
قائمة بأرقام صكوك المواطنين المهجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتهم في لجنة تنفيذ المادة (140) في البصرة

تاريخ الصكرقم الصكاسم الزوجاسم االماالسمت
15-كانون األول-002300813علياء نجمحياه مهدياثير كامل قاسم  المنصوري1
09-كانون األول-001985313اطياف حسين جاسموفيقه محمداحمد جعفر عيسى طوفان الصوافي2
09-كانون األول-001988413حديده عاقول كاظمجسم خلفاحمد حسين زغير رشيد الرشيد3
09-كانون األول-001984513انتصار لعيبيسكنه شالكهاحمد زبون داخل سلمان االزرقي4
15-كانون األول-002036113امينه عبدالكريم يوسفعقيله هاشماحمد مهدي هاشم احمد5

15-كانون األول-002300213/سعاد احمدازهار قاسم عبد هللا خزعل العامري6

15-كانون األول-002052413زينب عبدالحميد عبدالوهابكريمه عباساسعد حبيب بالسم عبد القادر ابو نبيدر7

09-كانون األول-001987713سعاد عباس فاضلفاطمه عباساسعد عبد الباقي احمد جاسم المناحي8

15-كانون األول-002035813امنه عدنان عبوداميره عبدامجد صالح عدنان جاسم الموسوي9
15-كانون األول-002301913\مكيه كريمانعام نعيمه كمر ضميل الدارجي10
05-كانون األول-001954713\زهره زاهدانيسه محمد عبد هللا اسماعيل الحمدي11

09-كانون األول-001990013سناء خيون لكنكاظميه صالحاياد جليل محمد يوسف البزوني12

15-كانون األول-002050413بثينه ذكوان غازيجماله منسيباسم خضير علي موسى المطيري13
09-كانون األول-001985713اخالص حسن عليصالحه هاديباسم الزم ناصر فرج النور14
09-كانون األول-001988713صفا احمد عليمنيره منيربشار عبد القادر مانع كباشي السعد15
15-كانون األول-002301713/صالحه هاشمبهيجه جبار احمد مصطفى المصطفى16
15-كانون األول-002034513سناء عبدالرزاق قاسمفاطمه حامدتوفيق طاهر طالب غضبان المياحي17
09-كانون األول-001985213نهاية عبدالواحد حمزةكعيهن جليلثائر حبيب حمزه عباس المجبل18
09-كانون األول-001983513نضال عليكريمه مهاويجاسب فالح حسن صالح الكنون19

15-كانون األول-002051013فضه فضل هللا حسينليله حسينجاسم محمد مهلهل سنسل20

09-كانون األول-001984813كواكب جبارمظلوم هزاعجبار حسن الزم جاسم العواجي21

09-كانون األول-001985513سعاد كريم كاظموسيله مريوشجمعه حسن علي موسى المولى22

09-كانون األول-001985413فهيمة حمدان عباسبدريه هاشمجمعه عبد علي رحمه موسى الشويلي23
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09-كانون األول-001984113شيخه حسينفضيله كليجميل عبيد جواد ساري البعوض24
15-كانون األول-002037213/جماله كاطعجميله عبد العالي محمد مشتت الحسن25
15-كانون األول-002036413مدينه عبد علي عباسمعصومه حسنجواد حسين عباس حسين الحيدري26
09-كانون األول-001987313ناجيه قاسم حسيننجيه مرزوقجواد كاظم طاهر نمر الجابري27
15-كانون األول-002035113ايرينا فيودر لفتةصبريه خلفجواد كاظم لفته زغير المحمداوي28
15-كانون األول-002051313شيماء رضو عجهوحيده عجهحاتم عبد علي اطعيمه الشغانبي29
09-كانون األول-001986013فضيلة محمد حمدمنعوته كثيرحبيب عبد الحسين عباس حمزه الحمان30
15-كانون األول-002034313/مريم ناصرحسن عبد الزهره عطيه خلف عطب31
15-كانون األول-002034413اسراء فالح حسنخيريه رديفحسين عبد الزهره بجاي عيسى العيداني32
09-كانون األول-001988313فاطمه مهدي كريمنزيله محمدحسين عبد الساده عبد جبر33
09-كانون األول-001985013هدى احمدفاطمه عبدحقي اسماعيل فنجان كاظم العبادي34

