
لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

رقم الصحيفة رقم السجل اسم الدائرة الرقم

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409453 8 6 67 67 البصرة 00500639 ابتسام شاكر رزوقي ابتسام شاكر رزوقي موسى النجفي 1

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408973 3 6 85 1337م القرنة 00003481 ابتهال عادل خضير ابتهال عادل خضير مهجر  2

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417579 8 7 47 554 المعقل 00371820 بسعاد جبار محمد ابراهيم احمد محمد علي الموسوي 3

حي الخليج بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563240 4 7 154 584م البصرة 00144204 اسماء مهدي عبد العباس ابراهيم جاسم هاشم مطير الحسني 4

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0563040 6 7 139 15 الدير 00713945 سكينة مصطفى فرع ابراهيم جعفر علي مجيد الحسن 5

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0436417 2 5 12 140 شط العرب 00279901 عزيزة سالم موبايل ابراهيم حواس ثاني دالي المالكي 6

الدير البصره البصره 24/06/2012 0409045 10 4 94 142م الدير 00184815 جنان مجيد زبون ابراهيم عادل زبون ناصح السيدنور 7

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0562933 6 7 92171 461 الفاو 01178753 ليلى عبد هللا حمود ابراهيم عبد الرسول حمود محمد الربيعي 8

كرمة علي البصرة البصرة 24/06/2012 0408923 4 1 40957 205 الهارثة 01602547 كلثوم مهدي مرزوك ابراهيم عبد الستار مرزوك زامل المياحي 9

السيبه القرنه البصره 04/07/2012 0436411 2 5 71473 358 النشوه 00399022 جليله محمد ماضي ابراهيم كاظم مذخور علوان المياحي 10

البصره البصره البصره 04/07/2012 0417581 8 7 78 1322م الزبير 804908 حسنه غثيث مطرب ابراهيم يوسف بردي عذافه الماجد 11

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563165 1 5 72 524م المعقل 00818197 نجوه كريم سالم ابراهيم يوسف حسين شويهر البخاتره 12

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408489 4 4 117 529 الثغر 00061928 ليلى عبد الرضا ياسين ابو الهيل مزبان عذيب  الشغانبي 13

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0563105 1 8 79117 396 العز 0838058 احالم عبدالهادي عبدالحسين احالم عبد الهادي عبد الحسين محمد بهيه 14

هوير المدينه البصره 24/06/2012 0454662 10 1 46 1300م الهوير 00145196 زهراء سلطان عاشور احمد جاسم عاشور حسين الساعدي 15

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417616 3 7 88 1262 البصرة 00221209 صبرية هاشم خلف احمد جبار علي غويف التميمي 16

القريةالناحيةالقضاءالمحافظةتاريخ الصكرقم الصك

معلومات هوية االحوال المدنية

الوجبةالمرحلةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقبت



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562976 3 6 31815 160 شط العرب 00443051 باسمه يوسف سالم احمد حسين جاسم محمد النشمي 17

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409367 5 6 113 1263م البصرة 296187 امل جعفر محمود احمد حسين عبد الرضا حسن  18

البصره البصره البصره 04/07/2012 0417428 5 2 168 1346م المعقل 00349276 ايمان حسن هادي احمد حمدي صالح موسى البطاط 19

االمام الصاد المدينة البصرة 24/06/2012 04088808 7 5 113 1274 طلحة 00490178 ليلى خميس حمود احمد حنون حمود محمد السالم 20

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563046 6 7 195 129م البصره 00331009 عدويه مهدي حسين احمد خلف يوسف محمد المحمد 21

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408890 7 5 97 1237 االقرنة 00043279 خلود سلمان داود احمد زويد حمد نجم العبود 22

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409019 6 4 34 1252 المعقل 37087 هدى عبود حسين احمد سامي عبد المجيد علي الهاللي 23

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408899 4 6 25 123م القرنة 00170205 رقية بدر جعفر احمد سلمان جعاز جاري الكشوش 24

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409163 2 1 89265 447 ابي الخصيب 00945468 حليمة علي ناصر احمد شيخان معيوف محمود المحمود 25

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0562764 8 4 142 1275م الهارثه 0038712 فاطمه فهد لفته احمد صبيح عبود جري المياحي 26

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0562721 3 5 109 1440 ابي الخصيب 00825875 ايمنة نجم عبود احمد طالب محمد علي الغضبان 27

الثغر القرنه البصره 24/06/2012 0408761 10 3 73596 368 القرنه 084073 هناء خيري جمعه احمد عاشور طاهر عزيز الجواني 28

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408989 2 4 38777 194 شط العرب 00130716 غنيه غازي فيصل احمد عاصي درويش خضير الطريفي 29

التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409651 7 6 76 10م شط العرب 00305843 خلود كاظم محسن احمد عبد االمير عبود محمد العيداني 30

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0420401 1 8 17078 86 البصرة 450608 شهد احمد عبد االمير احمد عبد االمير مهدي ظاهر العيدان 31

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409138 2 6 140 368م شط العرب 1250410 جنان صالح مهدي احمد عبد الرضا احمد علي الساجت 32

المعقل المعقل البصرة 04/07/2012 0417587 8 7 41 1311 المعقل 00188347 راضية محمد يان احمد عبد العالي حسين عبد هللا البوصالح 33

الهوير القرنه البصره 04/07/2012 0563103 1 8 72 207م العز 00414114 اسراء ثامر جاسم احمد عبد الملك مطر كاطع الموسوي 34



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

المعقل البصرة البصرة 04/07/2012 0562761 8 4 86 1402م المعقل 00375956 سكنة مجيد كاظم احمد عبد الواحد طاهر جابر البطاط 35

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0563114 1 8 73 1435م الفاو 00449773 حال عبد الصمد سدخان احمد عبد الوهاب احمد حاجي التميمي 36

طلحه المدينه البصره 04/07/2012 0417440 6 4 59 1362م العز 00301673 شيماء عطيه جري احمد عناد سالم مشاع الميحات 37

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409216 2 6 90810 455 الفاو 00783368 زري عبد هللا حسين احمد غضبان عيدان علي النصاري 38

الحوطة شط العرب البصرة 04/07/2012 0563275 2 8 34188 171 شط العرب 00153670 نجيبة حسون خلف احمد فيصل ميسر طاهر القطراني 39

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409139 2 6 174 1296م البصره 00458566 نداء عبدالرزاق عبدالكريم احمد كاظم عيسى جعفر الهاشمي 40

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409098 7 5 131 1428 المعقل 00562763 ناهيد كاظم سعد احمد مبارك ماجد طيبون المالكي 41

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409069 7 2 184 1240م العز 00856010 فاطمة عور حسب احمد محسن لفته موزان السواعد 42

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0409652 7 6 78 526 طلحه 00863370 نرجس نعيم مطوي احمد محمد حسن دخيل السالم 43

المعامر بصرة البصرة 24/06/2012 0409102 8 14 94421 473 الفاو 00575552 رقية حسن علي احمد مختار غلوم احمد التميمي 44

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0454658 8 1 57 1492 الثغر 00231451 هدى محمد شكيل احمد مطر رحيم سرحان المعارضي 45

طلحة القرنة البصرة 04/07/2012 0562767 8 4 41 1284 طلحة 00243737 سعاد عواد حميد احمد نجف عبد هللا ضيغم الشناوة 46

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563026 6 7 69166 346 الثغر 00503625 حميدة موسى صالح احمد هادي عامر موسى البطاط 47

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0562710 10 7 163 417م النجف 01369734 مدينة عبد الستار علي ادريس عبد هللا علي جمال المياحي 48

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0563298 2 7 77844 390 العز 00901284 ريفية عبد العظيم عبد العباس ادريس محمد حسن شريف درويش االسدي 49

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409103 8 14 96210 482 الفاو 00323623 اديبة عبد الرسول علوان اديبه عبد الرسول علوان  السداوي 50

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408811 6 6 138 1227م العز 00473749 مفيدة حسن فرج هللا ازهر عبد الخالق عبد الكريم حسين الفرج هللا 51

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409143 2 6 72 535 القرنة 00894215 امنة هاشم كباشي اسعد جمعه عبد الرسول سياف  52



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

حي الجامعة شط العرب البصرة 04/07/2012 0415092 8 7 377 2 البصرة 015794 اقبال حميد كاظم اسعد خيون كاطع غالي السعد 53

نهر حسن شط العرب بصرة البصرة 04/07/2012 0563197 10 5 147 10م شط العرب 00404217 اسعد صادق صالح اسعد صادق صالح محمد البدر 54

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409369 5 6 95880 480 الفاو 00331862 نعيمة سخيل يوهان اسعد عبد هللا مويل جمعة العرب 55

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563169 1 5 64 1303 شط العرب 00712154 عهود كاظم محسن اسماعيل شعبان طه صالح الشمخاني 56

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0456853 9 3 83219 417 ابي الخصيب 049259 سهام ياسين طاهر اسماعيل قاسم علي هاشم الهاشمي 57

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0417604 3 7 36636 184 شط العرب 01234128 اقبال سلمان خالد اسماعيل محبس مجيل عاشور الحلفي 58

المشراق البصرة البصرة 24/06/2012 0454653 2 1 88381 442 ابي الخصيب 437054 اسمى فاضل عباس اسمى فاضل عباس علي العلي 59

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562765 8 4 161 1275م الهارثة 00343461 اصيلة محمد جاسم اصيله محمد جاسم علي الحلفي 60

ابي صخير كرمة علي البصرة 04/07/2012 0563178 2 7 93 1272م المعقل 579350 نجات عقبان سلطان امجد حيدر عباس مناتي المياحي 61

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408771 1 15 90000 450 ابي الخصيب 274106 امل مجيد محيبس امل مجيد محيبس عذبي الغانم 62

الهوير القرنة البصرة 24/06/2012 0408955 3 6 127 1240م العز 00585126 امينة هادي حسين امينه هادي حسين سلطان الكعدة 63

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0456889 4 6 60132 451 ابي الخصيب 531582 انعام هندي عبد هللا انعام هندي عبد هللا علي العلي 64

الدير الدير البصرة 04/07/2012 0415137 4 7 56 73 الدير 126215 طيبة غالم رضا اياد ابراهيم جعفر يعقوب  65

الهارثة المدينة البصرة 04/07/2012 0563180 2 7 150 1228م المدينة 00547709 شيماء عبد الواحد كيطان اياد حسين عامر حسون االمارة 66

شهيد عزالدين المدينة البصرة 24/06/2012 0408808 6 6 72652 364 العز 00205581 امينة علي عبد الرحيم اياد عبد الكريم حسين فرج هللا الفرج هللا 67

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409080 7 5 73549 368م العز 00151784 زينب نجيب عبد الحسن اياد علي نزال سباهي السباهي 68

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409368 5 6 121 280م شط العرب 519303 فوزية جابر عباس ايوب عبد الرضا عبد الوهاب جاسم الديراوي 69

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408797 6 6 73656 369م القرنة 00378634 بسمة كاظم داود ايوب محمد عطوان كشوش االحمد 70



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0408480 8 4 45 1357 الثغر 00668873 صبيحة شبلي غضبان باتول صكر رسن رجال الصكراوي 71

الحيادر المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0562696 5 3 129 1232م المدينة 00702602 جميلة االسمر سلمان بارح جندي عرمان ثمار الحيادر 72

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0563267 2 8 76 1232م المدينة 00927561 كفاية حسب حاجم باسم عبد الكريم حاجم جوالن السورة 73

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0562979 2 4 123 269 طلحة 00499225 فاطمة رشيد ابراهيم باسم كاصد عبيد  العباس 74

السيبة ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0562527 1 7 89886 450 السيبة 00316714 ليلى عبد الجليل سلطان باسم ناصر حسن حسين الشتيوي 75

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409017 2 4 32036 161 شط العرب 00420904 بتول محمد ناصر باسم يعقوب محمد جاسم الحمود 76

حوش الجنوبي طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0408806 6 6 182 1284 طلحة 00445077 سهلة صافي دايخ باقر ابراهيم صافي سناقي الهواش 77

العز المدينة البصرة 24/06/2012 0408214 4 6 161 1245م طلحة 376689 هدى سعيد فالح باقر هاشم كرم صالح عيسى 78

ميسان ميسان ميسان 24/06/2012 0409465 8 6 155 1398 شط العرب 00334462 هند ناظم غضبان بدر جاسم الغيوي ولي الغنامي 79

الزريجي شط العرب البصرة 04/07/2012 0417321 5 7 122 140م شط العرب 799284 فضيلة مهدي عمارة بدر قاسم عبد هاشم الجزائري 80

الفاو الشمال الفاو البصرة 24/06/2012 0409454 8 6 96433 483 الفاو 967723 خيرية بندر سهيل بدر مصطفى علي دريب الربيعة 81

الفاو الفاو البصره 04/07/2012 0562969 4 1 93969 5470 الفاو 674729 زكيه حسن علي بدران طاهر جابر غضبان السفر 82

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409104 9 14 92468 463 الفاو 00661614 بدرية ثويني خلف بدريه ثويني خلف مران التميمي 83

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0408219 4 6 810 455 الفاو 00386954 بدريه عساف علي بدريه عساف علي محمد النصاري 84

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408505 5 6 23 1431 طلحة 00376841 بسام عبد االمام عبد الرضا بسام عبد االمام عبد الرضا حطاب الناصح 85

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0563222 3 7 27 584 البصرة 00281887 فاطمة حسين اجعين بشير سالم حسين رسن الغانمي 86

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0409068 10 2 70 170م الدير 023544 بلوة الزم دراج بلوه الزم دراج عباس المياحي 87

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409527 9 6 65 1326 العز 00401427 سامية بريدي جعاز تامر جعاز زعرور حفاره السواعد 88



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562982 2 4 18 209 شط العرب 00507809 عذراء عيسى جفاري تحسين جبار غضبان زغير ال فياض 89

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409379 3 15 84451 423 ابي الخصيب 691776 خديجة راضي سوادي تريجي يوسف احمد كنعان االحمد 90

طلحه المدينه البصره 04/07/2012 0420422 1 8 44 1284 طلحه 00705158 نبعه كاظم ثامر تعبان داود ثامر صحين العبدهللا 91

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563102 1 8 64329 322 طلحة 00234909 منشد   تعبانه عريبي دخيل ناهي الطريم 92

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409046 9 4 69363ب 347ب القرنة 00341557 مريم علي راضي تميم عبد الرحمن حسن علوان العبادي 93

