
 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

القريةالناحيةالقضاءرقم الصحيفةرقم السجلاسم الدائرةالرقم

شط العرب1258542227532026/05/2011مالبصرهھدى احمد سحاقابراھيم عبد الباقي جابر1

شط العربالبصره1733459421027400526/05/2011شط العرباحالم تويج اليجاحالم ابراھيم عبود2

الجلعةالشرشالقرنة253962427635326/05/2011مالقرنةنجف كريم حبيباحمد حسن وادي3

النشوهالبصره 124813111027665726/05/2011النشوهصديقه صالح عبوداحمد حمادي احمد4

المدينة1287662627664626/05/2011العزوفاء عبد العزيز فضلاحمد عبد الرضا حواس5

ابو صخيرالھارثهالبصره 6831011027667326/05/2011طلحهسناء عوده حريجهاحمد عبد الساده جاري6

شط العرب12341502527537926/05/2011ابي الخصيبزھرة عباس خلفاحمد عبد هللا محمد7

دور الضباط6296252527539226/05/2011البصرةمعالم عباس يساحمد علي محسن8

النشوةشط العرب351700762427635026/05/2011النشوةوضحه محسن زبوناحمد ھاشم طاھر9

المعقلالبصرة1319952627537726/05/2011المعقلآمنه صالح حسبازھر شھاب موحي10

القبلهالبصره 17571331527666226/05/2011مشط العربدالل كاظم يوسفامجد حسن جمعي11

طلحهالمدينه490978111727535526/05/2011طلحهامينه سعدون ھاشمامينه سعدون ھاشم12

شط العرب116112127578326/05/2011مشط العربسوسن محسن جاسمباسم محمد راضي13

المدينه1228552127577826/05/2011مالمدينهموزه محمد بديربردان ھندي عطيه14

كرمة عليالھارثهالبصره 4451421827536126/05/2011النشوهنصره باشخ دراجبشير جيته دراج15

1241182827545326/05/2011مالعزحليمة فالح ضھدبشير عيدان داخل16

معلومات ھوية االحوال المدنيةت تاريخ الصكرقم الصكرقم الوجبةرقم المرحلةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقب



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

طلحهالمدينه2471171527665526/05/2011طلحهحسنه عباس خميس بشير ماھود شندي17

1284152927549726/05/2011طلحةجميلة خليل ابراھيمبيان طارق حميد18

الزبير4981332127534226/05/2011الزبيرشاھينه خزعل حنظلتركي كامل حسين19

قرنة515982827545826/05/2011طلحةنعيمة غانمتويح الجي جويد20

المدينة12541922827546226/05/2011المدينةرسمية تويج الجيثابت عطية عبيد21

شط العرب13781322327543826/05/2011مشط العربجانيت محمد ثامر سالم جاسم22

الدير1421462727532526/05/2011مالديراصيلة ياسر عودةثائر عبد الكاظم غضبان23

الديرالبصره 1312271927537026/05/2011الديرخلود صبري وحيدجاسب جاسم محمد24

نھر حسنشط العرب167332251627666326/05/2011شط العربھناء جاسب جعفرجاسب خزعل لفته25

تنومهشط العرب163324152127579926/05/2011شط العربنجوى مالك محمدجاسب خزعل لفته26

شط العرب116952227530426/05/2011مشط العرباشواق عادل حسنجاسم جميل جاسم27

شط العرب174347562727540626/05/2011شط العربمروة احمد عليجاسم زعالن خلف28

124247012827545526/05/2011البصرةسكنة جبار خلفجاسم محمد جاسم29

الحيادرالمدينه12331432127533426/05/2011مالمدينهرسميه محسن ھاديجاسم ھاشم اعبيد30

شط العرب182363732927548126/05/2011شط العربامل غضبان جاسمجبار عريبي جاسم31
السعيدالمدينه379792281827666126/05/2011العزعليه مفتن محسنجبار مشكل محيسن32
المعقلالبصره1191312327544326/05/2011الھارثهماجده كاظم سلمانجبار ھاشم بدر33
النشوةشط العرب12481192427634226/05/2011النشوةآمال منصور جميلجعفر حسين لفته34
السيبةابي الخصيب437872362627664026/05/2011ابي الخصيبمنى يعقوب حدادجعفر غالب ھاشم35
الثغرالقرنه2191972427634426/05/2011القرنهنبيھه صدام شجرجالل عبدالخالق عبدالرزاق36



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

المدينة5701812427636926/05/2011مالمدينةدولة موسى سلطانجليل حسين فرحان37

المدينة12321072927548626/05/2011المدينةسعدية كاصد سعيدجليل عطية عبيد38

النشوهشط العرب349497921827666926/05/2011النشوهشيخه صالح عجرجليل ناصر نمر39

طلحةالمدينة335669852227525526/05/2011طلحةملحة عبد الرسول حمدجمال عبد العالي حمد40

389777112727542126/05/2011العززھرة بداي علوانجمعة صكر سلمان41

شط العرب116952227530326/05/2011مشط العربليلى حسن ھيالجميل جاسم عبد هللا42

شط العرب196390061427543426/05/2011شط العرببسينه خرج محسنجميل حمد عامر43

المسحبالھارثه12751752127533126/05/2011الھارثهعفت صفر عليجميل خير هللا عبد الحسين44