15-كانون األول-002037313زينب عبود ثامرصبريه سبتيحكمت نادر نزال خلف الحبشي35

15-كانون األول-002300513/نعيمه جيادحلوه علي عبد النبي حسين البدران36
09-كانون األول-001983213فاطمه حميدمايعه عليحماده علي سماري عباس الشميل37
15-كانون األول-002035513زينب شنين صالحقسيمه محمدحمزه ثامر حسين ناصر السودان38
15-كانون األول-002051413\نسيمه عزالحوري جاسم محمد شنشول الحلفي39
09-كانون األول-001989013زينب علي احمدنوريه عبد الكريمحيدر باكوت ثامر الباكوت السعيد40
09-كانون األول-001988213سكينه علي ناصرابتسام زويدحيدر جواد ناصر محمود الحمود41
15-كانون األول-002037513هديه دربول فرحانشريفه احمدحيدر محمد شافي عبد السيد التميمي42
15-كانون األول-002301313سنيه اسهيل جبرنبعه جبرخالد جلوب عباس  االسدي43

15-كانون األول-002052113/غاليه مطرخزنه كاظم ساهي العبد هللا44

15-كانون األول-002300113خديجه كاظمبلخس جابرخلف نمر دفار جواد45

15-كانون األول-002300413فاطمه فنجانكحم عبودخلف هاشم خليفه  الصكر46

09-كانون األول-001986113كوثر عبدالعزيز اسماعيلنعيمه عباسراشد صالح عبد الرضا موسى العبادي47
09-كانون األول-001955013قيسيه كاظم جعاز\باسمه عبدغضباننوريه عاشوررحيم زغير موزان شكبان البزازنه48
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09-كانون األول-001984913/خديجه عليرسميه سويد حسن احمد الخرساني49
09-كانون األول-001983113زهره حمدانمنوه عبد الزهرهريسان طعمه شناوه صدق الشغانبي50

09-كانون األول-001985813/نسيمه جاسمزهره حسين احمد محمد المبارك51

09-كانون األول-001988513ابتسام جاسب يوسف / هناء كامل بارعشمينه عبد الواحدزهير صالح حبيب حسن بطاط52

15-كانون األول-002035313زينب عبدالواحد ضيفا ہللفضيله عباسزيد محمد رضا عبدال العبد الرسول53
09-كانون األول-001981913فاطمه محمد\اثمار عبداالميرهاشميه نويرساجد حمود عبد الكريم فارس الشنين54
09-كانون األول-001982713شيماء ستارحسنه حسنسامي هتلر محسن بداي الكرم هللا55
15-كانون األول-002050213معصومه حبيبفاطمه جاسمستار جبار عواد كاطع الزيدي56
15-كانون األول-002051113زهراء محمد رضاحسنه جبرسلمان كاظم جويد سهران المنصور57
09-كانون األول-001989113كاهيه داغر حريجهسلوى ثجيلسمير خضير جالب كبات السواعد58
09-كانون األول-001985613/عالهن عيسىسميعه عوده حمزه  البطاط59
15-كانون األول-002037413\خاتونه عليشمسه عبد علي عباس عبد علي الجبوري60
09-كانون األول-001986513سهى مطشر عزتامينه صابرشهاب كاظم جواد شهب دغيله61

09-كانون األول-001986213حسنة جاسب موسى/ وداد مهدي صالحزهره داغرصالح سلطان عبد هللا محسن النور62
15-كانون األول-002050313/زهره درويشصبريه مرتضى حسن فرج هللا االسدي63
15-كانون األول-002035213رسميه صبر شنيارفيضه جودهصبيح نويشي لفته حسان السواعد64
15-كانون األول-002301413فليحه حسونساعه حميديصالح صدام سلمان ضابط السويعدي65