الجبيلة البصرة 24/06/2012 0408756 3 3 104 563م المعقل 00218371 هناء حنظل عبد الكريم توفيق حبيب طعمه سلمان العطبي 94

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0409355 5 6 67904 340 القرنة 0699000 رغيبة حميد بدر توفيق حسن اسكندر فعيل المعارج 95

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562751 1 7 146 1303م شط العرب 00873558 عطية جاسم هاشم توفيق حسن عاشور نصر الحسيني 96

طلحه القرنه البصره 04/07/2012 0563204 3 7 143 147م طلحه 888534 عصمت محمد علي توفيق عبد الزهره علي شاطي الشياع 97

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408485 2 14 77 546 الفاو 623996 سهام عبد المجيد بدران توفيق عبد اللطيف بدران كريم النصاري 98

حي االنصار الزبير البصرة 24/06/2012 0408504 5 6 94993 465 الفاو 16430 بشرى طالب محمد توفيق نجم عبود ياسين الراشد 99

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0562709 10 7 67805 340 القرنة 00194972 عجيبة طاهر محسن ثامر خمام حسين ثامر  100

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409370 5 6 16 143م الهارثة 00268208 االء عبد االمام عباس ثائر قاسم عباس بندر الديراوي 101

بصرة البصره البصره 04/07/2012 0563019 1 4 142 1181 سفوان 779486 حليمه صالح خرمش ثجيل زنبور ضمد غضبان السعيدي 102

شط العرب شط العرب بصرة 24/06/2012 0409185 1 6 130 467م شط العرب 00429681 ثورة محيسن عودة ثوره محيسن عوده شنتوح شنتوح 103

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408976 6 4 187 511 المدينة 00213023 رحيمة حسين فرحان جابر رحيم عكلو تمار الحيادر 104

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0417432 6 4 2 1770م البصرة 00939401 حياة محسن يسر جابر محمد موسى جابر  105

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0456883 3 6 8 1245 طلحة 00696105 ربيعه سلمان داود جاسب حميد عبد الكريم جناح المحمد 106



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0417613 3 7 47040 236 المعقل 00451533 زهرا سادات الموسوي جاسب خنجر نعمه حسن الوصيلي 107

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0456881 3 6 36 1337 القرنة 00196072 عائدة جواد عباس جاسب هاشم مجدي جعفر المطوري 108

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409366 5 6 53543 268 المعقل 00349877 كاظمية سلمان شمخانة جاسم ابراهيم عبد الرضا جواد  109

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409548 2 4 139 687م العز 00145590 سلوى بدر سلمان جاسم جبر سلمان غيالن الرويحي 110

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408503 5 6 72945 365م القرنة 00229248 نجاة علي حسين جاسم حمام الزم موسى الباهلة 111

الحوطة شط العرب البصرة 24/06/2012 0408478 8 4 34075 171 شط العرب 00833151 هناء صادق اسماعيل جاسم حمد محمد حسين العوفي 112

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562971 2 1 38497 193 شط العرب 00413920 سميرة زعالن هيجل جاسم سعيد وادي زغير وادي 113

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0415138 4 7 151 336 البصرة 00749914 رباب عواد عبود جاسم عبد الباقي جابر كاظم الباصوركي 114

الدير القرنه البصره 04/07/2012 0563106 1 8 76 24 الدير 0086913 فراقد حيدر عباس جاسم غضبان سلطان صافي الحمزه 115

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409149 2 6 3 118م شط العرب 429325 قبيله حسن عيسى جاسم محمد اسماعيل حسن الحسن 116

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409142 2 6 88864 445 ابي الخصيب 00967857 حمدية عاصي درويش جاسم محمد جاسم  المحمد 117

الحيانية البصرة البصرة 04/07/2012 0562951 4 1 28325 142 البصرة 00172624 قسمة سيد كريم جاسم محمد خاجي عطية البزوني 118

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0456896 3 3 26513 133 البصرة 00332456 نجاة محمد غالم جاسم محمد علي حسين العلي 119

الدير بصرة البصرة 04/07/2012 0562977 2 4 44490 223 الدير 00626616 فخرية موسى عبد الحسين جاسم مهدي جاسم محمد الحساوي 120

المدينة المدينه البصره 24/06/2012 0408762 7 3 32 1241 العز 067193 سليمه حسن عطيه جاسم نعمه عطيه عباده المشعل 121

حي الحسين البصرة البصرة 24/06/2012 0408511 5 6 63 584م البصرة 00676672 بسكل حسين علي جاسم يازع خميس طاهر المرياني 122

القبلة البصرة البصرة 24/06/2012 0454668 4 2 193 1253م البصرة 00118481 اسيل عبد الزهرة طاهر جبار خلف عبد هللا حسين الخفاجي 123

ابو فلوس ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0408894 4 6 5 1256 ابي الخصيب 00413676 بثثنه عبدالسيد حسن جبار سعيد يعقوب عبدهللا العبدهللا 124



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0417584 8 7 34748 174 شط العرب 173628 كفاح عبد معتوق جبار صالح صقر محمد العيداني 125

شط العرب شط العرب الصبرة 04/07/2012 0562719 3 5 3 467 شط العرب 00236618 سليمة دارم سعد جبار طعمه حسين حبيب الكطراني 126

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409662 1 4 97810 490 طلحة 259147 حليمة ابراهيم  جبار عبد الحسين نزال محمد الحلفي 127

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409550 1 6 101 1274 طلحة 00547249 سعدية محمد رحيمة جبار عبد هللا جناح مهنة المهنا 128

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 04/07/2012 0417444 6 4 147 405م ابي الخصيب 450363 انيسه اسحاق خلف جبار عبود خلف قاسم القاسم 129

طلحه القرنه البصره 04/07/2012 0417624 3 7 71 1245 طلحه 00111738 سميره عبدالساده عريبي جبار عنيد عريبي شبيب السالم 130

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409086 7 5 41189 206 الهارثة 01180970 ظهرية نومي رشم جبار عوده سعد احمد االسدي 131

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0409140 2 6 89 1366م طلحه 1252339 بثينه حسن حمود جبار غني حسين راضي الحلفي 132

البصره البصره البصره 24/06/2012 0456897 3 3 157 1398 شط العرب 182481 منى قاسم حسين جبار كاظم محسن حسن الكنعان 133

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563038 6 7 61 1229 شط العرب 258041 ليلى احمد ناصر جبار مالك طاهر خلف اليبتس 134

سويب القرنه البصره 24/06/2012 0409666 6 6 72350 362ب القرنه 00398459 فاطمه حاجي بيكلو جبر الزم فليفل مري الحميد 135

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0563276 2 7 41 1246م الدير 00233582 صالحة ناصر حسين جخيم زناد علي غالب االسدي 136

الثغر القرنه البصره 24/06/2012 0408201 4 6 73537 368م القرنه 474055 جسم صالح موسى جسم صالح موسى ابراهيم البطاط 137

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0563008 1 4 86 874 البصرة 00047128 سوسن عبد الكريم زامل جعفر جاسم حمادي سلمان المياحي 138

رباط الصغير البصرة البصرة 04/07/2012 0563035 6 7 11040 56 البصرة 00197054 هيفاء حميد عبد الحسين جعفر حنون كاظم نعيم اليعقوب 139

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409204 2 6 123 45م شط العرب 00279799 ساجدة ظاهر حبيب جعفر عبد الرزاق حاتم حمد الحمد 140

الزبير الزبير البصرة 24/06/2012 0409365 5 6 38 1280م الزبير 887210 امنة كاظم خليل جعفر عبيد خليل ابراهيم العامري 141

المعقل المعقل البصرة 24/06/2012 0456899 4 3 160 1269م المعقل 00176064 زهراء محمد حسين جعفر محمد شبيب محمد القطراني 142



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0563256 2 8 76745 384 المدينه 00927969 جيهان محمد حبيب جعفر نوري عبادي حسان المعبراوي 143

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409024 5 4 34 506م البصره 00334056 منتهى غازي حميد جالل حنون ثعبان محسن الزيدي 144

المعقل البصرة البصرة 04/07/2012 0417430 6 4 7 1319م المعقل 00188074 رباب كاظم هاشم جالل محمد حمود بدر الموالي 145

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0562543 1 7 30 353 البصرة 00365240 سعاد مغامس فنجان جمال ثامر ياسين  العاتي 146

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408202 4 6 69246 347 الثغر 00232058 رجاء عاشور نعمة جمال صالح بدر موسى البطاط 147

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409364 5 6 7 1339م البصرة 00204893 عذراء عبد الجبار شاكر جمال عبد الرضا جعفر عيسى العيسى 148

الدير القرنه البصره 24/06/2012 0409168 6 6 187 272م الدير 00323801 قابله قاسم جابر جمال محمد حيال نزال النزال 149

المعقل المعقل البصرة 24/06/2012 0409543 9 6 66 112م المعقل 00674286 كوثر كاظم جواد جمعه حاشوش جبر مطلق الحيدري 150

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0417307 5 7 28 1798 طلحة 00065861 كلمة عبد الكاظم هادي جمعه شامل سبتي عيسى الحلفي 151

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0408971 3 6 64332 322 طلحه 00259343 جمهوريه ابراهيم كريم جمهوريه ابراهيم كريم خزعل الطريم 152

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0562968 4 1 91721 459 الفاو 00169403 كريمة عبد هللا خضير جميل عبد الصمد لفته نعمة النعمة 153

العز العز البصرة 24/06/2012 0408211 4 6 79246 397 العز 00804412 نجية سهم مطلك جميل عبد مفتن محسن العواجي 154

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0456851 4 3 43485 218 الهراثه 00584195 باشا طالب علي جهاد عبد هللا علي موسى الربيعي 155

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408951 3 6 37970 190 شط العرب 122920 زينب صالح عبد الكريم جهاد مالك داود سلمان العيداني 156

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0409047 1 4 66448 333 طلحه 00490385 جهن هاشم جمعه جهن هاشم جمعه هاشم العبد االمام 157

السيبة ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0417319 5 7 89883 450 ابي الخصيب 00502907 فاطمة قاسم حسن جواد احمد حسن محمد العلي 158

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563296 2 7 68 262م الفاو 00543797 ليلى محمد خضير جواد حمادي مجلي خضير النصاري 159

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562937 6 7 135 150 شط العرب 00959285 فوزية حسين انعيمة جواد خضر جابر جبارة فنيطل 160



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408764 3 15 95681 479 الفاو 00175766 نجاة علي حسين جواد خضير عاشور عباس العطوان 161

القرنة المدينة البصرة 24/06/2012 0409010 5 4 89 469م الصويرة 233553 ساجدة علي طالب جواد دعير طالب نغيمش المنصوري 162

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409084 7 5 50 658 العز 00414488 رسلة فارس فرحان جواد عبد الكاظم جعاز عجيل البزازنة 163

الدير الدير البصرة 24/06/2012 0409191 9 5 74 1246 الدير 00290892 سمية علي الشبيب جواد عبد الكاظم غضبان كباشي نور 164

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0408751 7 3 87 529 الثغر 00622387 حكيمة احمد عوفي جواد عبيد لهيوج سدخان الشغانبي 165

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0408952 3 6 51 772 العز 833423 اميرة محسن علي جواد علي حمد كاظم الموسوي 166

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409156 4 1 37909 190 شط العرب 00267601 نجاة علي جواد جواد كاظم ثامر عواد العبدهللا 167

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0562708 10 7 79 524 العز 00247253 قيسية هياوي مفتن جواد كاظم عاشور زاير السواعد 168

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409455 8 6 112 1258م البصره 58130 باسمه سالم محمدحسن جواد كاظم عبد هللا  عيداني 169

السوق القرنة البصرة 24/06/2012 0409079 7 5 62209 312 القرنة 00249234 طيبة علي رضا جواد كاظم موسى هاشم الهاشم 170

حي الغدير شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415096 8 7 27 185م شط العرب 00918929 كواكب حسين نور جواد كاظم يوسف يونس العبود 171

الفيحاء شط العرب البصرة 04/07/2012 0417310 5 7 102 41564 المعقل 00107934 ساجدة حميد جابر جواد مكطوف عاشور محمد المجلي 172

السيبه ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0409376 4 15 88729 444 ابي الخصيب 00189376 سهام عبد علي الكتاني جواد موسى عبد هللا خباله الزوار 173

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0562707 10 7 66128 331 طلحة 00449433 خيرية شريف ابو الهيل جوده لطيف ابو الهيل حسين الميرطة 174

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0563223 3 7 1247 00277461 الدير 89 نجاة هاشم سلمان حاتم حسن حاتم فيصل الموحي 175

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408760 9 3 135 40م المدينة 00181534 جندية صالح ضهد حاتم رشم عطيه جوالن البزوني 176

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408215 4 6 64 67 ابي الخصيب 00246976 هناء هادي ناصر حاتم هاشم جابر محمد الموسوي 177

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408970 3 6 43 116 شط العرب 1550797 اسراء مجيد جالب حازم علي موسى علي الموسى 178



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة البصره البصره 04/07/2012 0417585 8 7 87 1240م العز 00414201 باسمه فاضل رطين حازم قاسم رطين موسى الرويمي 179

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417608 3 7 51 45 شط العرب 00559742 كاظمية عبد هللا مهنا حافظ شهاب عبد الواحد شهاب العامري 180

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563284 2 7 38777 194 شط العرب 00624869 كناح عباس نايف حافظ عاصي درويش خضير الطريفي 181

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409092 7 5 131 407م العز 00060619 كريمة قاسم عبد الرضا حاكم نوري هزاع سلمان السورة 182

السويب القرنه البصره 04/07/2012 0563182 2 7 63 186م الثغر 00208849 زهره خلف حريجه حامد خالد عبيد برهان السعيد 183

الهوير المدينة القرنة البصرة 04/07/2012 0563117 1 8 44 524 العز 00343690 نوال قاسم لفتة حامد صالح خوينس لطيخ االعكدة 184

الفاو الفاو البصره 04/07/2012 0417610 3 7 83 1476م القرنه 00840234 زينب عبدالجليل عبدهللا حامد طه حسين موسى البطاط 185

الجزيرة شط العرب البصرة 04/07/2012 0562535 1 7 156 211 شط العرب 311552 خديجة حمزة فاضل حامد عبد الحسين مطلك رباط  186

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409099 7 5 101 1521 السيبة 00697418 انتصار صيوان خزعل حامد عبد الساده جابر شريجي الشريقي 187

البصره البصره البصره 04/07/2012 0420410 1 8 37 1638م البصره 00664915 فاطمه مجيد حميد حامد علي حمادي موسى العلوي 188