حي الجمعهالقرنه1238472327543626/05/2011الثغرمكيه بسيو موسىجميل راضي وادي45

332662732227525326/05/2011طلحةبديعة طارق حميدجھاد معاجب نصير46

كرمة عليالھارثهالبصره 5121671927537126/05/2011طلحهنوفه اسماعيل ھاديجواد عبد الكاظم ھادي47

كرمة علي1284212727541426/05/2011مطلحةصفية عبد الحسين عبيدجواد معاجب نصير48

كرمة عليالھرثه12321172127532826/05/2011مالمدينهاميره خير هللا جواد معارج عفلوك49

طلحهالمدينه136681827537326/05/2011طلحهحياة داود ثامرجوده كاظم ثامر50

الھويرالمدينة312271132627632826/05/2011العزوسن كامل سلمانحازم دحام سلمان51
شط العرب116952227526726/05/2011شط العربمي فاضل حسنحافظ جميل جاسم52
386771602727532326/05/2011العزوردة جبر سلمانحامد بداي علوان53
المدينةالقرنة1287162327525626/05/2011مالمدينةحليمة غاجي غميسحامد زاجي عبيد54
الزبير1252642627664126/05/2011مالمعقلھدى عبد الحسين عليويحسام علي حسين55
القرنة1288242727465126/05/2011مثغرورطة لفتة حميدحسن حميد محيسن56



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

الھارثة207412952527538726/05/2011الديرسھام ھاشم رمضانحسن سعد شريف57

السويبالقرنة1253272627664526/05/2011البصرةمريم دواي غانمحسن عبد زغير58

السويبالقرنة331661262927548726/05/2011طلحةكوتية فضل حسينحسين ابو الھيل حسين59

المدينة386771042527539026/05/2011المدينةمكية كاظم عبدحسين سالم ذياب60

6742627663126/05/2011مابي الخصيبعلية عبد الحسين ياسينحسين عبد الزھرة زعالن61

الدير1421011727667626/05/2011الديرساميه عوده بدايحسين عبد الزھره مھدي62

ابو صخيركرمة عليالھارثه3541772127577926/05/2011الھارثهجبريه مھدي ماجدحسين عبد النبي عبود63

الھويرالمدينة543142827547026/05/2011مالعزوفية شغينب فضالةحسين علي فضالة64

الھويرالمدينة1241922627665026/05/2011مالعزمنتھى ھادي جاسمحسين علي ھزاع65

1263112527538126/05/2011مالبصرةجنان كاظم عبد الزھرةحسين غانم طعمة66

الھويرالمدينة522922627632726/05/2011العزعلية كاظم جمعةحلو جابر مشكل67

طلحةمدينة7271182527539526/05/2011طلحةعبدة جلوب عبد العليحمود حمد امبارك68

الھارثة6181251827526926/05/2011مالھارثةندى حسن موسىحميد حسين جاسم69

الحوشطلحهالمدينه3396769811027667426/05/2011طلحهنوريه شريجي محمدحميد وھيب محمد70

الھارثهالبصره 13301751727542726/05/2011الھارثهحنان ناصر فارسحنان ناصر فارس71
طلحة1245332727541226/05/2011طلحةجنان بريسم محمدحيدر حسين مھلھل72
الديرالبصره12481141927537526/05/2011النشوهانصار عبد علي محمدحيدر عبد الحسن يوسف73
ساحة سعدالبصره213001152127534426/05/2011العزسھام سالم فضالهحيدر علي فضاله74
البصره2614711027535226/05/2011مالبصرهزينب علي جاسمحيدر قاسم محمد75
التميميهالبصره15071801927535126/05/2011مالبصرهكريمه حبيب كريمحيدر منصور علي76



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

القياده البحريهالبصره 329658002227531626/05/2011طلحهافراح ياسين عبد النبيحيدر وھاب حسن77

حي الحسينالبصره 18131881727543126/05/2011شط العربنضال جعفر فنجانخالد صالح عبد الستار78