15-كانون األول-002301113سناء عبد العاليعاتقه محسنطالب عبد الحسن محمد علي الموسوي66

09-كانون األول-001989813جنسيه لفته كاطعزنوبه حسنطه رمضان فرحان جباره الصلبوخ67
09-كانون األول-001981613امل كاظم موسى\سندس موسى حنونصالحه ماضيعادل خضير عيسى ديوان الضويع68
09-كانون األول-001989913اميره حميد مثنيمكيه مثنىعباس سالم حسين مهدي الماجدي69
09-كانون األول-001981713جمهوريه علي حسينفهيمه محمودعباس غدير سلمان علي الحريشاوي70
15-كانون األول-002037113االم زياره داخل\مريم سيف هللابدريه صدامعباس كريم فرحان عبد هللا الدالم71
09-كانون األول-001989713بتول ناصر جاسمليلى اجوعيدعباس محسن جاسم عناد الفريجي72
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15-كانون األول-002036213سحرعباس كاطعرسميه محسنعبد االمير حسن راضي جعيص العبد هللا73

15-كانون األول-002036613سميحة ايوب عبد الخضرمعصومه حسنعبد االمير حسين عباس حسين الحيدري74

15-كانون األول-002036913هاجر مصطفى داودامينه عبد الشاهعبد االمير حمزه عباس حسن المياحي75

09-كانون األول-001986313سمره غالب صالحجاسميه ورورعبد الحكيم كعيم معتوك عوده العوده76
09-كانون األول-001984413زكيه شاهيشرمه روميعبد الحي وسيم حمود حسين حمد77
15-كانون األول-002300913مفيده محمدجوري خضيرعبد الرزاق شرهان فرج عيدان البدران78
15-كانون األول-002052313ساميه جاسم خضرزهره جاسمعبد الساده سلمان خضير عيسى العطبي79
09-كانون األول-001983613عروبه جوادنسيمه حسينعبد الستار هاشم محمد سيالوي السيالوي80

09-كانون األول-001989413عواطف علي فرجبدريه محمدعبد السالم عبد الحسن فرج فاخر ال فرج هللا81

09-كانون األول-001989313انسام شبيب صالح / خوله حسن جعازفتحيه عبد الزهرهعبد السالم عبد الزهره مظلوم جبر السوادي82

15-كانون األول-002301213باسمه حسيننعيمه عبوديعبد السيد هاشم عبد السيد سلطان الدالي83

15-كانون األول-002037013ضاميه بالسم سعدونحنتوشه عبد الكريمعبد العالي قاسم سعدون جابر المنصوري84
15-كانون األول-002301513مهى علي ابراهيمبدريه سلطانعبد الكريم حسن عبيد طاهر سينماوي85
09-كانون األول-001983813نظيره محمددنيا محسنعبد النبي شنشول كاظم محمد حسن فرج هللا86
09-كانون األول-001988113خيريه سويد حسينفهيمه صالحعبد النبي عبد الرحيم ناصر عزيز العبادي87
09-كانون األول-001954913ناهده عباس عليفطومه عبيدعدنان حسون علي مانع المانع88
15-كانون األول-002051513بهيه محمد خضيركريمه حمودعدنان عبود محسن محمود النور89
15-كانون األول-002035413مياده عبدالحكيم بدرحمديه ظاهرعقيل علي حسين محسن العجه90
09-كانون األول-001983413هيفاء حاتملطيفه حسنعالء طالب عبود ناصر التاصر91
09-كانون األول-001984213وفاء ماجدحمديه عاصيعلي جاسم محمد جاسم المحمد92
15-كانون األول-002301813احالم ناجحنحله احمدعلي صندل سبتي  الفيث93
09-كانون األول-001982813سهام اسماعيلسليمه عبد هللاعلي عبد الحسين عبد علي محمد المياحي94
15-كانون األول-002036313مكيه حمد عبد هللارقيه عبد المحسنعلي عبد الصمد عبد هللا حسن الراشد95
09-كانون األول-001983913زيتون طهفضيله عباسعلي عبد الكريم محسن عبد هللا العرب96
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15-كانون األول-002051213الحان فاضل كاظمشكريه ناصرعلي عبد هللا بايش جابر السعد97
15-كانون األول-002034713كريمه سلمانشريفه حسونعلي هادي محسن عبد العال العبادي98
15-كانون األول-002035913ثريا بينظر زين العابدينوبريه ملكفاخر هادي محسن علي البدري99