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0409089 7 5 66666 334 طلحه 00416416 فوزيه صالحي بور حامد لطيف حرب  الجبر 189

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409012 6 4 169 1211 ابي الخصيب 478431 ذكرى عبد االمير عبد الحسين حامد ناصر صالح رحيم  190

الزبير الزبير البصره 04/07/2012 0417615 3 7 29 356 الزبير 00708015 امل عبدالجليل احمد حبيب بدر نايف خشان  191

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409426 7 6 22 1229م شط العرب 00249421 انتصار نافع سعيد حبيب سلمان خالد بريسم البريسم 192

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0454656 4 1 82 65 الفاو 00437145 حياة جاود سلمان حبيب شاكر عبد هللا احمد االحمد 193

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408772 1 15 99 55م ابي الخصيب 64614 نورية خالد ايوب حبيب يحيى محمد  الغيث 194

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0409067 5 2 42 290م الدير 00233550 ربيعة عاشور زاير حزام جاسم مشلوش منشد الشاوي 195

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408510 5 6 3 258م ابي الخصيب 129189 اكرام شاكر جوال حسام علي موزان معتوق الناصر 196



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0436412 2 5 1132 1350 الدير 00201852 ميادة المي مطلق حسان عبد اللطيف ناصر حسين الحسن 197

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408978 5 4 148 504 الزبير 00391677 مصرية دهمان جبارة حسن ترياك خلف مشني  198

التمار المدينة البصرة 04/07/2012 0563208 3 7 79 1284م طلحة 00846859 نبعة عبد الباري حنون حسن جابر عبد العالي خابط الحلفي 199

الزبير الزبير البصرة 24/06/2012 0409456 8 6 148 1199م الزبير 00241237 زهراء صادق حسين حسن جاسم داغر علك  200

الهوير المدينه البصره 04/07/2012 0563112 1 8 77554 388 العز 00180393 انتصار موسى عبدالساده حسن جبار جياد ثامر العطوان 201

كرمة علي البصره البصره 24/06/2012 0408757 3 3 53575 268 المعقل 00642061 حميده كاظم هاشم حسن جخيور لفته مهدي الموسوي 202

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0415141 4 7 161 1275م الهارثة 00013953 فاطمة توفيق محمد حسن حيدر محمد شنشول الخلف 203

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0563215 3 7 32873 165 شط العرب 00250532 ليلى جاسم حمادي حسن داود سلمان سويد العليان 204

الهوير المدينه البصره 04/07/2012 0562538 1 7 77672 389 العز 00164908 حدهن محمد جازع حسن رحيمه محمد غياض البزازنه 205

القرنة المدينة البصرة 24/06/2012 0454669 5 2 77 1241م العز 00685998 كريمة عبد علوان حسن شغينب فضاله سماري السواعد 206

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0409192 3 5 176 1275م الهارثه 00168589 اقبال عبدهللا يليول حسن صالح فارس صالح الديراوي 207

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417315 5 7 36449 183 شط العرب 00174905 سهام وحيد مهوس حسن عبد الحسين عبد العالي مهوس المنصوري 208

البصره البصره البصره 04/07/2012 0562990 3 2 128 1444م البصره 00229023 اخالص وادي عباس حسن عبد عيسى محمد النقاش 209

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0420408 1 8 51 85 القرنة 00170023 امال مهدي جابر حسن علي حسين عباس ال جواد 210

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409100 7 5 73762 369م القرنة 031744 زينب محمد زويد حسن علي زويد حمد العبود 211

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0409095 7 5 64 1461م النشوة 00533053 مها طالب راضي حسن علي شبيب بركة نور 212

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0563153 1 5 72 485 الهارثة 00392366 حيوات ديوان عبد هللا حسن علي فنجان عباس الحمادنة 213

الهوير المدينه البصره 24/06/2012 0408800 6 6 15 1241 الهوير 67875 حسنه وحيد عبود حسن كيلو حسين سلطان العكده 214



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الدير القرنه البصره 04/07/2012 0436406 2 5 167 1200 الدير 023207 هاشميه عوده جلوب حسن لعيوس دريبي عيال الشاوي 215

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409451 8 6 69 1285 شط العرب 0076705 نوال يونس راشد حسن مصطفى جاسم عيسى القطراني 216

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409383 3 6 32 1267م البصرة 077464 خديجة رضا علي حسن مصطفى محمد ثامر العيداني 217

ميل 5 البصرة البصرة 04/07/2012 0562993 8 2 158 1342م الهارثة 00542241 زهرة الزم خلف حسن مطرود عطيه مناحي المالكي 218

الهوير المدينه البصره 24/06/2012 0408911 9 9 77522 388 العز 11204 بلوه ريحان دهام حسن ناصر ضهد بستان البزازنه 219

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0420411 1 8 142 553م شط العرب 179505 ابتهال محمدجواد السعيد حسن هادي سعيد علي العدناني 220

النشوه القرنه البصره 24/06/2012 0408509 5 6 69681 349 النشوه 00354200 حسنه سلمان قصه حسنه سلمان قصه حبيب  221

بني منصور المدينة البصرة 04/07/2012 0417596 8 7 25 24م الدير 379838 حسنة علي حسين حسنه علي حسين موسى البطاط 222

سفوان سفوان البصرة 04/07/2012 0562980 2 4 37838 190 شط العرب 00421183 فاطمة يوسف يعقوب حسين جاسم محمد خضير المطير 223

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0409363 5 6 70275 352 الثغر 00412334 علية عبد الزهرة مهدي حسين جصان حسين علي النور 224

كردالن شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0456885 3 6 140 1229م شط العرب 00857385 حسين جواد عواد خلف المروح   225

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409105 6 14 93041 466 الفاو 00673734 سلوى عبد الرضا احمد حسين حمادي عبود فرحان العرفي 226

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408918 3 8 69357 347 القرنة 044140 شيرين كاظم حسن حسين رشيد داخل جابر الراشد 227

القرنة القرنه البصره 24/06/2012 0408802 6 6 72981 365م القرنه 00358281 زينب كباشي محمد حسين زغير الزم علوان الالمي 228

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409656 3 4 36824 185 شط العرب 775029 احالم عبدعلي عبادي حسين سلمان خلف حسين السهيل 229

الفاو الفاو البصرة 25/06/2012 0454659 8 1 85 217م النجف 072503 ابتسام عبد الجبار كريم حسين عبد االمير مرتضى عبد الربيعة 230

الحمزه ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0409316 6 15 28 75م ابي الخصيب 129005 هناء نجم ابراهيم حسين عبد الرؤوف حسين محمد المعراج 231

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563011 1 4 54 524 العز 085551 امريكا مشكل حسين حسين عبدوش حسين خريبط السواعد 232



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0454673 8 2 39 524 العز 00343537 فاطمة علي هزاع حسين علي حسين سلطان الكعدة 233

حي االندلس شط العرب البصرة 24/06/2012 0408508 5 6 50 1429م شط العرب 00395701 رفاه سلمان عبد الجليل حسين علي سلمان دهماي الدالم 234

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408793 6 6 58 6342م البصرة 01242460 ايمان حسون عيسى حسين علي مطشر علي العكار 235

النشوة القرنة البصرة 04/07/2012 0563210 3 7 70094 351 النشوة 00628419 شريفة هاشم ناصر حسين علي مهدي يداي نور 236

عتبة شط العرب البصرة 24/06/2012 0454671 6 2 36788 184م شط العرب 00195347 فوزية عبد الرزاق غضبان حسين علي نزال حاجم الحاجم 237

الشرش القرنة البصرة 04/07/2012 0563116 1 8 63 595م القرنة 00839517 خولة صبر عويد حسين علي نعيم شالل الناصح 238

كردالن شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563020 5 5 31917 160 شط العرب 721429 خديجة علي حسين حسين محمد حسسين علي الطعيمة 239

بصرة البصره البصره 24/06/2012 0409007 3 4 93257 467 الفاو 00206484 هناء عبدالساده عداي حسين محمد عبد الخضر سلطان الشريفي 240

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408786 6 6 30732 154 ابي الخصيب 527826 اشواق يوسف صالح حسين مهدي صالح لفته العطبي 241

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 04/07/2012 0436407 2 5 86889 435 ابي الخصيب 069932 مهتاج ابو الحسن ياسين حسين مهنا نجم حسين الحلفي 242

العز القرنة البصرة 24/06/2012 0408779 6 6 11 192م العز 00414326 سامية شهيد عبد الرضا حسين موسى عبد الرضا جاسم المنصوري 243

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0409066 9 2 65023 326 طلحة 00724696 مسار سعد عبد الصاحب حسين ناصر نزيل سلمان المكطوف 244

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408991 4 4 33385 167 شط العرب 506650 بحريه كاظم حمد حسين نوري مطر حمدهللا العود 245

الدير الدير البصرة 04/07/2012 0417305 5 7 166 551 ابي الخصيب 00702953 كريمة هاشم سراجة حسين هاشم جويد  الغلطة 246

النشوة الدير البصرة 04/07/2012 0417320 5 7 88 1248م النشوة 00551733 هدى محمد ناصع حكيم سلمان جعفر محمد النور 247

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0408904 4 6 173 527 طلحة 00462366 حسيبة كاظم حمود حكيم عبد القادر خميس جاسم الجبر 248

الهوير المدينه البصره 24/06/2012 0408755 7 3 26 362م العز 00245912 نظيمه عبدالسجاد خضير حكيم ناجي هندي جدوع المشعل 249

السيبه ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0409153 1 1 88323 442 ابي الخصيب 596362 رضيه ديوان صالح حلم سلطان صالح وادي الوادي 250



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409385 3 6 196 51 الدير 126417 اسراء مالك نايف حليم عبد الصاحب كاطع عبد الحسن المياحي 251

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409386 3 6 163 40م المدينة 00498849 حميدة ناصر معتوك حليم مير علي نعمه  الحلو 252

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409151 7 5 3 524 العز 00986909 حليمة حسين الزم حليمه حسين الزم جاسم العواجي 253

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409113 10 14 92009 461 الفاو 00975097 حليمه عبد عبدهللا حليمه عبد عبد هللا جحيش التميمي 254

طلحة طلحة البصرة 04/07/2012 0436409 2 5 191 147م طلحة 00529474 حمدة رهيش وادي حمده رهيش وادي عداي العلي 255

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409663 1 5 12 205 البصرة 0046021 عرفان حسن عبد هللا حمزه عبد الحسين محمد حمزة العمراني 256

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562715 3 5 41 1292م البصرة 00749597 افراح غالم يوسف حمزه فاضل محمود حسين العزيب 257

طلحه القرنه البصره 04/07/2012 0415029 10 7 109 247 المدينه 00157150 زهراء عباس هاشم حمزه مجيد هاشم كرم البطاط 258

القرنة القرنه البصره 24/06/2012 0562697 5 3 134 1357 الثغر 412453 نازك اسماعيل محمد حمزه نفاوه ثكب كزار المالكي 259

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409207 2 6 94346 472 الفاو 00082261 زهره كامل حداد حمود احمد جاسم عبدالحسن المطوري 260

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563175 1 5 191 1296 البصرة 00292314 انتصار عودة ياسين حمود بالسم سعدون جابر المنصوري 261

الهارثة القرنة البصرة 04/07/2012 0563233 4 7 69567 348 النشوة 00770409 زكية سعيد دهيش حمود عبد الرضا مراد طعمة مراد 262

الرفاعي الرفاعي ذي قار 24/06/2012 0408984 5 4 107 1517 الزبير 00699941 فهيمة علي هليل حمود نغيمش زاهي حمود التميمي 263

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0563158 1 5 105 1330 الهارثه 01180570 اميره عباس محسن حميد داود سلمان ماجد الديراوي 264

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563269 2 8 135 349م شط العرب 519317 نضال ناظم فرج حميد سعدون محمد عبدهللا الفرج 265

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408977 6 4 173 209 شط العرب 00315901 نبأ خليل علي حميد عباس حميد خليل العامري 266

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408490 4 4 87 604 شط العرب 00507031 سليمة جاسم كردي حميد علي زويطي طوينة البو كشيع 267

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0563290 2 7 16 1341م البصرة 00262813 ابتهال موازي صبار حميد مجيد جبار رومي الرومي 268



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الفاو بصرة البصرة 04/07/2012 0562991 3 2 180 32م الفاو 00296456 ماريا عبد الواحد محسن حميد مجيد جبار شميل الصلحاوي 269

البصره البصره البصره 04/07/2012 0562939 6 7 101 167 شط العرب 202716 نسرين فاضل ابراهيم حميد نوام جثير خنيفر الحلف 270

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409225 2 6 92 32 البصرة 0083713 كلثوم سيد هاشم حميد هاشم حنتوش حمادي البطاط 271

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408769 9 15 88897 445 ابي الخصيب 00746769 فخرية حسن كاطع حميد ياسين غالي  الخضير 272

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409162 2 1 88523 443 المدينة 00404894 حميدة عواد علي حميده عواد علي حسن العلي 273

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408879 7 5 101 253م القرنة 00613984 حميدة هلة هاشم حميده هله هاشم حسن الخرسان 274

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0417617 3 7 14 528 طلحة 00179950 وحيدة محسن هاشم حنتوش خير هللا عبد الحسين نزال  275

المعقل المعقل البصرة 04/07/2012 0563154 1 5 53 1270 المعقل 00589516 حوراء عساف حسين حوراء عساف حسين مسرهد التميمي 276

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0562688 3 4 76217 382 المدينه 614363 حياة ناصر مهدي حياه ناصر مهدي سلمان الحلو 277

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0562716 3 5 140 1484م ابي الخصيب 00242181 زينب هاشم باقر حيدر باقر عبد الحي عبيدان العثامين 278

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0563246 4 7 32557 163 شط العرب 00446427 سعاد سعيد ثجيل حيدر حمزه عباس شلش الناصري 279

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0562753 1 7 15 1384 البصرة 00992477 خنساء عبد السادة سلمان حيدر صالح جبار رومي الرومي 280

الدير الدير البصرة 04/07/2012 0415126 4 7 119 1312م الدير 00163111 رقية نوروز علي حيدر صدام هجول عبادي الخليفة 281

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409085 7 5 31965 160 شط العرب 00139236 عواطف عادل دينار حيدر طعمه سلمان مبارك الجبوري 282

طلحة مدينه البصرة 24/06/2012 0456894 2 3 163 1445 طلحة 00696049 حكيمه فالح حسن حيدر عباس عبد الحسين عبيد الحلفي 283