النشوةشط العرب1248692627633426/05/2011النشوةحميده صالح عليخالد علي لفته79

طلحهالمدينه1284452127534726/05/2011طلحهقيسيه اسماعيل ھاديخريبط داود ثامر80

القبلهالبصره13372521027401426/05/2011مالقرنهحسنه مھجر جابرخزعل خلف لفته81

الزبير13521822227531826/05/2011الزبيرفاطمه حسين حصانخضر صالح فرحان82

شط العرب12719721027526626/05/2011شط العربحليمة عبد الحسن طاھرخضير عودة خليفة83

الثغرالقرنه1491382227531126/05/2011الثغرعنيده لفته حاتمخليفه فالح رجال84

الھارثهالبصرة2442642427634726/05/2011الھارثهنبيھه صدام شجرخليل ابراھيم شجر85

النشوةشط العرب1283122427634826/05/2011النشوةعيده سعيد جاسمخليل غالي جاسم86

المدينه330659002327544226/05/2011طلحهساميه صكر جاسمخيري حنون حمود87

البصرة1267771327548926/05/2011البصرةزينب يوسف جاسمخيري ناصر جاسم88

الھويرالمدينه510841627543026/05/2011طلحهورده وحيد مسعودداخل حسين سلطان89

البصره389777152127534926/05/2011العززھره تركي رھيجداخل حمد سلمان90

البصره 47940011027536926/05/2011البصرهمناھل تعبان عليجداخل كبر علوان91
الھارثهالبصره4781392127578426/05/2011النشوهيسرى مجيد شرھانداخل مولي حسين92
مطيحهابي الخصيب1293492127533826/05/2011مالبصرهحياة عبد الباقي باقرداود سالم كاظم93
العزالمدينه13261322827545126/05/2011العززينب جاسم عباسداود سلمان محسن94
طلحهالمدينه269502127578626/05/2011طلحهضحى صباح منصوردريد بدران سفيح95
طلحهالمدينه6411322927549026/05/2011طلحهناھده ياسن سلماندريس مردان رشم96



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

الھويرالمدينة1241792627664726/05/2011مالعزبنية عبد الرضا فنجانذياب االسمر سلمان97

الجلعةالشرسالقرنة1369736782927548326/05/2011القرنةمريم زويد حمدراضي خريبط صالح98

المدينه756543792127580026/05/2011المدينهھديه طالب مباركرافد يعقوب زباله99

1263342827546526/05/2011مالبصرةزينب حسين عليرائد امين حمود100

العزالمدينه524922427633826/05/2011العزندوى جاسم بھلولرحيم جابر مشكل101

الجبيلهالبصره 300241527665426/05/2011النشوهسلوى جمعه احمدرحيم عباس احمد102

المدينه12661872927549326/05/2011البصرةعقيله رحمه عبدرزق هللا محمد تقي103

الثغرالقرنة319636262627662926/05/2011الثغرسامية مجيد حسنرسن راضي وادي104

212922627662726/05/2011طلحةليلى حاجات عبد الخانيرسول صدام عبد العالي105

الحيادرالمدينة1309342927548526/05/2011المدينةفاطمة جليل حسينرعد بردان ھندي106

11651812727540926/05/2011مالعزثورة سلمان محسنرعد عبد الواحد جبر107

المدينه14871942127533926/05/2011مطلحهسعاد خراطه موسىرعد كيلو موسى108

السيبهابي الخصيب472142927549426/05/2011ابي الخصيبھناء عبدالسالم عراكرمضان كريم ضامن109

العزالمدينة393785852627663526/05/2011العزرفاه عبد القادر محمدرياض عبد الحسين علوان110

21275392927550026/05/2011الھارثةزينب جمعة حسينريسان مشعل حجاي111
طلحهالمدينه1306241827536326/05/2011مطلحهريشه عويد كريمريشه عويد كريم112
الديرالقرنة6831122527539826/05/2011طلحةنجالء نسيم غنومزكي يونس واعي113
البصرة1261932727541026/05/2011مالبصرةسكينة نذير حزامزھير داكير حسين114
سويبالقرنة352702752427636226/05/2011الثغرزھرة عبد الرضا خضرزيارة جصان حسين115



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

العزالمدينه1362722627633226/05/2011العزوجيھه عبد يعقوبسالم ذھيب كريم 116

ابي الخصيب430859252327550526/05/2011ابي الخصيبفاطمه سبتي عاشورسالم عباس عاشور117

النشوةشط العرب350698812727541126/05/2011النشوةاسماء علي عبد الحسينسالم عبد الحسن يوسف118

القرنه1654592127579826/05/2011طلحهناھيد حسن سالم عبد الحسين ثامر119

النشوةشط العرب1283522627633126/05/2011النشوةبشرى عبد هللاسالم كاظم عبود120

السويبالقرنة4631992627664326/05/2011مطلحةانتصار شفيق حنونسامي مانع عبود121

العزالھوير642412527539626/05/2011مالعزسامية خريبط حسينسامية خريبط حسين122

المدينة51642927547626/05/2011المدينةحمدية زيارة سعيدسبتي عطية عبيد123

284792627663326/05/2011مالبصرةھناء غانم طعمةستار جبار طعمة124

شط العرب163325982327550826/05/2011شط العربنھايه غالم يوسفسجاد عبود ناصر125

كرمة عليالھارثه17792327544526/05/2011مالديرسعاد فرحان فرجسعاد فرحان حرج 126

الھويرالمدينه833992127579426/05/2011العزخيريه جاسم سعد ضاحي رحيم127

الحيادرالمدينه 12871432127578526/05/2011المدينهيسرى محمد زويرسعد لفته رحيم128

الھويرالمدينة525532627662626/05/2011العزحمدية علي حسينسعيد جواد زاير منسي129

العزالمدينه1241372427633726/05/2011العزاخالص غازي الزمسعيد صباح عباس130
شط العرب18015992427635726/05/2011شط العربعصمت محمد حسنسعيد عويد خضير131
1261362227526426/05/2011البصرةمھاذ غالم الياسسعيد ھاني سلمان132
الھارثهالبصره6431822327543526/05/2011مالقرنهندى شبيب حاتمسالم حسب جابر133
المعقلالبصره35114021027401526/05/2011مالبصرهرازقيه عبد القادر حمدسمير حمزه عباس134