15-كانون األول-002035613حوراء عبدالزهره عثمانوهيبه عبد هللافاروق سلمان لفته خلف العطبي100
15-كانون األول-002052213عهود ياسين عبد الصاحبفوزيه عليانفاضل جياد عيدان علي المويل101
15-كانون األول-002301613/فهيمه جعفرفاضله حميد اسماعيل دغيش النصاري102
09-كانون األول-001984313/مسحونه هجولفرهه حسين مجلي فاخر الحيادر103

15-كانون األول-002300613سماهرحميدصديقه محسنقيصر علي عبود ديوان  العيداني104

09-كانون األول-001987513ازهار صالح مال هللازكيه هليهلكاظم جاسم كاظم جعفر البحراني105
15-كانون األول-002050113وسن حسن حمزهفخريه جويعدكاظم حسن جعاتي كاظم الزبيدي106
15-كانون األول-002300313بشرى عبد هللا ثامربثينه باقركاظم عليوي عبد الساده صخي البدري107

15-كانون األول-002051913نهله عبدالجبار يعقوبفهيمه صالحلطفي عبد العزيز عبد الواحد حسن العطبي108

09-كانون األول-001984713راضيه يعقوبوداد بشيرليث ابراهيم رزوقي هنودي109
15-كانون األول-002036813\نظيمه عزالليلى غضبان عبد بشاره البشاره110
05-كانون األول-001954113ازغيره عبد الحسين رمضانكاغد تعبانمحسن زياره عويد بثير المشعل111

15-كانون األول-002052013سليمه خلف حبيبسكنه سعودمحمد الرضا احمد حبيب محمد القطراني112

09-كانون األول-001989213حسنات عبد سعودتاجيه ظاهرمحمد امين عبد الحسين  عبد الحسين113
15-كانون األول-002034813/طاهره عابدينمحمد باقر خلف فرحان عبد الرسول114
09-كانون األول-001984013نجاة جلوبسعده لفتهمحمد جبر محمد علي الحميداوي115
09-كانون األول-001984613شروق مهديغاليه قاسممحمد خوير لفته ياسر المالكي116
09-كانون األول-001987213انتصار محمد جاسمفطيم حامدمحمد سلمان شمخي جباره نور117
09-كانون األول-001987113عينات ماضي هيلي/ساعديه كباشيبدريه فالحمحمد شكيل رحيم سرحان العلي118
09-كانون األول-001989613خلود حميد عبدالكريمزكيه هاشممحمد شمخي جبر  الغلوم119
09-كانون األول-001985113سميرة غالب موحينصره ثامرمحمد عبد الرضا موحي بندر الناصري120
15-كانون األول-002050513هدى عبد علي عباسزهره طالبمحمد عقيل يونس يعقوب المياحي121
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09-كانون األول-001982913مريم عبد االلهزكيه تريجمحمد موسى محمد هاشم الشوكي122
09-كانون األول-001983313ايمان مالكمريم عمارمحمد هاشم نعمه هاشم الموسوي123
09-كانون األول-001987013ايمان مهدي صالحنعيمه جاسممحمد ولي حسين يوسف الدراجي124
15-كانون األول-002051813حليمه فالح مباركساره صالحمحمد ياسين عبد هللا احمد الغانمي125
15-كانون األول-002032313بلقيس نعمة ناصرهاشمية كاظممرتضى عبد الخالق مجيد مكي السيدهاشم126
05-كانون األول-001954613/صفيه حسينمريم منور حسين مهدي المهدي127
09-كانون األول-001986913غنيه سكرموزه سلمانمسلم نعمه عباس طوينه البندر128
09-كانون األول-001986713جنان فريدنجاه نايفمصطفى رحيم عليوي حافظ االسدي129
09-كانون األول-001981813رشا خزعل عليفاطمه محمدمصطفى عبد االله احمد حسن البدران130
15-كانون األول-002035713رمله عبدالجبار مخيلفنوريه نديممصعب منير مخيلف سوادي الوافي131