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0417583 8 7 274 93م شط العرب 81119 زينب رياض عبدالحسين حيدر عبد االمير عبد الحسين  الرباط 284

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0415082 8 7 18 1449 البصرة 00601582 دجلة حميد وهيب حيدر عبد الباري صالح عويتي اليعكوبي 285

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0563173 2 8 66203 333 طلحة 00185588 فرات خشان ريسان حيدر عبد الحسين عبيد باهي الفليح 286



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409664 1 5 131 1280م شط العرب 00167513 مريم فاضل يوسف حيدر عبد الزهره عبد الغفار مهاوي العيداني 287

العز المدينة البصرة 04/07/2012 0563122 1 2 180 1697 العز 00179220 زهراء حسب صالح حيدر عبد الزهره عيدان داخل البزازنة 288

المعقل البصرة البصرة 24/06/2012 0408479 8 4 74 1271م المعقل 00077458 ايمان غازي فيصل حيدر عبد الكاظم اسحاق قاسم العيداني 289

حي الحسين البصرة البصرة 24/06/2012 0409218 2 6 24 683م طلحة 986043 سليمة كامل اعبيد حيدر عبد هللا نجم يسر الحميد 290

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0415135 4 7 82 1212م ابي الخصيب 015368 وردة سلمان جعفر حيدر عواد محمد نصار النصار 291

الجزيرة/2 شط العرب البصرة 04/07/2012 0417445 6 4 117 681 شط العرب 00191927 هناء كاظم جاسم حيدر فاضل محمد حمد العز 292

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563135 3 8 128 475 القرنة 00139408 منتهى محمد مزبان حيدر كاظم عبد حسن البهادلي 293

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563039 6 7 85570 428 ابي الخصيب 037444 فاطمة سلمان احمد حيدر مجيد عبود عصفور العصفور 294

الجمهورية بصرة البصرة 24/06/2012 0408919 10 6 40 1267 المدينة 00870887 عقيلة مهدي عبيد حيدر محمود جواد يعقوب السداوي 295

المدينة القرنة البصرة 04/07/2012 0415095 8 7 86 1228م المدينة 00628707 كبرى رضا علي رضائي حيدر مطرود شويع الغافل الخميس 296

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0562931 6 7 32760 164 شط العرب 00382434 فردوس شوكان موزان حيدر نجف مشهد عرزال العيداني 297

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409114 10 14 93350 467 الفاو 518246 خاتون جمعه عبدهللا خاتون جمعه عبد هللا علي الحسين 298

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562547 1 7 5 1301م الهارثة 127285 منتهى عبادي مدلل خالد كاظم خضير مزعل الديراوي 299

الدير القرنه البصره 04/07/2012 0563170 2 8 28 1335م النشوه 00193656 فضيله وادي مظلوم خالد لطيف مظلوم جاسم اليوسف 300

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409117 8 14 10 141م الفاو 01179081 خديجة عبد الرزاق ياسين خديجه عبد الرزاق ياسين عاشور الراشد 301

الشافي القرنة البصرة 04/07/2012 0415039 10 7 97 506 الثغر 00436810 زكية مطر وطن خزعل محسن وطن تعبان الموسوي 302

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408494 5 4 177 32م الفاو 00394046 صغرى محمد كاظم خزعل يوسف خزعل حمد الدليمي 303

العز المدينة البصرة 04/07/2012 0562705 10 7 77631 389 العز 00187989 فراهت محمد علي خضير ناجي حميد فعل االمارة 304



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563280 2 7 32619 164 شط العرب 00720231 خيجة سعدون محمد خليل ابراهيم محمد عبد هللا الفرج 305

السيبه ابي اخصيب ابصره 24/06/2012 0409538 9 6 90150 451 السبيه 00287400 فائزه احمد طه خليل جليل عباس جعفر االسدي 306

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409121 3 14 93583 468 الفاو 00878296 ليلوة جاسم محمد خليل عبد عبد االله علي الربيعه 307

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562970 3 1 371501 186 شط العرب 00977376 خميسة حمود  قاسم خميسه حمود قاسم  القاسم 308

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408921 2 1 96328 482 الفاو 00461340 كاظمية شهيد راضي خنياب مندي خنياب محمد الربيعة 309

حي االنتصار الهارثة البصرة 24/06/2012 0408907 4 6 40661 204 الهارثة 01180680 غالية قاسم محمد خوير لفته ياسر كشيش المالكي 310

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563229 4 7 11 624 الهارثه 914653 قاسميه شاكر مهاوي خير هللا قاسم عباس بندر الديراوي 311

الشرش القرنة البصرة 04/07/2012 0563146 6 3 110 1237م القرنة 00698616 كريمة حسين محمد خيري طعين رشم لفتة الكريم 312

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0408785 6 6 17 1532م طلحة 00804870 موزة كاطع جاري خيري عوده حريجه حسين الحريجة 313

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562539 1 7 139 10م شط العرب 208321 خيرية خالد طاهر خيريه خالد طاهر شبيب الخيعان 314

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409184 1 6 100 1302م الهارثة 002804578 خيرية صيهود محسن خيريه صيهود محسن جابر ال حلوة 315

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409449 7 6 41 1465م المدينة 00609765 ساهرة جبار نعمة داخل قادر عجيل سويد عبود 316

الدير الدير البصرة 24/06/2012 0409450 7 6 8 290 الدير 00492426 منوة يوسف مهدي داخل نجم عبد هللا عجيل الجزائري 317

حي الجامعة شط العرب البصرة 04/07/2012 0563113 1 8 36881 185 شط العرب 00139645 سناء حسين در علي دارم حنظل عبد الشيخ كنعان الكنعان 318

العز المدينه البصره 24/06/2012 0409458 8 6 180 1227م العز 00206140 ضعميه حمد سلمان داغر حمود سلمان غيالن الرويمي 319

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563264 2 8 141 116م شط العرب 00284603 ايمان حسين مناحي داود جواد كاظم قاسم العامري 320

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0415133 4 7 93 1317م البصرة 00116978 مريم حسين محمدرضا داود سلمان طعمه كريش الجعاري 321

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0456882 3 6 77 578 النشوة 00859660 هيفاء عبد الجبار محمود داود هالل حمود يوشع الراضي 322



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0408780 6 6 153 1291م الثغر 00209061 زينب وحيد شيال راجح هاشم حسن زغير الشرامطة 323

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415142 4 7 197 1286م البصرة 00173147 راجحة عبد االمام عبود راجحه عبد االمام عبود محمد الذياب 324

الشعلة حي الحسين البصرة 24/06/2012 0408816 6 6 28 1267م البصرة 00244246 فتحية جاسب ماهود راضي صاحب لعيبي عودة الحلفي 325

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409127 2 6 180 528 طلحة 00417822 صالحة جمعة حنون راضي عبد حمود محمد الجبر 326

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0563286 2 7 191 1513م المعقل 00498416 شكريه رزوقي عبد علي رائد حيدر عباس مناتي المياحي 327

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0415094 8 7 124 1393م القرنة 00403022 زينب هاشم ناصر رائد سالم عبد علي عبدالرضا العكلة 328

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0417576 8 7 26 1241 العز 00436943 رباب تركي رهج رباب تركي رهج عالوي العوجي 329

سوق الشيوخ سوق الشيخ ذي قار 24/06/2012 0409106 6 14 93297 468 الفاو 00245052 ربيعه هداية هادي ربيعه هدايه هادي علي ذياب 330

الثغر الثغر البصرة 24/06/2012 0409448 7 6 70418 353 الثغر 00857644 ابتسام صالح ضاحي رحيم باشاغا زبون كعيد الحمود 331

بناية التبوغ السايلو البصرة البصرة 24/06/2012 0409048 10 4 96 782م المعقل 00399426 فليحة خير هللا عبد الحسن رحيم جاسم جويل عيدي الحيدري 332

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562997 8 2 32063 161 شط العرب 00535093 سلمى محمد حمزة رحيم سعيد حمود عباس الحمود 333

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0420416 1 8 31324 159 شط العرب 43888 نزهت محمد ناصر رحيم عبد االمام عبود محمد الذياب 334

المعقل البصرة البصرة 24/06/2012 0408507 5 6 74 1269م المعقل 1247453 زهرة ابراهيم غالمي رحيم علي صافي غيالن الفريجي 335

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563274 2 8 145 185م شط العرب 487571 انوار عبد االمير لفته رزاق صادق جعفر محسن  336

السيبة ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563265 2 8 196 53م ابي الخصيب 129264 رسمية عبد الزهرة مكي رسميه عبد الزهره مكي جبر المحمد 337

سويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408798 6 6 67020 336 طلحة 00847998 كاملة رهيش وادي رشاش شناوه وادي عداي العلي 338

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408953 3 6 48 790م طلحة 00376895 سليمة عبد هللا حسين رشيد ابراهيم جازع طاهر العباس 339

البصره البصره البصره 04/07/2012 0420421 1 8 11 418م البصره 01248491 سعديه ناصر محمد رشيد حميد غانم محمد السواري 340



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

العز المدينة البصرة 04/07/2012 0563123 2 1 181 1240 العز 00353870 افراح عبود عبد الرضا رشيد محمد حسن عبد هللا الحجاج 341

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409049 6 4 102 702 طلحة 00984406 خديجة محمد عبد الكاظم رعد جبار جياد عبود المنصور 342

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408974 3 6 51076 256 المعقل 0081550 هدية صالح حبيب رعد رزن جوهر  الكنعاني 343

كرمة علي الهارثة البصرة 24/06/2012 0408893 4 6 39979 200 الهارثة 0058971 فليحة رحيمة عبيد رعد زبين عبيد دهش الحمداني 344

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563258 2 8 47 578 النشوة 00156488 نجاة محمد كتاب رعد عبد يعقوب عذافة الجاسب 345

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409459 8 6 153 1211 ابي الخصيب 00705007 زهراء علي اكبر ناجي رعد علي مطرود اسماعيل الشمس 346

القرنة القرنه البصره 04/07/2012 0563147 6 3 11 568م القرنه 00168609 زهره حالوب مزبان رعد فالح مزبان صبر الشغانبي 347

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409362 5 6 30 1317م البصرة 153858 قبيلة محمد علي رعد الزم علي يوسف المنصور 348

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409429 7 6 8 334م البصرة 130337 احالم عبد المعبود عبد الحليم رعد ناجي صادق احمد الصقري 349

الموفقية البصرة البصرة 04/07/2012 0563012 1 4 75 1294م البصرة 00366025 وسن محيي حمودي رعد نعمه لفته شبانه البيضاني 350

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409428 7 6 68 1225م طلحة 00846801 زهراء حميد هاشم رفعت خليل ناصر محمد البطاط 351

المدينة القرنة البصرة 24/06/2012 0408917 5 61 171 512م المعقل 00694984 ركينة علي معله ركينه علي معله كزار السكيني 352

العز المدينة البصرة 24/06/2012 0409065 7 2 13 120م العز 034851 لميعة ضامن فازع رمضان جبار محمد عذيب البزازنة 353

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409050 6 4 54 23 البصرة 00385133 زهرة شهيد عبد الرضا رمضان موسى عبد الرضا جاسم المنصوري 354

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0454675 9 2 72577 363 العز 00142673 جميلة هاشم عيدان رومي عباده وضح محمد  355

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0409549 2 4 48 529 الثغر 00208792 صبيحة محسن مزبان رياض حسين مزبان صبر الشغانبي 356

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409457 8 6 32210 162 شط العرب 238919 رازقية عبد الحافظ ياسين رياض شعبان طه صالح المشخاني 357

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409322 9 15 52 67م ابي الخصيب 00697369 خديجة حسن عطوان رياض عبد هللا نعيم حسين الياسين 358



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0562981 2 4 1 269م طلحة 078002 رباب كريم عبود رياض محمد موسى جابر الحسن 359

ابو الصالبيخ المدينة البصرة 24/06/2012 0454660 9 1 77028 386 المدينة 00732901 نجاة والي شريجي ريسان شرهان عبادي صابر البخاترة 360

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0563211 3 7 45620 229 المعقل 00873002 سارة داود سلمان زامل مهدي مرزوك زامل المياحي 361

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408881 7 5 24 170م الدير 00162188 ملكية ذياب كشمر زعالن حطاب كشمر جاسم البندر 362

السويب القنة البصرة 24/06/2012 0408987 8 4 66671 334 طلحة 00857074 حميدة ناصر ديوان زكي شفاتي موحي حسين الحسين 363

مدينة الهوير البصرة 24/06/2012 0409655 3 4 173 1187 العز 00414219 حياة صبيح شناوي زكي عباس علي عودة المشعل 364

العز المدينة البصرة 04/07/2012 0563000 8 2 146 524 العز 00902246 زهرة جاسم بريع زهره جاسم بريع محترم المحترم 365

العز المدينة البصرة 24/06/2012 0408759 8 3 63 1227م العز 00544368 زهرة عبد علي تايه زهره عبد علي تايه عزال البدران 366

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409107 6 14 93046 466 الفاو 00355332 زهرة هندول خلف زهره هندول خلف  عريمشي 367

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563195 10 5 3283 165 شط العرب 00866335 زهرة يعقوب يوسف زهره يعقوب يوسف احمد الشوكي 368

البصره البصره البصره 24/06/2012 0408995 1 2 188 1267 البصره 129874 زهره عنايت هللا رضا زهير علوان حسين علي السعدي 369

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0562955 7 1 93 1232م المدينة 00186050 وفاء شري باتول زيدان ريسان جابر شاهر الحيادر 370

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409170 7 4 175 475 القرنة 00168002 زينب عبد الصمد داود زينب عبد الصمد داود كشوش االحمد 371

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408958 3 6 36738 184م شط العرب 427701 زينب مصطفى شعبان زينب مصطفى شعبان شنان البو مشرف 372

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0456880 3 6 42 371 النشوة 00280464 حمدية تركي ياسين ساجت حطاب كشمر جاسم البندر 373

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563194 2 7 74 1374م البصره 00325691 شيماء فوزي نوري ساجد عبد المجيد لفته  السعيدي 374

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409013 2 4 164 27م المعقل 00362039 كامله ابراهيم حمود سالم اسماعيل حمود حسين الحلفي 375

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563141 7 3 43 1447م البصرة 00595072 سوسن عبد الجليل جاسم سالم اسماعيل رمضان سالم المطوري 376



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415042 10 7 26 1295م البصرة 00170729 خليلة حميد ظاهر سالم جاسم عباس محمد البدري 377