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

القرنة370738102727542226/05/2011مالقرنةجنان علي بجايشاكر جوال حسون135

المدينة398794832227526326/05/2011المدينةزينب عبد الشيخ نعمةشھيد فيصل ھادي136

ابي الخصيب7771662927547926/05/2011ابي الخصيبزينب جعفر عبد الرزاقشوقي عبد الجليل ختوش137

41752827546826/05/2011مالبصرةنجالء شوكان موزانشير صالح مھدي138

الھويرالمدينة398795642727542526/05/2011العزجواھر شياع منصورصابر جبر سلمان139

القرنة80712227527026/05/2011مالعزحسنة صاحب خنجرصابر فلس مكلف140

القرنه1363352327544126/05/2011مالعززھره صالح جوالنصاحب خنجر جبر141

الھارثهالبصره13611862327545026/05/2011مالمدينهجنان نتيش عاتيصاحب معارج عفلوك142

الشرشالقرنه340678022427634926/05/2011القرنهبنوره طالب احمدصادق لفته جعفر143

سوق سواديزبير1532751827536226/05/2011طلحهمنتھى عبد الكاظم ھاديصالح عبد الكاظم حرب144

الحيادرالمدينه228222427634326/05/2011المدينةھديل حسن صفرصباح كاظم منشد145

المدينة12321152727540426/05/2011مالمدينةرازقية لفتة عبد الحسنصبار حسون رمضان146

المدينة521852827546426/05/2011المدينةحال كاصد سعيدصبيح يونس محمد147

القرنة207472627577626/05/2011العزغنية عودة شاللصدام صبيح طعمة148

الدير342683232227531226/05/2011الديرسعديه لعبوس دربولصدام لفته جوده149
النھيراتالقرنه12251611827535826/05/2011طلحهسلمى كامل مفتنصكبان عيدان عناد150
العشارالبصره12272002127578926/05/2011العزتمھيد فاخر جازعصالح عامر جازع151
كرمة عليالھارثة200398861927525726/05/2011الھارثةوحيدة بدن مختاضضاحي حسون راضي152
1233952127633326/05/2011المدينةسعدية جواد زايرضاحي عبيد غاجي153 م



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

254506112827545926/05/2011المعقلعقيلة قاسم دغباشضياء اسماعيل جودة154

247112427635626/05/2011طلحةنزيھة صباح منصورطالب غاتي محاري155

السورهالمدينه3867709611027667226/05/2011المدينهسرور جواد سايرطاھر حسن كاطع156

طلحهالمدينه322643291827542926/05/2011طلحهباسمه حسين عبودطاھر حسين عبود157

البصره 1471511527536526/05/2011مالبصرهنسيمه علي عريبيطليب حسين جخير158

حي الشھداءالمدينه121913421027401326/05/2011مالمدينهالھام عوده حميدطه عبد الكاظم نعمة هللا159

شط العرب591692227531926/05/2011مشط العربخالده مجيد ھاللعادل دينار عبود160

طلحهالمدينة13661682427633926/05/2011طلحهحسنه عبدهللا ھاديعادل غاتي محارب161

البصرة12725342427636826/05/2011البصرةھيفاء يوسف بجايعادل فاضل سلطان162

الھارثهالبصره1191131927667026/05/2011الھارثهخدام كامل فھدعادل كامل فھد163

1277772227526026/05/2011البصرةزكية عبد الحسين مطلكعادل مھدي موسى164

المدينه1232932127533626/05/2011مالمدينهعليه كاظم رضاعامر ريسان جبار165

البصرة129252627663626/05/2011مالبصرةسناء ھاني جابرعامر سالم جاسم166

الھويرالمدينة11871532527538926/05/2011مالعزعواطف كاظم شمخيعامر صبار جياد167

المدينة14315102527539726/05/2011طلحةحياة ابراھيم ھاديعامر كيلو موسى168
المدينة332662732827547126/05/2011طلحةدخيلة سعيد خميسعايد معاجب نصير169
شط العرب440382227530626/05/2011مشط العربسندس جواد كاظمعباس جميل جاسم170
الھارثهالبصرة2958121027400726/05/2011الھارثهسعديه حميد عليعباس سامي عباس171
الديرالقرنه2381472227530726/05/2011القرنهعقيده كريم جبارعباس صالح مھدي172
طلحةالمدينة62772427636026/05/2011طلحةمرزوقة علي عبيدعباس عبيد طاھر173



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

الحيادرالمدينه 12321892127577726/05/2011المدينهوحيده يونس محمدعبد االمام زياره سعيد174

الھارثة219437082627663726/05/2011الھارثةفطومة مھدي زباريعبد االمام عباس بندر175

1376512927548026/05/2011مالمعقلبشرى موسى طاھرعبد االمير جبار عبد السيد176

المدينة12331622727541526/05/2011المدينةزھية حاجم جوالتعبد االئمة صبيح عاني177

شط العرب183365662327551026/05/2011شط العربسھله نجم عبد هللاعبد الباري جاسم محمد178

السويبالقرنة333664682627663026/05/2011طلحةفرموزة تقي موحيعبد الباري حنون صافي179

حي الخليجالبصره1297932127578026/05/2011البصرهمعصومه عباسعبد الجبار حميد عبد الجبار180