15-كانون األول-002036513\سكينه عبد هللامعصومه حسن رضا حسن الحيدري132

15-كانون األول-002050713هيفاء جاسم محمد حسينساعديه رضامكي عبد المحسن كرم عبود الحلو133
09-كانون األول-001986813وسن منصورحسنه جاريمنذر عبد االمام عبد الرضا حطاب الناصح134
09-كانون األول-001983713نها معتوقنجيه داودمنذر عبد الكريم شهاب عبد الواحد العامري135

15-كانون األول-002300713لمياء شامح حسنشفيقه عبد الحسينمنصور حمود منهي صالح المالكي136

09-كانون األول-001988813تهاني خالد فالحزمزم عسافمهند ابراهيم عمر محمد الناصر137
09-كانون األول-001982613زينب نجم عبدهللانثيره احمدموسى طالب علي موسى الربيعي138
09-كانون األول-001989513هديه عبدالرزاق قاسمفاطمه حامدموفق طاهر طالب غضبان المياحي139
15-كانون األول-002051713\حمده سكينمياسه ثويني ايوب  اليوسف140

09-كانون األول-001988013ايناس عبدالودود خزعلانيسه ساميميثم احمد عبد الرزاق احمد الكنعاني141
15-كانون األول-002052513لبنى جميل باقرحميده عبودميثم عبد هللا جبر كعيد142
15-كانون األول-002050613عليه مناحي عاشورجميله لطيفناصر مرزوق عاشور نعمه الشرش143
15-كانون األول-002050813ساميه محمد جاسمبدريه جاسمناظم جواد كاظم عبد الرضا الشاوي144
09-كانون األول-001987413ماجده ابراهيم زبونخالديه زبونناظم كريم احمد مخيفي السعدي145
09-كانون األول-001983013ابتسام عبد مكلفزهره حسينناظم هاشم داغر جبر االسدي146
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15-كانون األول-002034613/نصره جاسمنباته قاسم عبد الرضا  المالكي147

15-كانون األول-002036713كاظميه حسين عباسفاطمه مهاوينجم سلطان احمد محمود النصار148

15-كانون األول-002301013منى محمود محمد عليزهره شمخينجم عبد هللا طعمه دخيل الشطري149

15-كانون األول-002051613\رابعه يوسفنوريه حميد غدير  العبد الرسول150

09-كانون األول-001987913علياء حسن امجليمره شدودهادي خضير ثعيلب  الزهيري151
09-كانون األول-001988913عبير جمال جبارحسنه بضيعهاشم سلمان عباس معيوف المائدي152

09-كانون األول-001986613بتول جعفرحرية عجيلهاشم عبد الصمد فاضل محمد السالم153

15-كانون األول-002036013الهام محمد حمزهعصريه حسونهاني عبد الرزاق مال هللا عباس الرياحي154

09-كانون األول-001985913ابتسام رشيد عودةصالحه هاديهاني الزم ناصر فرج النور155
09-كانون األول-001988613انتصار عبدالحسنثريا مكيودود كاظم جبار كزار السكيني156
15-كانون األول-002050913زينب سلمان هبدالجليلبدريه جاسميحيى جواد كاظم عبد الرضا الشاوي157
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