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0409064 5 2 192 2372 الهارثه 00574342 ايمان ناصر هليل سالم جدوع اسكندر سلطان المالكي 378

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563041 6 7 34966 175 شط العرب 291143 تماضر حميد عبد العباس سالم خضير حمزه عباس ال شهيب 379

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408787 6 6 95709 479 الفاو 00650097 زينب محمد مصيب سالم عبد اللطيف محمود مرزوق الجبوري 380

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562684 3 4 36897 185 البصره 179617 ايمان جبار حسن سالم عبود عبد السيد شفلح التميمي 381

البصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0415134 4 7 85119 426 ابي الخصيب 229999 سميرة جاسم قاسم سالم عواد محمد نصار النصار 382

الهوير المدينه البصره 04/07/2012 0563017 1 4 84 524 العز 00037863 امل صبيح لهبوي سالم كاظم شناوي حفاره الساعدي 383

الهوير المدينه االبصره 24/06/2012 0409063 8 2 133 658م العز 00093534 شيخه شناوه عبير سالم مشكل محسن هبت العواجي 384

المدينة المدينه البصره 24/06/2012 0408963 3 6 112 432 العز 00245144 نجمه عبداللطيف عبدالرضا سامي كباشي عبد علي  راشد 385

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408916 7 7 142 491 البصرة 00277975 اخالص نعيم حسون ستار جبار جاسب بدر الربيعة 386

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0456893 1 3 4357 22 البصرة 00718804 نزيهه شاكر حسن ستار جبار حسين عباس اسالمي 387

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408502 5 6 7927 397 العز 380811 ستار جبار حسين علي العواجي   388

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563287 2 7 70 1269م المعقل 125104 قاهرة طاهر حبيب ستار جبار عبد النبي خلف  389

القرنة الدير البصرة 24/06/2012 0408500 10 4 70 170م الدير 037855 خديجة محمد علوان ستار صالح علي عباس الميامي 390

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409096 7 5 73689 369 القرنة 00899267 آسيا علي زويد ستار عبد القادر بلبول فياض العبود 391

النشوة النشوة البصرة 24/06/2012 0409056 4 3 69618 349 النشوة 00613579 ايمان عبد الزهرة عبد السيد ستار علوان زهراو محيسن عيداني 392

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563032 6 7 32432 163 شط العرب 888801 سليمة ناصر نادر ستار نعمه عبد هللا يوسف الجزائري 393

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409062 5 2 64 1284 طلحة 00871595 صبيحة جلوب عبد العالي سجاد حمد مبارك سلمان السلمان 394



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

السيبه ابي الخصيب البصره 04/07/2012 0417606 3 7 155 1226م السيبه 428989 رقيه قيصر حميد سجاد شاكر مجيد مطلب المطلب 395

العز المدينة البصرة 04/07/2012 0420423 1 8 72 207م العز 00838886 زينب سلمان عذافة سجاد عبد الملك مطر كاطع الموسوي 396

الفاو القاو البصرة 04/07/2012 0563036 6 7 93189 466 الفاو 00401831 حياة عبد عبدهللا سجاد كامل ناصر حداد الحالف 397

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408962 3 6 97 1574م ابي الخصيب 00057918 زينب قاسم محمد سجاد مهدي صالح  لفتة 398

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409171 8 4 195 467 شط العرب 00284412 سعاد محمد برغوث سعاد محمد برغوث حسن العطب 399

القبلة البصرة البصرة 04/07/2012 0563130 3 8 21740 109 البصرة 00260384 هناء ياسين كريم سعد خزعل جابر محمد الحسن 400

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409452 8 6 17 1435 الفاو 00155727 فاطمة عبد الزهرة كاظم سعد خلف فرج طعمه التميمي 401

القرنة القرنه البصره 24/06/2012 0409213 2 6 67508 338 طلحه 287449 صفيه كيلو طالب سعد شريجي حميد شريف الخنياب 402

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408812 6 6 73 31م البصرة 00425029 سعد صباح ناصر ثجيل زياد   403

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409205 2 6 49756 449 المعقل 01240552 سعد طاهر ثامر سريع العبودي   404

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0436405 2 5 71470 358 النشوة 00156473 نجالء صالح جبر سعد عبد العزيز جابر محمد الشتيت 405

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409427 7 6 190 1254م المدينة 00024950 هيام خضر حسين سعد قاسم ظاهر  الشاوي 406

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408758 8 3 185 234 العز 00036165 خولة حسين حسن سعد ناجي هندي جدوع المشعل 407

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0417302 5 7 91434 458 الفاو 00267840 منى عبد اللطيف  سعيد احمد عبد الوهاب جاسم المحمد 408

القرنة القرنه البصره 04/07/2012 0563027 6 7 190 1296م البصره 00262317 زينب عوده ياسين سعيد بالسم سعدون جابر المنصوري 409

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562763 8 4 186 30م شط العرب 00194500 حسيبه برغش طاهر سعيد جاسب ماهود محي المحيي 410

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0563045 6 7 87388 392 المدينه 067510 انتظار دايم سالم سعيد حسن عبد الزهره مجيد الحماد 411

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415131 4 7 31943 160 شط العرب 00575617 كاظمية جواد كاظم سعيد عبد الرزاق كاظم سعيد التميمي 412



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

البصره البصره البصره 04/07/2012 0420405 1 8 100 465م المعقل 00176428 صبيحه ناظم عبدهللا سالم جبار كاظم جبر الياسري 413

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409023 7 4 33442 168 شط العرب 448624 فهيمه عبدالحي عبيدان سلمان باقر عالوي حسين العثمان 414

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0417324 5 7 180 31351 الزبير 00312102 حنان غضبان كباشي سلمان دينار سلمان علي العلي 415

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408887 7 5 32398 162 شط العرب 00599088 انتصار خلف عبعوب سلمان مرزوق كريم مطرود المطرود 416

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409118 8 14 68597 493 الفاو 00135774 سلوى عبد الحسين حسون سلوى عبد الحسين حسون حسين العبادي 417

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408796 6 6 103 966م البصرة 00160899 سهام عبد الصاحب عبد الكريم سليم عوده غانم فرج الفريجي 418

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0408492 4 4 20 167 شط العرب 00250136 سليمة عبد الحسن سلمان سليمه عبد الحسن سلمان قصة العبيد 419

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409172 5 4 50 80م البصره 293702 سليمه محمد حسن سليمه محمد حسن طاهر السامري 420

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409544 2 4 107 67 ابي الخصيب 00796967 ناجية لفتة بدر سمير اياد محمد عاشور السلطان 421

المعقل المعقل البصرة 24/06/2012 0409055 9 3 88 1326 المعقل 00240764 وجدان عبد الزهرة سعدون سمير حبيب طعمه سلمان العطي 422

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0563203 3 7 99 466م الهارثه 0079489 هيفاء عبدالواحد قاسم سمير داود حميد فرج الحلفي 423

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562759 1 7 34657 174 شط العرب 00248876 سميرة كاظم عبد الرزاق سمير عبد الرضا عذاب حسن المنصوري 424

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408981 9 4 104 472 ابي الخصيب 6869808 هدية شوقي مهدي سمير عبد اللطيف سبهان مسلم االسدي 425

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0420412 1 8 74224 372 المدينه 00255765 نجاة خلف كنعان سمير عبد علي حمادي علي البدر 426

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0409173 4 4 186 1357 الثغر 00503582 ابتسام جلوب طعمة سمير كاظم لهيوج سدخان الشغانبي 427

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409119 3 14 148 88م الفاو 00155625 سليمة عذير محمد سنافي فالح سلمان زعير المنصوري 428

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0408493 5 4 21 568م القرنة 00780561 سهام عبد الحسين منصور سهام عبد الحسين منصور حسين المطر 429

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409112 10 14 25 205م الفاو 00302049 سهام موسى جاسم سهام موسى جاسم محمد التركي 430



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

السوق القرنه البصره 04/07/2012 0563149 3 8 61924 310 القرنه 00214888 نضال عباس عبدالحسن سهر حسوني جبار سهر السهر 431

الطلحه المدينة البصرة 04/07/2012 0562545 1 7 183 12366 طلحة 00616777 علياء جبار عبيد سهران داود ثامر صحن العبد هللا 432

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0415084 8 7 77 1249 الزبير 881995 ملكية علي حميد سهل حسن حميد ساجت بني سكين 433

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408803 6 6 78758 394 العز 00414225 رازقية حسين مهدي سوادي جياد ثامر نور العطوان 434

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409312 7 15 87679 439 ابي الخصيب 00796960 نعيمة عبد الرضا ناصر سويد عبد السيد ناصر عباس العباس 435

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409447 7 6 65932 330 طلحة 343355 فاطمة ناظم بدران شاكر بدر وطبان جناح المحمد 436

القبلة البصرة البصرة 04/07/2012 0563044 6 7 88830 445 ابي الخصيب 182426 فاطمة جاسم بالل شاكر صالح جبر سلمان السلمان 437

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0562967 4 1 99256 497 الفاو 00975985 سلوى مهدي عبد الخضر شاكر عباس محمد عبد الرضا الجعفر 438

شط العرب بصرة البصرة 04/07/2012 0563159 1 5 145 1201 ابي الخصيب 748549 هاجر هاشم قاسم شاكر عبد الرحمن ياسين مسكين المسكين 439

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563254 2 8 117 1356م ابي الخصيب 00359362 زينب عباس عبدالزهرة شاكر عبد المنعم حبيب خلف البريهي 440

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0563161 1 5 74261 372 المدينة 00390256 خديجة جواد عبد الزهرة شاكر عبد علي حمد جبر الجويسم 441

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409179 2 6 94 1275م الهارثة 00392185 خنساء هاشم كاظم شاكر محسن علي جاسم البو بصيري 442

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563231 4 7 86033 431 ابي الخصيب 182415 ايمان محمد محمود شاكر محمود لفته محمود الزعيتر 443

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563271 2 8 77592 381 البصرة 00544360 سليمة عبدالكاظم جعاز شاكر مدلول عطيه جوالن البزازنة 444

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409061 9 2 114 1303م شط العرب 00176915 هيام مزهر ياسين شاكر يعقوب عبد موسى المذحجي 445

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563127 3 8 37169 186 شط العرب 00557975 بتول مهدي طعمة شبر ابراهيم طعمه احمد الموسوي 446

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0420414 1 8 27 182م طلحة 00804598 شربت عبدالزهرة عبود شربت عبد الزهره عبود خزعل الطريم 447

كرمة علي الهارثة البصرة 24/06/2012 0409174 8 4 98321 492 الدير 00345147 خالدية نعمه شريف شريف سعد شريف حسن البطاط 448



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0562985 2 4 41901 210 الهارثه 832182 مريم حسين سعد شريف عوده سعد احمد االسدي 449

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0563247 4 7 154 182 طلحة 00244524 نزيهة عبد الرحمن مجبل شعالن حميد عبد الكريم جناح المحمد 450

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0417588 8 7 67904 340 القرنة 00624705 تقى يوسف غانم شفيق حسن اسكندر فعيل المعارج 451

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0408910 8 9 88 562م القرنه 381572 صنعه غازي ساجت شفيق عباس حسن جبر المياحي 452

طلحة طلحة البصرة 04/07/2012 0563188 2 7 97832 490 طلحة 00031315 جواهر عبد الرضا علوان شهيد جابر عبد العالي خابط الحلفي 453

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563250 4 7 97 1273م المعقل 66585 خديجه نعمه خضير شهيد حبيب عيسى محمد الحراك 454

طلحه القرنه البصره 24/06/2012 0408898 4 6 32 684 طلحه 00804184 عليه عبداالمير عبد علي شهيد عبد الكريم عبد علي حسين السالم 455

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409314 6 15 80955 405 ابي الخصيب 00466501 شيتة عبد الحسن جاسم شيته عبد الحسن جاسم جبارة المحيبيب 456

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0408985 5 4 73748 369 القرنة 00044162 صبرية ياسين علي صادق جعفر خلف حسن الوحيد 457

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563201 3 7 78851 395 العز 00656326 فاطمة جاسم ناصر صادق جعفر عبد الرضا موسى الحلو 458

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 04/07/2012 0563228 4 7 90150 451 ابي الخصيب 63939 اسراء عبدالساه جابر صادق جليل عباس جعفر االسدي 459

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409060 1 2 141 1240م العز 00472892 باسمة رحيم هجول صادق جمعه هجول فاخر الحيادر 460

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409317 2 15 88542 443 السيبة 00213874 تاجية سلمان داود صادق داغر داود علي الصافي 461

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0563156 1 5 142 255 شط العرب 31639 بثينه راضي جاسم صادق عاشور عيسى احمد عيداني 462

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562758 1 7 32298 162 شط العرب 258024 نادية شعبان طه صادق عبد الحافظ ياسين مد الحمد 463

القبلة البصرة البصرة 04/07/2012 0563034 6 7 5 115م البصرة 00823228 سندس مفتن هادي صادق كطافه ختوري  سموم 464

المعقل البصرة البصرة 04/07/2012 0563129 3 8 52712 264 المعقل 260860 امل علي حمادي صادق لفته ضاحي فليح الزعيلي 465

الدير القرنه البصره 04/07/2012 0563104 1 8 76 24م الدير 00163945 ايات حيدر عباس صافي غضبان سلطان صافي الحمزه 466



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

ابي صخير كرمة علي الهارثة البصرة 04/07/2012 0563013 1 4 39979 200 الهارثة 00460711 ندوة حيدر عبيد صالح ازبين عبيد دهش الحمداني 467

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409059 10 2 110 307م الهارثة 00284961 حسنة حسب جابر صالح حاتم  يونس حسن االسدي 468

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563285 2 7 35267 177 شط العرب 577991 انعام حسن يوسف صالح عبد االمير نصيف حمامه الكطراني 469

اليعقوبي المدينة البصرة 04/07/2012 0417607 3 7 121 1263 البصرة 00211557 هناء خير هللا مهاوي صالح عبد الباري صالح عويتي اليعكوبي 470

ابي الخصيب السيبة البصرة 24/06/2012 0409321 7 15 88384 642 ابي الخصيب 00216775 فخرية جاسب عبد هللا صالح عبد الكريم سهيم كعيد السهيم 471

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0408920 8 6 63561 318 الثغر 0033412 نسرين عبد عاتي صالح عوده جالب زغير المالكي 472

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409661 1 4 62350 312 القرنة 00047662 فاطمة خزعل فالح صالح عوده مهدي احمد الموسوي 473