القرنة312622132827545726/05/2011القرنةنرجس علي اكبرعبد الجليل كاظم حسين181

389777152527539926/05/2011العزحسنة نعمة ناريعبد الحسن حمد سلمان182

شط العرب177352682327550726/05/2011شط العرباشواق محمد داودعبد الحسين عباس عبيد183

القرنه311621731827665326/05/2011القرنهانتصار زغير نعمهعبد الحسين فاضل ادھيم184

المير عثمانالمدينه 398794762127578126/05/2011المدينهكوثر عبد الحميد صاحبعبد الرحمن حمادي حسون185

المدينه395789142427636326/05/2011العزوجدان كاظم عليويعبد الرحمن سعيد ماھود186

الرحمانيهطلحهالمدينه329657351827666826/05/2011طلحهمليحه عبد الحسين مھديعبد الرحمن عبد القادر ضغيم187

كرمة عليالھارثهالبصره48510721027401626/05/2011مالھارثهبثينه ميري عليعبد الرزاق توفيق حمد188
المدينه382763241327536726/05/2011المدينهبلده محسن عطشانعبد الرسول ھاشم سعد189
الجبيلهالبصره641341827666526/05/2011طلحهكواكب عبد السجاد خضيرعبد الرؤوف منصور سعيد190
ابي الخصيب225452727465226/05/2011مابي الخصيبزھراء عبد الحسين محمدعبد السادة خيابر غدير191
المدينة395789432627663926/05/2011العزمكية عبد السادة عبد النبيعبد السادة عبد اللطيف علي192



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

386771062227527426/05/2011مدينةبلدة ھندي عطيةعبد السادة عبد هللا طارمش193

البصره البصره 445888102227531726/05/2011ابي الخصيبصديقه جادر عبد النبيعبد الساده جابر شرقي194

طلحهالمدينه12741332127533026/05/2011طلحهرغد جمال عبد الغالبعبد الصمد عبد الرسول بطي195

شط العرب175348502527537826/05/2011شط العرباميرة عبد الزھرة عبد عليعبد العباس خزعل عبد علي196

االمن الداخليالبصره 129641727536626/05/2011البصرهرواء سمير عباسعبد الكريم خلف صالح197

المدينه 364727572127579526/05/2011العزنسيمه جيل فرھودعبد الكريم شبانه عبد هللا198

القرنه321640102227530926/05/2011الثغركعر مشعل رحيمعبد هللا حميد محيسن199

سويبالقرنة1248172527538426/05/2011مالنشوةرملة عودة مھديعبد هللا خزعل فالح200

83165432727532126/05/2011البصرةعلية بردي شارشعبد هللا عبد الكريم علي201

الزبير291580712427636626/05/2011الزبيرماجدة باقر محمدعبد هللا عيسى محمد202

المدينة13251412927549826/05/2011مطلحةرباب خشان ريسانعبد هللا وھاب موسى203

القرنه330658572327550626/05/2011طلحهبنور لعيبي كاظمعبد الوھاب قيطان كاظم204

شط العرب173349932727540226/05/2011شط العربصفيه محسن رھجعبداألمام فيصل عناد205

الشرشالقرنه4351542427634626/05/2011القرنهھديل حسن صفرعبدالجليل معارج كشيش206

الديرالقرنه12533521027400326/05/2011البصرةحنان كاظم خضيرعبدالحسن حرب زغير207
البحريهطلحهالمدينه12741602927549126/05/2011طلحهكواكب شرھان عباديعبدالرضا محسن عباس208
السويبالقرنه359717772827546126/05/2011القرنهغنده غانم مشاععبدالرضا واوي عجيل209
شط العرب13191462727540326/05/2011مالمعقلكفاية عباس فالحعدنان سلمان عبود210
ابو صخيركرمة عليالھارثه2127511027665826/05/2011طلحهنھاد داخل عبد النبيعدنان الزم اسماعيل211
شط العرب189737692427636726/05/2011شط العربرقيه توفيق جاسمعدنان منصور سھر212



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

المدينة12871252827547426/05/2011مالمدينةقاھرة علي شناويعطية حسين ھاشم213

الدير1312872327550326/05/2011مالديراقديسه جاسم شنديعقيل حمود شندي214

ابي الخصيب15201092627663226/05/2011مابي الخصيبرشا برزان بندرعالء حسين عبد الزھرة215

القرنه510872227530526/05/2011العزشذره صاحب جبارهعلك عيدي عريمش216

 الھويرالمدينه 1227782427637126/05/2011العزبتول لفته بربريعلوان ياسين مرجان217

الديرالبصره5159821027400926/05/2011طلحهحياة عبود زاجيعلي تويح الجي218

شط العرب174347751527538026/05/2011شط العربزينب محمد اسماعيلعلي جاسم عبد هللا219

السيبةابي الخصيب6131302627633026/05/2011مابي الخصيبرازقية يعقوب حدادعلي حديد يوسف220

