470

البصرة البصرة 1/11/2011 0394879 5 5 136 1442م البصرة 00291530 شهربانو جعفر جعفري مصطفى حسين بحر خلف المالكي 471

الشرش القرنة 1/11/2011 394832 8 3 168 216م القرنة 00182373 زينب صادق حسن مصطفى آاظم محسن شبيب الشبيب 472

الدير القرنة 1/11/2011 0392217 8 5 118 1312م الدير 00163134 قنديلة جواد عامر مصطفى ناصر عودة بداي نور 473

البصرة البصرة 1/11/2011 0406385 10 4 116 1247م الدير 00323226 مريم اسماعيل آاظم مكي صبري ياسر ضيدان الديري 474



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

المير عثمان المدينه 1/11/2011 0394790 3 5 57 1227 العز 0450426 بشيره محمد زوير مكي عبدالكاظم جعاز عجيل البزازنه 475

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394667 9 5 41863 210م الهارثة 00256132 التفات عبد الكريم عبد الغني ملك داغر حبيب احمد االسدي 476

الهارثة البصرة 1/11/2011 0394475 4 5 39527 198 الهارثة 01180976 بشرى شنيف عبيد مناف عبد الصاحب هاشم سهر الجزائري 477

البصرة البصرة 1/11/2011 0392197 1 6 160 57م البصرة 00422222 منى شاآر رضا مناف هشام هادي حسن الجزائري 478

السويب القرنة 1/11/2011 0394330 6 5 64 402م الثغر 00305811 لبيبة حميد دريس منصور جواد عامر موسى البطاط 479

الفاو الفاو 1/11/2011 0394753 3 1 156 193م الفاو 00753511 فاطمة احمد محسن منصور حسين حسن  المنصوري 480

المدينة المدينة 1/11/2011 0394433 6 4 76248 382 المدينة 00438570 عصمت حسين فتحي مهجر لفتة محمد جاسم االمارة 481

طلحة المدينة 1/11/2011 0392237 1 6 81 1245م طلحة 113720 زينب عبد الرحمن مجبل مهدي خنجر تقي موحي الحلفي 482

الهارثة الهارثة 1/11/2011 0394870 3 4 137 1330م الهارثة 00745108 خولة مهدي فالح مهدي صالح شنيار موسى الحلفي 483

المدينة المدينة 1/11/2011 0394673 9 5 169 338 المدينة 255340 خلود عودة مطر مهدي صالح فلك حسين الحلو 484

الهارثة القرنة 1/11/2011 0394367 6 5 74 1202م القرنة 00440740 ليلى آاظم داود مهدي عبد الجبار صيهود مالح المحمد 485

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394556 5 5 32 437 شط العرب 00575759 نوال عبداهللا باش اغا مهدي عبدالصمد عبدالوهاب محسن المذآور 486

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394783 3 5 32449 163 شط العرب 402472 فوزي احمد عبدالواحد مهدي قاسم زامل عبداالمام المياح 487

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394871 3 4 38602 194م شط العرب 00917286 جمهوري فالح عواد مهدي آاظم جري عزيز العيداني 488

الفاو الفاو 1/11/2011 0394463 4 5 13 327م الفاو 00377250 هناء اراهيم عباس مهدي مراد خليفة مراد المطوري 489

الفاو الفاو 1/11/2011 0394752 1 1 58 130م الفاو 00782681 انيسة شاوي عاشور مهدي مقداد بندر  البندر 490

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394283 2 5 19 255م شط العرب 00720291 وداد احمد عيسى مهند جميل ناصر جمعة االسدي 491

البصره البصره 1/11/2011 0394314 2 5 51 1416م البصره 00443190 خالده جاسم حميد مهند صالح جبار رومي الرومي 492

البصره البصره 1/11/2011 0392198 1 6 39 1502م البصره 00814099 خديجه محمد  موفق هشام هادي حسن الجزائري 493



قائمة بأسماء المشمولين بقرارات اللجنة (140) الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب البصرة الوجبة السابعة

السويب القرنة 1/11/2011 0394331 6 5 3 1237م القرنة 181021 زيتون سويلم حسن ميثم امين فالح حسن حاج حسن 494

طلحة القرنة 1/11/2011 0394315 2 5 164 1225م طلحة 00416443 اشواق آيلو طالب ميثم باقر مكطوف محمود المخليف 495

الهارثه البصره 1/11/2011 0394651 9 5 186 89 الهارثه 00691456 زينب خلف عبداهللا ميثم حمزه عباس حسين الحلفي 496