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408924 5 1 103 1317م البصرة 00828976 رواء عبد الرضا حواس صالح مهدي حسين صيخر البخاترة 474

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563133 3 8 79 64م البصرة 00814337 امل صبار عبدالرضا صالح مهدي خضير فندي الفندي 475

حي الجامعة التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409528 9 6 37169 186 شط العرب 00334560 جواهر ابراهيم طعمة صالح مهدي طعمه احمد الموسوي 476

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408813 6 6 37790 189م شط العرب 00536360 امينة محمد عيسى صالح موسى محمد يونس العيدان 477

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563243 4 7 93 52م المعقل 00809850 حمديه وحيد محارب صباح جمعه ساجت حمادي الجيزاني 478

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409081 7 5 66 368م شط العرب 405263 حنان عبد الكريم مكي صباح حر ظافر مشفي  479

الهوير المدينه البصره 04/07/2012 0562930 6 7 77522 388 العز 0356794 نجالء عبدالحسين ناصر صباح حسن ناصر ضهد البزازنه 480

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409175 8 4 36467 183 شط العرب 01234928 نيفين زامل فاخر صباح ساجت مزبان رسن بني اسد 481

البصره البصره البصره 24/06/2012 0456891 8 6 61 1272 المعقل 00590363 نضال حسين علي صباح عباس يوسف بندر الكطراني 482

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409301 7 4 101 35 المدينة 00197556 سعيدة مهدي بدر صباح عبد الدايم ناصر محمود المحمود 483

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0408897 4 6 65833 330 طلحه 00462474 سكينه خميس حمود صباح ناهي حمود محمد المحمد 484



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة البصره البصره 04/07/2012 0562752 1 7 41 1253م البصره 00238736 ساجده حسين سعدون صباح نوري سعدون حسان الظاهر 485

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417446 6 4 32186 161 شط العرب 036518 ماجدة عبد الحسين حسن صباح يحيى يونس عبد الواحد الغلوم 486

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563126 3 8 77554 2388 العز 458560 حسيبة مولى عبد الرضا صبار جياد ثامر نور العطوان 487

البصره البصره البصره 24/06/2012 0408477 8 4 6073 31 البصره 201790 حياة صالح كاظم صبيح زويد صكر معين الثعلبي 488

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0409077 7 5 82 1378م الدير 00342951 صبيحة جبار عبد الزهرة صبيح غضبان كباشي راضي نور 489

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0562956 5 1 165 1366 طلحة 0824869 فخرية عيسى سالم صبيح الزم كعيان مرجان الحيادر 490

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563142 7 3 90 103م البصره 00020364 نعيمه حسن سلطان صبيح هاشم سوادي برسيم المالكي 491

تنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0415086 8 7 47219 237 المعقل 00170193 ايمان قاسم محمد صدام ثجيل عيدي صالح الجيزاني 492

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0454661 9 1 130 122م الدير 00354846 خيرية زيدان هاشم صدام ياسين قاسم يوسف البندر 493

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563140 3 8 139 1338 القرنة 00712866 سناء عباس خليل صفاء احمد حمود صافي الحسن 494

يوسفان ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0415080 8 7 54 1263م البصرة 00304726 نادية عبد علي كريم صفاء زيد عبود قنبر الجابري 495

حي التحرير الموفقية البصرة البصرة 04/07/2012 0415026 10 7 123 712م المعقل 00656246 منتهى جنديل محسن صفاء عبد القادر ابراهيم عبد الرضا السهالني 496

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0408752 1 3 111 85م القرنة 00376642 فهيمة عبد هللا صالح صالح الدين محمد صالح ابو الهيل المشليش 497

حي الميثاق الجبيلة البصرة البصرة 04/07/2012 0563016 1 4 50581 253 المعقل 00721848 اقبال طعان نجم صالح عبد االمير صالح جبارة الرياحي 498

كرمة علي الهارثة البصرة 24/06/2012 0408506 5 6 40420 203 الهارثة 00252783 اسية عبد االمام عودة صالح عجمي حمود سماري الحلفي 499

طلحة القرنة البصرة 04/07/2012 0563172 2 8 66927 335 طلحة 050229 كفاخ عبد العالي مهوس ضاوي بشير شياع خنيفر العلي 500

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0420419 1 8 192 1284 طلحة 00445361 ابتسام صالح صدام ضايف مجيد جعفر جمعة العبداالمام 501

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0415083 8 7 130 416م النجف 541470 انفال حميد مسلم ضرغام محمد عبد الرزاق سلمان الدليمي 502



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409054 4 3 98346 492 الدير 00906260 سكينة علي نجف ضمد عبد النبي ضمد مجلي ديراوي 503

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0456890 8 6 118 431م المدينة 00559294 زينب عبد الرضا جعفر ضياء جاسم محمد السود الكصوان 504

الثغر القرنة البصرة 04/07/2012 0563227 4 7 7275 352 الثغر 00073984 فاطمة رحمة مزعل ضياء جصان حسين علي النور 505

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408225 4 6 174 38م البصرة 00491922 ليلى امجد احمد ضياء حمد علوان حمد الحيفان 506

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0417312 5 7 189 1285م شط العرب 00146329 جنان محمد عبد هللا ضياء حمزه دهش جاسم االسدي 507

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417590 8 7 47 1229 شط العرب 00283277 سامية عبد الزهرة محسن ضياء عبود ناصر معتوق الحامدي 508

عشار بصرة البصرة 04/07/2012 0562704 10 7 115 1870 بصرة 00255840 فاطمة احمد كوشة ضياء محسن زغير حسين الخباز 509

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0454657 8 1 12 324م شط العرب 01234230 سليمة عباس فهد ضياء نعيم درويش خضير الطريفي 510

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563268 2 8 14357 72 البصرة 00223267 احترام علي باتماني طارق جاسم عزيز فحان الشايع 511

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417602 3 7 54 1229م شط العرب 00290201 شيماء عامي درويش طارق حميد احمد طعمة الكرنوحي 512

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409354 5 6 35 280م شط العرب 0447573 زينب عبدالصمد عبدالوهاب طارق سلمان لفته خلف العطيبي 513

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408768 8 15 87580 438 السيبة 00396782 خديجة عاجب عبد الجبار طارق عباس عبد اللطيف منصور المنصور 514

طلحه المدينة البصرة 04/07/2012 0436418 2 5 129 561 طلحة 00200814 عواطف جواد فائز طالب عبد الزهره حصيوه عبد هللا  515

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562706 10 7 37 437م شط العرب 90721 هديه عبيد علي طالب فاضل قاسم شريف الشريف 516

السيبة ابي الخصيبة البصرة 24/06/2012 0408222 4 6 88594 443 ابي الخصيب 00148259 عائشة كايد حسين طالب كاظم احمد ايوب اليوسف 517

ام قصر ام قصر البصره 24/06/2012 0409658 6 4 1194 154 ام قصر 99389 طاهره احمد مرادي طالب مطرود عبد السيد شنتور كناني 518

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409180 2 6 158 22م البصرة 00798500 طاهرة قدرة هللا باقري طاهر جواد كاظم علي الضياغم 519

النشوة النشوة البصرة 04/07/2012 0563200 10 5 135 1248م النشوة 00617363 سهام غضبان كباشي طاهر خليل زياره طاهر السيد نور 520



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0456886 3 6 73598 368م القرنة 00211516 كريمة يوشع شندي طاهر ضيغم طاهر عزيز الحواني 521

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0409088 7 5 105 1814م القرنة 00292239 استبرق صبر خلف طاهر عبد الباري جمعه طاهر النصير 522

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408767 1 15 75 67 ابي الخصيب 574252 زهرة محمود خضير طاهر ناصر رمضان زوري االحمد 523

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409315 5 15 89534 448 ابي الخصيب 00191813 صديقة مهدي محمد طاهر ياسين علي غريب الغريب 524

العز القرنة البصرة 04/07/2012 0563160 1 5 66 529م الثغر 00548557 طرفية مزبان صبر طرفيه مزبان صبر  الشغانبي 525

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409302 7 4 42 159م شط العرب 00587879 شمسة حمزة مجيد طعمه ابراهيم طعمه احمد الموسوي 526

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0417322 5 7 162 1856 الزبير 00430757 سعاد سامي عباس طالل عبد النبي كطافه عبود الربيعي 527

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409126 2 6 183 140م شط العرب 00244251 فاطمة محمد علي طه حاتم حمود جاسم المنصوري 528

ابوغريب طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0415040 10 7 59 463 طلحة 12353 هناء كاظم كريم طه حسن كرم حسن البطاط 529

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409303 5 4 365883 183 شط العرب 00151517 امنه عبدالحسين طاهر طه حسين احمد مبارك المبارك 530

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417303 5 7 169 342 النجف 00835753 ايناس مالك عبد هللا طه ياسين طه يوسف الحزبة 531

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409122 6 14 93310 467 الفاو 00427572 قدم خير محمد مريعي طهران مغامس سلمان عبد هللا انصاري 532

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409116 8 14 98560 493 الفاو 00782508 سنية طاهر خضير ظاهر حبيب جاسم سبهان التميمي 533

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0409025 10 4 65802 330 طلحة 00244859 فضيلة عزي طاهر ظاهر حبيب طاهر فزع الفزع 534

طلحة لبمدينة البصرة 24/06/2012 0456877 3 6 105 560 طلحة 047647 امنة مال هللا طاهر ظاهر حبيب طاهر هاشم البحراني 535

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409130 2 6 134 298م ابي الخصيب 01610050 حميدة صالح لفتة ظاهر هاشم كاظم لفتة  536

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0409304 8 4 108 1491 الثغر 00657239 شمعة وحيد رسن عاتي حسن رسن رجال البوبخيت 537

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415128 4 7 36 204م شط العرب 00251783 احالم عواد محمد عادل اسماعيل حسان نصار نور 538



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0415033 10 7 195 1277م البصرة 22682 بتول عبد الحميد عبد هللا عادل جاسب فدعم رسول الفدعمي 539

طلحه المدينه البصره 04/07/2012 0420418 1 8 67020 336 طلحه 00114808 باسمه فاخر سفاح عادل رشاش شناوه وادي العلي 540

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562550 1 7 83 436 الهارثة 00854454 منى سعيد حميد عادل سالم شالل حسن السويلماوي 541

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563164 1 5 65421 478 الفاو 00744580 فريدة جليل ابراهيم عادل سعدون مبارك مبادر المبادر 542

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0456852 10 3 146 1319م المعقل 00700665 شمعة علي عبود عادل سلمان عبود سلطان القطراني 543

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563289 2 7 17 1263 البصره 85478 زهرابكم مهدي باقر عادل عبد الكريم منثر غالي المياحي 544

القرنة القرنه البصره 24/06/2012 0409201 2 6 45 414 النشوه 00247509 زينب رضا شنيور عادل عبد اللطيف محمد وافي الوافي 545

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563220 3 7 137 368 شط العرب 00918247 سميرة حسين مريكان عادل عدنان عبد ياسين  الحلفي 546

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563005 5 5 148 452 الفاو 00462101 سعدية عبد الرسول سويد عادل عناية طالب غضبان المياحي 547

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409529 9 6 82 45م شط العرب 01234308 اسراء عبدهللا جبار عادل فاضل عباس خلف الزعل 548

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0417325 5 7 145 294 الهارثة 00652542 شكرية اسماعيل محمد عادل قاسم عباس بندر الديراوي 549

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563155 1 5 32534 163م شط العرب 43520 ايسر عبد الخضر جاسم عادل كريم جاسم كريم الراضي 550

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409147 2 6 76992 385 المدينة 046616 يسرى شعالن عجالن عادل ملغوث عطيه رمضان البخاترة 551

الهارثة المدينة البصرة 04/07/2012 0563179 2 7 166 1329م الهارثة 00587727 شيماء جيتة دراج عادل مهلهل لفته حسين المياحي 552

المعقل البصرة البصرة 04/07/2012 0436414 2 5 191 1403م المعقل 00537028 عادلة محمد جاسم عادله محمد جاسم محمد العيداني 553

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0415032 10 7 69996 350 النشوة 00435515 سهيلة حسن شبيب عارف غضبان ثبات كاظم السيد نور 554

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0417577 8 7 2 1300 العز 122418 عيدة فاضل حلو عاشور بجاي دبين جاسم الشبيباوي 555

الدير القرنه البصره 04/07/2012 0562542 1 7 25 445م النشوه 012410 ماليه ناهي شده عاشور حنون زوير نجم الراضي 556



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0563174 2 8 58 1271 المعقل 107479 سهام علي مطلب عاشور مكطوف عاشور محمد المجلي 557

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563037 6 7 117 1243 الفاو 0072155 زينب مرزوق عاشور عاشور مناحي عاشور نعيمة الشرش 558

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0562941 6 7 97974 18 المدينة 00433533 نادية حسين محمد عاطف ناجي غازي مدهوش العلي 559

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409087 8 5 48 597م كربالء 00238947 هدى محمد سعيد عامر ساجت محسن فزرع الخفاجي 560

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563047 6 7 94559 473 الفاو 00223381 سوسن سلطان حيدر عامر عيسى سلمان محمد العيداني 561

الحلة الحلة بابل 04/07/2012 0563238 4 7 111 272م الحلة 00785783 غفران عبد الصمد مولى عائد عبد السالم مولى جعفر الضامن 562

امام الصادق المدينة البصرة 24/06/2012 0408979 10 4 87 1225 طلحة 00546872 حوراء جعفر فاضل عائد عبد الواحد فاضل محمد السالم 563

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409037 8 4 79248 397 العز 00353597 شربت بالسم محسن عبادي خميس ساجت غاضي العقدة 564

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409353 5 6 23668 119 البصرة 00254736 سميرة عبد الرحيم  عباس جعفر موسى مشاري الزغير 565

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409209 2 6 56 368م شط العرب 563144 زهره عبدالكريم جعفر عباس زكي يوسف مفتاح القطراني 566

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0408954 3 6 91407 458 الفاو 00461373 سهيله احمد فضل عباس عبد العزيز سبهان مسلم المسلم 567

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417622 3 7 32233 162 شط العرب 000804 زينب عبد النبي طعمة عباس عبد هللا طعمه حمزة الخضير 568

البصره البصره البصره 04/07/2012 0415030 10 7 60980 305 الزبير 0073717 طاهره طالبتي نتاج عباس عبد جابر فراج الياسر 569

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408961 3 6 33416 168 شط العرب 00191547 نرجس طه حسين عباس عبد علي شري حسن الحبيب 570