الجبيلهالبصره1245521027401026/05/2011مطلحهامل عبد الوھاب قبطانعلي حسن مبارك221

1111482327525426/05/2011مالمدينةخديجة رزوقي عبد عليعلي حسين لعيوس222

المعقلالبصره 1555411927537226/05/2011المعقلزينب محمد صادقعلي خضير نجم223

ابي الخصيب319636392427636526/05/2011الثغربستة حسين مغامسعلي عاشور جاسم224

سويبالقرنة216892427635526/05/2011مالقرنةاماني علي عويدعلي عباس صھيود225

العزالمدينه388774842727540526/05/2011العزسعيده عطيه ميسرعلي عبدالزھرة حليفي226

القرنة359717172527540026/05/2011القرنةخولة مھدي جاسمعلي عطية خادم227
الھويرالمدينة386771242727542026/05/2011العزسليمة ھاشم سرموحعلي فضالة سماري228
الجبايشذي قار1438162827547326/05/2011العزكاظمية جمعة حسينعلي كاطع المي229
الھارثة10401181727526126/05/2011الھارثةماجدة نوري مجيدعلي ناصر فارس230
شط العرب173344282527532626/05/2011شط العربسليمة كاصد عرفجعلي ھادي سعد231
العزالمدينه514792427633526/05/2011العزطليعه مروح مظلومعلي ھزاع سلمان232



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

المدينة700212727532426/05/2011مالمدينةندوى بناي حسينعمار جبار حسون233

13671132927547726/05/2011مالمعقلانعام يوسف عبد الحسنعمر حسن عالج234

طلحهالمدينه527432827545226/05/2011طلحهسھام بجاي دبينعناد سالم مشاع235

العزالمدينه12411312527539426/05/2011العزرسميه ناصر عبودعودة حسين رھج236

الھويرالمدينة524392927637426/05/2011العزامينة ناصر عبد الرضاعودة علي حسين237

المدينهالبصره3727436821027401126/05/2011المدينهصبيحه فليح حسونعوده حميد بداي238

النشوةشط العرب44531827666026/05/2011النشوةصفيه عبدالسادة حسنعوده عبدالحسن يوسف239

الثغرالقرنة529462527538326/05/2011الثغرسعاد محيبس مزبانعوفي محسن مزبان240

طلحه247112427635426/05/2011مطلحهرضيه جمعه محمدغاتي محارب يسر241

الديرالبصره5279521027400226/05/2011طلحهفوزيه محمد بديرغازي الزم كعبان242

طلحهالمدينه330659182227537626/05/2011طلحهسايمه مھدي يوسففاخر عاشور نعمه243

العشارالبصره 5351511027536426/05/2011القرنهصبيحه كاظم خليفهفالح حسن عبيد244

30152227526226/05/2011البصرةايمان عبد الزھرة عباسفائق عبد علي عبد الزھرة245

حي الجمعهالقرنه1425621727665926/05/2011القرنهمريم فلس كلففرحان صاحب خنجر246

طلحهالمدينه1325372127533326/05/2011طلحهنجاة كباش عبد الكريمفرحان عبد العظيم ناجي247
الھارثةالبصرة2194371321027525226/05/2011الھارثةعدوية كاظم عبد الحسينفريد احمد مطلق248
المطيحهالبصره302602562327544726/05/2011الزبيرسليمه كاظم عيسىفوزي نوري شلش249
النشوهالقرنه4781171927535626/05/2011النشوهفوزيه سلمان شمخيفوزيه سلمان شمخي250
78972927547826/05/2011مالمعقلاميرة ابراھيم جبارةفيصل عبد الحسين جبارة251
المدينه1661512127579626/05/2011العزعليه كاظم مطشرقصي ياسين عبد النبي252



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

الھارثة2164317611027525826/05/2011الھارثةصبيحة طالب لفتةكاظم احمد جمعان253

5241402927548426/05/2011العزكاظم جمعة مجول254

النشوةشط العرب47872627663426/05/2011مالنشوةعواطف كاصد سعودكاظم جويد خلف255

61362827547226/05/2011البصرةزھرة ليلو ظاھركاظم حنون حسان256

6421442727542326/05/2011العزعتاب كاظم جبركاظم خير هللا علي257

العزالمدينه5231612427634026/05/2011العززينب يعقوب محمدكاظم صابر كمندار258

حي الحسينالبصره14914021027400426/05/2011مالبصرهسمكر كاطع حاجمكاظم عجيمي راشد259

الھارثهالبصره 206411122227530226/05/2011الھارثهھناء علي حسينكاظم مزعل جابر260

المدينة12321492727541626/05/2011مالمدينةسميرة جباشة عفلوككاظم معارج عفلوك261

شط العرب4671242127534326/05/2011شط العربسھام ايوب عبد الرضاكامل ايوب عبد الرضا262

شط العرب162322132527532726/05/2011شط العربھناء جاسم موسىكامل ناجي جمعي263

القرنة13661892627662826/05/2011مالبصرةاالء ياسين ظاھركريم عبد الوھاب قيطان264

نھر صالحالمدينه 6521842127532926/05/2011المدينهكاظيمه حنظل وھيبكريم غضبان عبد العباس265