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392191 1 6 122 45م شط العرب 00313240 سحر عبد الكريم رحيم ميثم عبد الرزاق حاتم حمد الحمد 497

الشرش القرنة 1/11/2011 0394801 7 4 47 435م القرنة 00147768 اقبال صالح فرحان ميثم عبد الصمد داود آنموش االحمد 498

القرنة القرنة 1/11/2011 0394778 3 5 84 1476م القرنة 577361 زينب جمال عبد الصاحب ميثم آاظم محسن شبيب الموسوي 499

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0406400 10 4 34756 164 شط العرب 00283733 عواطف حنون حسين ميثم ناهي جبيل دخيل العيداني 500

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0406397 10 4 32932 165م شط العرب 00514445 زهرة ه=عبد الرزاق حاتم ميمون طاهر حبيب عبد الرزاق المرزوق 501

البصره البصره 1/11/2011 0406379 9 4 159 1418 البصره 00538601 صابرين طارق طاهر نائل احمد فرحان  الحجه 502

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394615 5 4 36281 182م شط العرب 00648923 امينة ماجد خضير ناجي باهض خضير خشان المنصوري 503

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394822 7 4 32281 162 شط العرب 00060163 منى علوان محسن ناصح عبدالقادر عباس علي السالم 504

السيبة بي الخصيب 1/11/2011 0394625 8 15 87512 438 ابي الخصيب 00297919 زهرة محمد ظاهر ناصر عبد النبي ظاهر  مغامس 505

الهارثة الهارثة 1/11/2011 0394606 5 4 106 1275 الهارثة 105154 عصمت اسماعيل محمد ناصر محمد عيسى ابراهيم الصيمري 506

السويب القرنة 1/11/2011 0394763 10 1 56 444م القرنة 00624810 بلقيس ساجدت مجيدي ناظم طعمة عباس محمد المياحي 507

آرمة علي الهارثه 1/11/2011 0394306 2 5 71717 359 القرنه 00839857 اميره ناصر سبتي ناظم عطيه خادم آاظم المياحي 508

السويب بصرة 1/11/2011 0392240 1 6 65933 330 طلحة 00011218 خديجة عبادي جناح ناظم وطبان جناح محمد الحمد 509

القرنة القرنه 1/11/2011 0394577 4 5 69363 347 القرنه 71506 نجالء عبدالرحمن حمود ناهض عبدالرحمن حسن علوان العبادي 510

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394372 6 5 151 1414 البصرة 00456133 اشراق حميد عبد الحسين نبيل حنون آاظم نعيم اليعقوبي 511

الفاو الفاو 1/11/2011 0394428 6 4 66955 335 طلحة 00360208 مريم عبد الصاحب صيهود نجف حسن وادي علي العلي 512
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الهارثة الكرمة 1/11/2011 0394366 6 5 65 1302م الهارثة 00941499 شمعة لفته بدران نجم عبد اهللا حسين عويد االسدي 513

التنومة شط العرب 1/11/2011 039224 8 5 97072 9م المدينة 00251206 حدهن عبد الرزاق علي نجم عبد اهللا خضير عيسى الموسوي 514

الهارثة الهارثة 1/11/2011 0394607 5 4 70 1275م الهارثة 00652014 وجدان عبد االمام عبادي نجم عبد اهللا عبادي عيسى البويصري 515

الدير القرنه 1/11/2011 0394731 2 2 28 24م الدير 58420 بشرى جاسم عبيد نزار علوان حرج عباس المياحي 516

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392152 8 5 136 1161م شط العرب 000066 زينب حميد مهدي نزار محمد صالح عناد العيداني 517

الثغر القرنه 1/11/2011 0394434 6 4 5 1236م القرنه 00324312 هيفاء آاظم حسن نظير عبدالصمد حسن علي الراشد 518

السويب القرنة 1/11/2011 0394877 5 5 67993 340 القرنة 00403362 سلوى جواد آاظم نعمه محمد حسين جواد ال سيد جواد 519

الجراحي الدير 1/11/2011 0394305 2 5 44875 225 الدير 058182 ناجية عبيد علي نعيم غضبان علي برغوث الديراوي 520

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394507 7 3 110 1230م شط العرب 00146261 نوال عبد الحسن يوسف نوال عبد الحسن يوسف  القطراني 521

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394560 5 5 34569 173 شط العرب 063324 سليمة شاآر صادق نوري جابر صادق احمد الموسوي 522

طلحه المدينه 1/11/2011 0394810 8 4 160677 329 طلحه 868827 نعيمه غليم عويد نوري شنيف حسن عبداهللا الشناوه 523