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409431 7 6 96835 485 البصرة 278711 زهرة عبد الرحيم علي عباس عبود عليوي محيبس الشويلي 571

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0563001 5 5 146 545م القرنة 00659721 برني قاسم  عباس علوان زبيدي عبيد الجباري 572

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0408790 6 6 53967 270 المعقل 00448092 هدية سلمان عبود عباس علي عبود سلطان الكطراني 573

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0436404 2 5 182 835 الدير 01608242 حنان بجاي ضاحي عباس قاسم عويز جباري الشرشاوي 574



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563235 4 7 327 164 شط العرب 00158885 معصومة بياتغلي حسين عباس كاظم عبود حمادي  575

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0563213 3 7 62111 311 القرنة 00001550 زينب خيري حيدر عباس محمد علي عباس هاشم ال جواد 576

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0408886 7 5 50 475م القرنه 00214954 ورده نتيش منشد عباس محمد منشد رباط الحاج حسن 577

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0415140 4 7 123 379م شط العرب 00288813 حنان حميد لفتة عباس محيبس فهد رمي السكيني 578

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0417435 6 4 50 1241م العز 00059219 حسنة حمد عاتي عباس نوري هزاع سلمان السودة 579

البصره البصره البصره 04/07/2012 0417441 6 4 36467 183 شط العرب 00460599 انوار ساجت مزبان عباس يعقوب مزبان رسن بني اسد 580

طلحه المدينه البصره 04/07/2012 0417625 3 7 188 684 طلحه 036062 بسعاد عجيل شغاتي عبد االمير تقي موحي حسين الحلفي 581

امام الصادق المدينة البصرة 24/06/2012 0408908 4 6 158 444م القرنة 00780353 ساجدة عاشور نعمة عبد االمير صالح بدر موسى البطاط 582

الكباسي شط العرب البصرة 04/07/2012 0417620 3 7 174 93م شط العرب 00460688 مائد طاهر علي عبد االمير عبد الحسين مطلق عباس الرباط 583

حي الغدير شط العرب البصرة 04/07/2012 0562926 6 7 39151 196 شط العرب 4810991 ضمياء عبد الحميد محمد عبد االمير عبد الحميد محمد مسحن البرغوشي 584

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409540 9 6 184 م14 شط العرب 00158161 امنه طه حسين عبد االمير عبد الخضر حسين احمد المبارك 585

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0408965 3 6 45177 226 المعقل 00012619 صباح محمد علي عبد االمير عبد الرضا عرير حاجم البوسلمي 586

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409123 2 14 150 388م الحسينية 00279125 لطيفة جعفر حيدر عبد االمير عبد هللا مهدي علي المعتوك 587

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409018 8 4 37849 190 شط العرب 4770641 سكينة علي اكبر ياوري عبد االمير فاضل رمضان دهيو الظاهر 588

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0454651 1 1 38256 192 شط العرب 4003680 سعاد يونس داود عبد االمير قاسم محمد حسين العيداني 589

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408770 9 15 89703 449 السيبة 00803392 فريدة ثامر محسن عبد االمير كسار محسن دبيس الدبيس 590

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409217 2 6 23 116 شط العرب 00204624 هناء مطلك دالم عبد االمير لفته منصور شناوة الحلفي 591

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408959 3 6 17078 86 البصرة 00935653 خديجة لفتة حسن عبد االمير مهدي ظاهر  العيداني 592



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409446 7 6 25 1286م البصرى 00665965 اخالص علي نزال عبد االمير نصيف جاسم صبر التميمي 593

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409307 5 4 136 1235 السيبة 00237547 هدى قاسم صابط عبد الباقي عبد الرضا اسماعيل جاسم السلمان 594

السيبة ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563163 1 5 8737 437 ابي الخصيب 00445052 ابتسام محمد جواد عبد الباقي محمد حسين عبد الحسين الشيخاني 595

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0563187 2 7 174 147م طلحة 0092942 سمية ياسر عيسى عبد الجبار عبد المحسن غانم سالم الشناوة 596

كرمة علي الهارثة البصرة 04/07/2012 0563108 1 8 40954 205 الهارثة 660971 خديجة جالب زامل عبد الجليل ذياب مرزوك زامل المياحي 597

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409001 5 14 119 157م الفاو 00878443 قاسمية محمد جاسم عبد الجليل عبد الحسن عواد شبيب الشبيب 598

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409318 9 15 51 53م ابي الخصيب 00012142 صبرية عباس رعيد عبد الحافظ عبد الرحيم مريد  المنصور 599

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0456884 3 6 32172 161 شط العرب 183366 ناهدة صالح سلمان عبد الحافظ يوسف عبد الواحد محمد العبد الواح 600

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0562932 6 7 76324 382 المدينه 14143 يسرى عدنان توفيق عبد الحسن سعد هاشم سعد الحلو 601

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409152 7 14 93977 470 الفاو 00782445 كفله محسن بجاي عبد الحسن سعدون بجاي عيسى النصاري 602

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409158 2 1 61 20م ابي الخصيب 00735641 زهرة محمد صالح عبد الحسن عبد الساده عيسى  السلطان 603

السيبه ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0454654 3 1 98 67 ابي الخصيب 1000115 حسنه عبد علي ضاحي عبد الحسن عذاب ضاحي خضير الخطير 604

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409546 2 4 112 453م المعقل 00524084 ماجدة عبد جهادي عبد الحسن موزان حسن فجر الساعدي 605

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409320 5 15 192 633م شط العرب 015320 حسنة عباس ديوان عبد الحسين جبار عبد الصاحب خاف الكطراني 606

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408224 4 6 69620 349 النشوة 00034642 نادية هادي عودة عبد الحسين سكر سعيد دهيش الفنيطل 607

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408892 4 6 150 1263م البصرة 00409454 نجاة عبد حسون عبد الحسين ضيغم كاظم حسين آل الحسين 608

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408804 6 6 47 330م انشوة 00418811 حجاز نايف عبيد عبد الحسين طالب عبيد بارون المياحي 609

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562541 1 7 39279 197 شط العرب 00791552 رفاه عبدالخالق محمد عبد الحسين عبد الرحيم ناصر عبد العزيز عباده 610



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0415081 8 7 2 1380م البصرة 00272247 اعظم احمد خوري عبد الحسين كاظم زياره  العتاب 611

الجناثية المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0415031 10 7 76714 384 المدينة 00837301 برحية عزيز محسن عبد الحسين نصار عيسى نصار االمارة 612

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0408996 9 2 83 618م الهارثة 00240221 عواطف سلطان داود عبد الحسين نعيم ياسين غصيب الحلفي 613

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562964 6 1 104 203م النجف 00512008 ساهرة محمد ضايف عبد الحسين هادي طاهر عبد هللا القريشي 614

قرية اللطيف الهارثة البصرة 04/07/2012 0562722 3 5 56 1302 الهارثة 00690224 ليلى ماجد خضير عبد الحكيم عيسى عبد العباس السليماوي  615

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409154 1 1 95238 477 الفاو 00284372 سميرة جاسب جاسم عبد الحليم بدران جاسم عبد علي المياحي 616

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563272 2 8 194 1314م الفاو 00180592 عبير محمد عربيد عبد الحمد عبد الوهاب احمد حاجي التميمي 617

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409306 6 4 19 118 شط العرب 00702285 وسيلة محمد اسماعيل عبد الحي حسن عيسى حسن العلي 618

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409014 8 4 99 363م القرنة 00211538 رحيمة كاظم فالح عبد الحي الزم حسين علي الباهلي 619

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408815 6 6 72652 364 العز 00473468 رسمية طعمة نعمة عبد الخالق عبد الكريم حسين فرج هللا الفرج هللا 620

البراضعية البصرة البصرة 04/07/2012 0563282 2 7 31128 156 ابي الخصيب 00536007 صديقة نور محمد عبد الخالق عبد الوهاب يوسف ايوب  621

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408206 4 6 132 1240 العز 00004124 جنان هادي شمخي عبد الخالق كاظم شمخي فارس العطوان 622

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563279 2 7 79 616 شط العرب 00357436 هيام عبد الرزاق علي عبد الرحمن خضير حمزه عباس ال شهيب 623

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 05631562 1 5 37994 190 شط العرب 00458002 عذراء محمد تقي عبد الرحمن سلمان داود سلمان العيداني 624

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409166 3 1 92343 462 الفاو 00880300 زكية عبد هللا شناوة عبد الرحمن شايع خلف شناوة التميمي 625

السويب القرنه البصره 04/07/2012 0562934 6 7 179 182 طلحه 00199911 كتيبه تركي عوده عبد الرحمن مجبل جناح محمد المحمد 626

قضاء الزبير قضاء الزبير البصرة 24/06/2012 0409159 1 1 94664 474 الفاو 00155557 عبد الرحيم عباس محمد جعفر الجعفر   627

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0417612 3 7 64 238م الدير 00593069 نجاة كريم جاسم عبد الرحيم عبد النبي حريجه سلمان العبادي 628



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الزبير الزبير البصره 04/07/2012 0563281 2 7 96 852 الزبير 431301 معصومه اسماعيل  عبد الرزاق جاسم محمد حربي العبودي 629

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0456898 8 6 122 45 شط العرب 181839 سليمة حسين حمود عبد الرزاق حاتم احمد حمد الحمد 630

رباط الكبير رباط الكبير البصرة 24/06/2012 0408922 4 1 6126 31 البصرة 008584 رسمية جابر مزعل عبد الرزاق حاجم طالل سلطان الديراوي 631

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409082 7 5 17 513م المدينة 00475807 نوفة عبد الزهرة سلمان عبد الرزاق حسن سلمان جابر الحلو 632

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562693 3 4 31766 159 شط العرب 85469 ماجدة محمد خضير عبد الرزاق عبد الساده احمد جاسم العطية 633

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563294 2 7 39166 196 شط العرب 00204556 زمن جاسب خزعل عبد الرزاق عبد الصاحب محمد حمد حمد 634

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562998 8 2 99651 199 الهارثة 519836 فضيلة اسماعيل راضي عبد الرزاق لفته عذافه بلبول البدران 635

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0563002 5 5 107 1336م طلحة 00280006 سعدية كاظم لفته عبد الرسول مشحوف سالم  الغيالن 636

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563277 2 7 198 439م ابي الخصيب 00211972 سعاد كاظم جعفر عبد الرضا احمد حسون محمد الحدة 637

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0456879 3 6 193 1401 المعقل 00620359 عجيبة مزبان رسن عبد الرضا حسين كطافي  االسدي 638

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409380 7 15 8 789 البصرة 794992 نورية طاهر عبد الحسن عبد الرضا حسين مريوش دهش فرجاوي 639

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0563183 2 7 77740 389 العز 0028537 رفيقه سعدون باهض عبد الرضا زغير شريش شويعي الرويمي 640

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0415044 10 7 39 1243 الفاو 00131674 ايمان باقر طاهر عبد الرضا عبد هللا ابراهيم الرستم الكعبي 641

حي الرسالة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409053 3 3 6 1302م الهارثة 00140472 نضال كاظم حمادي عبد الرضا نعمه علي حسين العطوان 642

المدينة المدينه البصره 04/07/2012 0563171 2 8 77776 389 العز 00973328 وفاء حميد عبدهللا عبد الزهره شريف نعمه هاشم الموسوي 643

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408957 3 6 131 1285 شط العرب 00977909 حميدة نصار مهاوي عبد الزهره عبد الغفار مهاوي طعمة العيداني 644

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408203 4 6 74508 373 المدينة 0159252 نجاة محمد جواد عبد الزهره عبد الكريم عبد الكاظم عيسى فرج 645

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0420402 1 8 72 159 شط العرب 0015127 سعدية لفتة خليل عبد الزهره كريم رحيم موسى الموسى 646



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409545 2 4 27 1284 طلحة 0054749 زبدة عجيل شغاني عبد الزهره محسن عباس عبد هللا العبد هللا 647

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417437 6 4 63591 318 العز 00622584 كاظمية شبلي غضبان عبد الساده خلف شبار صكر الصكر 648

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0562986 2 4 61 1320م المعقل 00260010 سعدية محيل حمود عبد الستار حسن حاتم فيصل الموحي 649

طلحه المدينه البصره 04/07/2012 0563292 2 7 76 1431 طلحه 00408091 ميالديه عبدالحر جاسم عبد الستار عبد الجبار عبد المحسن  الشناوه 650

المعقل المعقل البصرة 24/06/2012 0409210 2 6 52830 265 المعقل 125896 فائقة عبد سلمان عبد السالم جابر عبيد غني العيداني 651

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0408788 6 6 155 257م الهارثة 00233149 اقبال صالح مهدي عبد السالم محمد شري حسين السكيني 652

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0456856 8 3 193 560م طلحة 463571 حمدية محمد مجبل عبد السالم ناصر جاسم محمد الصفر 653

الفاو الفاو البصره 04/07/2012 0562773 4 5 94614 474 الفاو 088121 بشرى سروال سبهان عبد السيد حيدر غريب طاهر التميمي 654

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562992 3 2 36819 185 شط العرب 00459599 سليمة خلف حسين عبد السيد عبد الرضا حميد مدن المدن 655

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562677 8 3 134 575 شط العرب 01234779 سميرة كاظم ياسين عبد الشهيد كريم مهاوي شمخي الزعيبل 656

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0456863 9 4 35627 179 شط العرب 00208916 فريدة عباس طاهر عبد الشهيد محسن حسين محمد السعد 657

شارع17 شط العرب البصرة 04/07/2012 0563236 4 7 37346 187 شط العرب 00221769 جميلة احمد عبد الحسين عبد الصمد عبد الوهاب محسن عبد الحسين المذ 658

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0408925 3 1 95848 1480 الفاو 00560145 تحيه ايوب حمادي عبد الصمد محمود حاجي حسين الحسيني 659

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409193 5 3 75 128م البصرة 00150825 سميرة جبار مجيد عبد الضامن نيشان فعل  الصكر 660

النشوة القرنة البصرة 24/06/2012 0409221 2 6 69681 349 النشوة 00159606 علية حمود محسن عبد العالي عبد هللا صالح صالح النيدر 661

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0409039 2 4 45687 229 المعقل 817513 فهيمه صالح شلفي عبد العالي عبد هللا مدلول حبيب االسدي 662

القرنة القرنه البصره 04/07/2012 0562755 1 7 34704 174 شط العرب 00420219 دجله زكي يوسف عبد العباس حسين خضير عباس الشاوي 663