شط العرب18436652427637226/05/2011شط العربكريمة موسى عبودكريمة موسى عبود266

عشارالبصره12401572327543926/05/2011العزغيده سعد ابو خورهكزار جزاع حسين267
المدينه1309142327543726/05/2011مالمدينهانتصار جفات سلمانكمال ناصر سعيد268
المدينه427172127534526/05/2011طلحهستيه ناصر واديكيلوموسى وادي269
المدينة1306552827546626/05/2011مطلحةلميعة غازي الزملميعة غازي الزم270
كرمة عليالھارثه2127411027665126/05/2011مطلحهلوله كاطع جاريلوله كاطع جاري271
12111552227526826/05/2011مابي الخصيبانتصار عبد الباقي احمدلؤي عبد المعبود عبد الدايم272



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

المدينة13251052427636426/05/2011طلحةنسرين خليل ابراھيملؤي غانم ابراھيم273

شط العرب169336132327544826/05/2011شط العربكاظميه عودة حسينماجد كاصد عرفج274

حي الخليجالبصره1402282327544926/05/2011مالمعقلحكيمه موسى رضاماجد ھاشم حسون275

الحوشطلحهالمدينه3396764821027400626/05/2011طلحهوصيه جميل عزيزماضي راشد فالح276

النشوةالقرنة1248452727532226/05/2011النشوةصالحة زاھر سلطانمالك ھاشم لفتة277

العزالمدينة1696312627632626/05/2011العززھرة قاسم مختاضمجبل حسون عبد النبي278

النشوه3001362327550126/05/2011النشوهفضيله ناصر عبد هللامجيد كاظم ھاشم279

كرمة عليالھارثه1700612127579226/05/2011الھارثهنور صباح حسونمجيد ناصر داود280

389777112727540826/05/2011العزسلوى دھم بخيتمحسن جمعة صكر281

المدينه12741252127534826/05/2011طلحهبنيه صبري مرزوقمحسن صالح طعمه282

الھارثة1275942927549626/05/2011الھارثةجميلة ھاشم جاسممحسن علي جاسم283

القرنه529462127579726/05/2011الثغرشطفه جبار بدايمحسن مزبان صبر284

الھارثه199396952327550226/05/2011الھارثهعليه كاظم عبيدمحسن ناصر بجاي285

الجبيلهالبصره1269572127535026/05/2011العقلشيماء نجم عبدمحمد امين ھاشم286

12701752827546726/05/2011مالمعقلفاطمة عيدان حسنمحمد جاسم حسن287

الھارثهالبصره 1655926921727535426/05/2011طلحهورده فالح حسنمحمد جبار مرزوق288

90178732927548826/05/2011البصرةغنية رضا عليمحمد جواد نعمة289



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

المعقلالبصرة18041652227531526/05/2011المعقلفختايه نعيم عبدهللامحمد حميد صنكور290

6482527638826/05/2011مالبصرةسھام حمادي مھديمحمد شاكر رسن291

الشرشالقرنه366731621527536426/05/2011القرنهسھيله عبد الحكيم عليمحمد عبد الحسين ضمد292

المدينة372742242927549526/05/2011المدينةنرجس طالب عبد النبيمحمد عبد علي حمادي293

الھويرالمدينة1326232727542426/05/2011العزسامية حسن محيسنمحمد علي فضالة294

المدينة570172727541326/05/2011مالمدينةخميسة حسون رمضانمحمد عودة رمضان295

كرمة عليالھارثه1274412127533226/05/2011طلحهسلوى غالب جيادمحمد نزال جياد296

الحيادرالمدينه12331782927549226/05/2011المدينهصدامه سلمان غانممدلول حسين فرحان297

النشوةالقرنة348694942627664226/05/2011النشوةالتفات غازي حافظمرتضى بحر عبد هللا298

كرمة عليالھارثه14871862127534126/05/2011مطلحهقادسيه خراطه موسىمرتضى شھاب مالح299

شط العربالبصره189198221027400126/05/2011شط العربكل خانم علي قربانمرزق صبيح عبد الواحد300

الديرالقرنه1248721527535326/05/2011النشوهخيريه ھاشم زاجيمرزوق عبود زاجي301

طلحهالمدينه6411152227531026/05/2011مطلحهزھره لفته عبد العباسمشامخ ابو الھيل مطوي302

شط العرب1285502227530826/05/2011مشط العربرقيه شريده عبد هللامشتاق صادق جعفر303

العشارالبصره2072411027665626/05/2011العزمصر خير هللا عليمصر خير هللا علي304
الھويرالمدينة192312827545426/05/2011العزنرجس صابر فازعمصطفى عامر جازع305
الھارثهالبصره12662121027400826/05/2011مالبصرهفائده مانع ناصرمصطفى عبد االمير عبد الحسين306
شط العرب172343422527539126/05/2011شط العربمنتھى تريج سبھانمصطفى عرب مھدي307
الشرشطلحهالمدينه322643321827532726/05/2011طلحهموجات شعالن جشنمطشر عويد كريم308
الجبيلهالبصره72819721027401226/05/2011طلحهحسنه حميد ضميدمكلف صمد امبارك309