الشرش القرنة 1/11/2011 0394834 8 3 64330 322 طلحة 00301810 هاجر حرمل عبد علي هاجر حرمل عبد علي عبد اهللا السواد 524

الفاو الفاو 1/11/2011 0394586 4 5 91073 456 الفاو 00154327 سميره عواد يعقوب هادي خلف آنعان خلف التميمي 525

النشوة القرنة 1/11/2011 0394793 3 5 69534 348 النشوة 00100894 سهيلة سكر سعيد هادي شناوة مديخل بهيري  526

السيبة شط العرب 1/11/2011 0394746 9 2 54 1494م شط العرب 00195569 مسكية عذاب عاشور هادي آاظم حمادي طاهر الياسري 527

السويب القرنه 1/11/2011 0392205 8 5 175 1203 الثغر 00923137 وحيده شيال مناحي هاشم حسن زغير صالح الشرامطه 528

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394324 2 5 34670 174 شط العرب 00447972 ربيعة عبد االمام محمد هاشم حسن عبيد بريهي العامري 529

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394514 7 3 37876 190 شط العرب 00738274 منى ابرايم حميد هاشم هادي مهدي جبر الالفي 530

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392161 8 5 90901 451م ابي الخصيب 029929 هاشمية جميل حمد هاشمية جميل حمد عامر الموسوي 531
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شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394787 3 5 181 116م شط العرب 00607981 نجف عبد النبي حمود هاني حمادي حمود حمد العثمان 532

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392206 8 5 61 1285م شط العرب 097034 وديان علي احمد هاني داود سلمان جبار العامري 533

القرنة القرنة 1/11/2011 0394523 1 5 160 216 القرنة 00403142 حنان فارس سعدون هاني دوسر عودة نجم الشرش 534

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394815 8 4 49 1303 شط العرب 181002 ميسون جبار جخيور هاني مهدي قاسم حميد الكنون 535

الدير القرنة 1/11/2011 0392230 1 6 165 1247م الدير 00517775 اسيا حسن بدر هشام داخل نجم عبد اهللا الجزائري 536

بي الخصيبابي الخصيب 1/11/2011 0394623 5 15 88884 445 ابي الخصيب 00746401 هيلة عبود خضير هيلة عبود خضير يوسف الشويك 537

البصره البصره 1/11/2011 0394571 5 5 17668 89 البصره 00759344 عليه غالم يوسف وحش رشيد حسنين دغيشر الجابري 538

سويب القرنة 1/11/2011 0394785 3 5 65830 330م طلحة 00984088 ربيعه محمد ربيعي وحيد جابر خلف جبر الحلفي 539

طلحة المدينة 1/11/2011 0394666 9 5 159 1274 طلحة 00239848 نداء نوري مهوس وسمي شرهان بالسم محمد العلي 540

التومة شط العرب 1/11/2011 0394504 6 3 26 616م شط العرب 00404349 وفاء مهدي ناصر وفاء مهدي ناصر آزار العيدان 541

البراضعية البصرة 1/11/2011 0394805 7 4 139 1211م ابي الخصيب 00812585 زهراء صاحب مصيو وليد محمد حسين علي العبد الرحمن 542

الهوير المدينة 1/11/2011 0406386 10 4 128 1300م العز 00153979 قنديلة عبد العظيم ياسين ياسر عودان ياسين سلطان العكدة 543

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0394368 6 5 33059 166 شط العرب 00097339 فاطمة نجيب عبد الحسن ياسين طه ياسين حسين الديراوي 544

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392178 1 6 101 1229م شط العرب 00026829 ساجدة ترياك سلمان ياسين عبد االمير جابر عبد اهللا السلطان 545

الفاو الفاو 1/11/2011 0394354 6 5 90629 454 الفاو 00284898 فخريه مندي حسين يوسف بدران جابر عيدان العبادي 546

شط العرب شط العرب 1/11/2011 0392222 8 5 104 30 شط العرب 00306668 نجاة عبد الزهرة راضي يوسف راضي مطلب خلف الدنين 547

طلحة القرنة 1/11/2011 0394642 10 3 42 790 طلحة 00112751 خديجة ابراهيم عبد الكريم يوسف عبد المحسن ياسين جابر الطريم 548

الهارثه البصره 1/11/2011 394895 4 2 16 143م الهارثه 418347 ورده سامي قاسم يوسف قاسم عباس بندر الديراوي 549

الدير القرنه 1/11/2011 0394807 7 4 78 24م الدير 78131 اسيل عاصف ناصر يونس محمد حمود فرج الفرج 550