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

الھارثهالبصره354852327544026/05/2011مالھارثهسھام صالح عليمكي داغر حبيب310

الديرالقرنة5331012527538226/05/2011الديرعدوية حمود شنديمكي صبري وحيد311

المدينة132812927548226/05/2011المدينةرقية توفيق جاسممكي عبد االمير حبش312

طلحهالمدينه322643291827536026/05/2011طلحهوفاء ابراھيم عودهمنشد صلبوخ حسين313

المعقل1490692327550926/05/2011مالمعقلاالء فاضل ھاشممنير زھراو عريج314

الثغرالمدينة35699012627664926/05/2011النشوةنورية ھاشم عليمھدي يوسف احمد315

الديرالقرنة12001962827545626/05/2011مالديرزينب حسن ترياكموحي زكي يوسف316

القرنة932472427635226/05/2011مالقرنةسليمة جبر طعمةموسى الزم جبر317

السويبالقرنة366731032627664426/05/2011القرنةھناء عبد االمير ضيرانموفق جبار ارحيم318

شط العرب379942127579326/05/2011مشط العربدالل قاسم عليناجي خزعل لفته319

النشوةشط العرب358714742627664826/05/2011النشوةامل باشخ دراجناجي مظلوم حرج320

طلحهالمدينه512992227527326/05/2011طلحهنظيمه سالم مشاعناصر جسوم شويع321

الھوير1241862427635126/05/2011مالعزنعيمة مطلك يونسناظم علي ھزاع322

حي الحسينالبصره12641641927666426/05/2011مالبصرهسميره موسى قاسمناظم مصطفى علي323

العزالمدينة397392272827546326/05/2011العزسھام عبد مفتننافع عبد الرضا مفتن324

الدير136672827546026/05/2011مطلحةنجاة بارود سوادينجاة بارود سوادي325

كحالء1259172427637326/05/2011مالبصرةحمدية عبد الزھرة طعمةنجم سباھي طعمة326



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

شط العرب174346952727540726/05/2011شط العربجاسمية حسين سنافينجم عبد جاسم327

المعقلالبصره205408902327544426/05/2011الھارثهليلى حمزه عباسنجم عبد جبار328

شط العرب173345732527538526/05/2011شط العربنرجس عبد الحسين مزعلنرجس عبد الحسين مزعل329

شط العرب1398912727540126/05/2011مشط العربازھار شاكر ارحيمنزار طاھر لفتة330

طلحهالمدينه333664442227527126/05/2011طلحهقيسه معاجب نصيرنسيم غنوم جاسم331

الھارثهالبصره 210418381727535226/05/2011الھارثهجمھوريه عجرش ھجولنصر سلمان علوان332

شط العرب183365612927550426/05/2011شط العربغازية صالح خصيرنصيف جاسم كردي333

491980812227525126/05/2011المدينةاحاديث صابر فازعنعمان حسين ھاشم334

الھورالمدينة192832427637026/05/2011مالعزسعدة شبانة عبد هللانعمة جبل فرھود335

العزالمدينه510812727541826/05/2011العزنوميه حسين سلطاننعمه صبيح ھزاع336

الشرشالقرنه217402227527226/05/2011القرنهبتول ايوب عبدالرضانعمه كاظم نعمه337

الشرشالقرنه340679132927536826/05/2011القرنهانصار ثائر نورنعمه نور جابر338

العزالمدينه12271742727541726/05/2011العزملوني منصور زاملنعيم عبدالزھرة حليفي339

طلحهالمدينة3356693311027667526/05/2011طلحهخضراء قاسم فرحنوري صبار سلطان340

الھارثهالبصرة413772427634126/05/2011الھارثهرفيعه عبدالسادة عبيدھادي عبدالكريم صكر341

طلحةالمدينة322643362727541926/05/2011طلحةانتصار منصور باھضھارون عبد السادة عريبي342

الحيادرالمدينه386770112127578726/05/2011المدينهرويسه جمعه حسبھاشم اعبيد ضيھود343



 
قائمة بأسماء المشمولين الذين استلموا صكوك التعويض من اللجنة (١٤٠) في محافظة البصرة

الشرشالقرنه216802427636126/05/2011القرنهفختايه نعيم عبدهللاھاني جوالن مرھج344

طلحهالمدينه 515632127578826/05/2011طلحهورده عبد الھادي عبد الزھرهورده عبد الھادي عبد الزھره345

العزالمدينه394786992127579126/05/2011العزساميه الزم اسماعيلوسمي عبد النبي عطيوي346

طلحهالمدينه1284521727543226/05/2011طلحهكوثر سلمان نجفوفي عبد القادر ضيغم347

سويبالقرنة329658002427635826/05/2011طلحةفتاة جعمل خضروھاب حسن مبارك348

الشرشالقرنة2441392527539326/05/2011مالقرنةخديجة عبد الحسن يوسفياسر مكي بدر349

الھارثه3331432427635926/05/2011الھارثهوجدان سلمان حسنياسين صالح مھدي350

البصرة1261922427633626/05/2011البصرةاعياد محسن طالبيعقوب محمد ظاھر351

المدينة12541712927549926/05/2011مالمدينةوداود عيسى عبيديعقوب يوسف جياد352

طلحهالمدينه102851927542826/05/2011طلحهشيرين منصور ثامريوسف احمد سلطان353

الديرالقرنه12001751927667126/05/2011الديروفاء عبد اللطيف ناصريونس عزيز ناصر354