الهارثة الهراثة البصرة 24/06/2012 0409305 8 4 109 1302م الهارثة 00953172 زهراء سيدجعفر سيد حسين عبد العباس حسين عويد حسوس االسدي 664



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

النشوة القرنة البصرة 04/07/2012 0417314 5 7 21 478م النشوة 00329057 انيسة غالي مهجر عبد العباس سكر سعيد دهيش اللفنيطل 665

بصرة البصره البصره 04/07/2012 0515043 10 7 70 1253 البصره 160824 خديجه محمد حيدر عبد العباس محمد جاسم حسين السلطان 666

الحيادر طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0562965 5 1 56 178م طلحة 0486021 لمياء بردان هندي عبد العظيم حسين فرحان عطيوي آل نغيمش 667

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0562772 4 5 57 601 طلحة 33345 زهرة حمود محمد عبد الغني حنون محمد الجبر  668

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408789 6 6 37970 190 شط العرب 00158059 بديعة يونس عيسى عبد الفتاح مالك داود سلمان العيداني 669

مناوي لجم البصرة البصرة 04/07/2012 0415036 10 7 62 1340م البصرة 00522670 كريمة مجيد قاسم عبد القادر صحن بدن خالط رماح 670

طلحة القرنة البصرة 04/07/2012 0563273 2 8 122 1274 طلحة 01608607 هيفاء عبد الواحد فاضل عبد الكاظم ناظم وطبان جناح المحمد 671

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409093 7 5 62 1229م شط العرب 00402761 آمنة عباس علي عبد الكريم احمد محمد حسين البطي 672

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409445 7 6 22 368م شط العرب 502910 صبيحة حبيب فاضل عبد الكريم جابر صادق احمد الموسوي 673

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563224 3 7 72 410م الفاو 00135119 كريمة مال هللا طاهر عبد الكريم جميل هاشم حسن الخرساني 674

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0417311 5 7 19 182م البصرة 00219733 قادرية جاسم هاشم عبد الكريم حسن شندي حسن السليماوي 675

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563192 2 7 32435 163 شط العرب 00267259 سميرة فيصل عرزال عبد الكريم حسن عبود حسب الحسب 676

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409430 7 6 34447 173م شط العرب 159989 اشرف رضا قلي عبد الكريم راشد واوي علي البزوني 677

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563288 2 7 37368 187 شط العرب 00194323 جبرة ياسر صالح عبد الكريم رحيم سوادي ديوان الديوان 678

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415047 10 7 32695 164 شط العرب 00422067 ازهار عبد الجبار حسين عبد الكريم سويد عبد الرحمن مجلي الفرج 679

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563259 2 8 163 374م شط العرب 12769 زهره جبار محسن عبد الكريم شاكر هروب علي النخيله 680

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408491 4 4 21 45م شط العرب 134211 كريمة مطر شهاب عبد الكريم شهاب عبد الواحد شهاب العامري 681

طلحه المدينه البصره 04/07/2012 0562694 3 4 35 1306م طلحه 81078 تاجيه عبدالباري محسن عبد الكريم عبد المحسن غانم سالم الشناوه 682



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562528 1 7 107 1479م الزبير 291263 شفاء علي يوسف عبد الكريم علي زباري  الفياض 683

الرباط بصرة البصرة 24/06/2012 0408499 10 4 70 1553 البصرة 00009284 خديجة حسون ناصر عبد الكريم فاضل رماثي زباري كنعاني 684

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408980 2 4 34633 174 شط العرب 521485 سناء علي منخي عبد الكريم قاسم حبش خلف المياحي 685

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0420417 1 8 5 1259 البصرة 00333340 امل شنتة جياد عبد الكريم كاظم حسن عيسى الربيعه 686

المعقل البصرة البصرة 04/07/2012 0436410 2 5 112 1252م المعقل 462482 شيماء رعد ظاهر عبد الكريم محمد جاسم محمد العيداني 687

الجبايش الجبايش ذي قار 24/06/2012 0409202 2 6 132 256 الهارثة 00394094 ليلى بالسم سلطان عبد الكريم مهودر سعيد رسن االسدي 688

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409003 9 14 93898 470 الفاو 00284057 بدرية كريم عبد هللا عبد الكريم ناصر حمود ناصر الناصري 689

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0456878 3 6 43406 218 الهارثة 00526742 نعيمة قاسم نزيل عبد الكريم هندي حاتم سلطان المالكي 690

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0409176 2 6 83345 417 ابي الخصيب 142849 بيان خاتم عبدالستار عبد الكريم ياسين طه عبدالرزاق العطيوي 691

كرمة علي الهارثة البصرة 04/07/2012 0417619 3 7 189 119م الهارثة 00353154 شذى يحيى يونس عبد اللطيف توفيق حمد عزيز الشاوي 692

الزريجي شط العرب البصرة 24/06/2012 0409237 2 6 122 140 شط العرب 389936 مريم حسين حنون عبد هللا بدر قاسم عبد الجزائري 693

حي المعلمين ام قصر البصرة 04/07/2012 0562957 3 1 56 1436م ام قصر 1208502 شامية مولى مطرود عبد هللا جاسم محمد فيصل الحامد 694

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0415099 8 7 81272 407 ابي الخصيب 00806483 باسمة محمد صاحي عبد هللا شنغاب ياسين سبيع المحيسن 695

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409038 8 4 22 595م القرنة 00894774 حمدية صيهود خلف عبد هللا طاهر حسين مضحي الباهلي 696

العز العز البصرة 24/06/2012 0409539 9 6 175 1362 العز 00555615 زينب ساري عايد عبد هللا عايد عبيد  كريش 697

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563270 2 8 15 379 شط العرب 00514871 انتهاء عبدالكريم عبد الرضا عبد هللا عبد الباري احمد عبدالحسين التميمي 698

المطيحة البصرة البصرة 24/06/2012 0409542 9 6 108 345م ابي الخصيب 00538915 سوسن عبد الرزاق عبد الحليم عبد هللا علي عبد الحليم حسن العلي 699

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0409128 2 6 45 1500م النشوة 00329137 فهيمة رحيم فالحي عبد هللا علي مهدي بداي نور 700



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهوير المدينه البصره 24/06/2012 0408810 6 6 197 1240م العز 211036 خيريه هادي حسين عبد هللا كيلو حسين سلطان العكده 701

البهادرية ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409444 7 6 35 1317م البصرة 00190839 حنان عبد الباري علي عبد هللا محمد عبد هللا احمد الربيعي 702

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0454670 5 2 87771 439 ابي الخصيب 221288 شكرية عبد السيد حسن عبد هللا مزيد عبد هللا عاشور المحيسن 703

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408765 3 15 97736 489 السيبة 00245721 نجاة عبد الباري عبود عبد هللا نجم عبود سلمان السلمان 704

شلهة الحسن القرنه البصره 24/06/2012 0409352 5 6 184 1498 الدير 0097934 شفاء عباللطيف ناصر عبد المجيد جعفر علي مجيد الحسن 705

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409443 7 6 98 1225 طلحة 00367209 نظال عبد هللا عبد الصاحب عبد المحسن جازع حسن ابو السود السالم 706

حي الرسالة الهارثة البصرة 24/06/2012 0408476 8 4 142 1275م الهارثة 00871241 وضحة حسن فاضل عبد المنعم صبيح عبود جري المياحي 707

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408968 3 6 42 339م شط العرب 00146210 اميرة هادي سلمان عبد المنعم عباس نايف طاهر الجزائري 708

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408885 7 5 34312 172 شط العرب 086012 شروق ابراهيم عيسى عبد المنعم مالك موسى احمد الحلفي 709

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409187 1 6 81 67م ابي الخصيب 00853323 شهب امر هللا صالحي عبد النبي جابر عباس علي العلي 710

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563131 3 8 91454 482 الفاو 00130648 هدية عباس رخيص عبد النبي حمزه عيسى احمد الربيعة 711

السيبه ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0409309 6 15 97722 489 ابي الخصيب 607429 سلمى جالب جابر عبد النبي مجيد احمد عبدالنبي العبدهللا 712

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409058 8 2 66337 332 طلحة 00573752 هنية موسى كاظم عبد النبي منشد حميد شنيار العلي 713

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409460 8 6 198 1285م شط العرب 577926 وفيقة ماضي تريج عبد النبي مهدي ظاهر غالي الحسان 714

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409108 6 14 149 262م الفاو 00409913 ليلى جاسم محمد عبد الهادي حبيب دينار جربوع الجربوع 715

الحالف كرمة علي كرمة علي البصرة 24/06/2012 0456859 6 3 75803م 380 المدينة 00722819 نمرة حمود احمد عبد الهادي سلمان سلطان كنيمش مال هللا 716

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0563121 1 2 65758 329 طلحة 00029186 امل فالح حسن عبد الهادي عبد الشيخ نعمه كشيش الكشيش 717

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409021 8 4 130 1269م المعقل 00155381 رحاب عبدالحسين ضغيم عبد الهادي مهدي كريم عبدالسيد الطعان 718



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 04/07/2012 0563030 6 7 67 198م ابي الخصيب 119046 مشارق بشار علي عبد الوهاب كاظم مجيد عوده الرمضان 719

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408983 7 4 31822 160 شط العرب 00579838 زينب صادق صالح عبد الوهاب هاشم محمد عبد هللا البدر 720

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0562960 10 1 132 1227 العز 00060312 ابتسام سالم فضالة عبد شغينب فضاله سماري السواعد 721

الثغر القرنه البصره 24/06/2012 0408972 3 6 98556 493 الثغر 00750349 حريه الزم رسن عبد صكر رسن رجال الصكراوي 722

السويب المدينة البصرة 24/06/2012 0456854 8 3 38 212م طلحة 01241609 زينه جاري حطاب عبد علي عبد الرضا حطاب ناصح الناصح 723

حي الجامعة التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0408905 4 6 28860 145 البصرة 00491338 منتهى يوسف مهدي عبد علي عبود حسين العيداني 724

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0562995 8 2 71 1284 طلحة 00985115 شعبانة الزم اسماعيل عبد علي فيصل عن حسن الحسن 725

الهوير المدينه البصره 04/07/2012 0562961 10 1 192 1227 العز 00473067 بدور غيالن عاشور عبد ہلل شغينب مضر الدسماري السواعد 726

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0408223 4 6 73876 370م الثغر 00613901 نجاة عبد الوهاب نعمة عجيل سادود عباس يوسف البو كتايب 727

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408993 7 2 79313 397 العز 00928137 عجيلة الزم جاسم عجيله الزم جاسم محمد العواجي 728

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0409461 8 6 63860 م320 الثغر 00237012 غنيدة عبود درباش عداي صكر ناصر ارجيح الغانم 729

المعقل البصرة البصرة 24/06/2012 0409057 9 3 45208 228 المعقل 00419517 صبيحة بنيان مهدي عدنان حاتم علوان خنيفر البو سليمي 730

التمار طلحة البصرة 04/07/2012 0562692 3 4 123 851 طلحة 389696 نجاة جعفر احمد عدنان حسين جعفر محمد البطاط 731

القرنة المدينة البصرة 24/06/2012 0408777 6 6 75791 379 المدينة 00326865 انعام جميل عبد الباري عدنان خير هللا موسى علي السبتي 732

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0562712 3 5 66025 331 طلحة 00985140 انتصار سعدون مطير عدنان زاجي معارج بشارة البشارة 733

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409040 4 4 88759 444 ابي الخصيب 0063237 زينب حسن محمد عدنان شاوي عاشور علي الموسوي 734

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409133 2 6 20 1309 المدينة 00740468 فاطمة عواد جاسم عدنان شعالن عجالن عبيد السورة 735

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563118 1 8 164 369 المعقل 00837162 وداد مكي كاظم عدنان صادق محمد علي حسن العبادي 736



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0563234 4 7 26 1284م طلحة 066840 مريم عبد الرضا حواس عدنان طارق حميد زغير العلي 737

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0420415 1 8 4421 221 الهارثة 00875326 عيدة فريح سليمي عدنان علوان داود سلمان الديراوي 738

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563033 6 7 36873 185 شط العرب 37543 نوال سلمان احمد عدنان محمد حبيب حسن العلي 739

نهر جاسم شط العرب البصرة 04/07/2012 0417580 8 7 33098 166 شط العرب 086152 بشرى حسين معتوق عدنان ناصر عبود دغانم الزعير 740

كرمة علي البصرة البصرة 24/06/2012 0408483 8 4 185 1275م الهارثة 00241813 رحيمة نوري حسين عدنان ياسين حسين شريف البطاط 741

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562548 1 7 51 45 شط العرب 14832 مريم لفتة خضير عدي حافظ شهاب عبد الواحد العامري 742

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415087 8 7 1 1253م البصرة 00374260 زينب جواد عواد عدي سهيل محمد عبود السالمين 743

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0417436 6 4 91288 39 الدير 00492172 عربية رحيمة علي عربيه رحيمه علي طنيش الساعدي 744

شط العرب البصرة البصرة 04/07/2012 0563241 4 7 24 1295م البصرة 00718507 مها نصيف علي عزام فرحان شهاب احمد الشهاب 745

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563143 7 3 39 1326م العز 00164495 عاشورة رحيمة محمد عزيز هاشم داغر جبر االسدي 746

طلحة البصرة 04/07/2012 0562678 8 3 110 1245 طلحة 00863048 ليلى صدام وطبان عصام عبد الوهاب عبد الحسن محمد السباهي 747

دور النفط الموفقية البصرة البصرة 24/06/2012 0456865 9 4 61 1251م الزبير 380408 نجالء صبري عبود عصام ناجي جبار عبد الواحد الشريف 748

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408220 4 6 23 1394 القرنة 00358259 ايمان حافظ احمد عطا غني عبد الواحد سواد الشاهين 749

الكباسي شط العرب البصرة 24/06/2012 0408501 5 6 196 10م شط العرب 00765202 عطور حمود حسون عطور حمود حسون علي العامري 750

الهارثة الهارثه البصره 24/06/2012 0456887 3 6 128 593م الهارثه 00625516 عفيف مفتن عبدالرضا عفيفه مفتن عبد الرضا شنشول الحلفي 751

البصره البصره البصره 04/07/2012 0562711 3 5 76 1310 المعقل 01347710 رجاء كاظم احمد عقيل جاسم حسن محمد الحلفي 752

البراضعية بصرة البصرة 24/06/2012 0408966 3 6 21 1248 النشوة 00417056 سكينة جعفر خلف عقيل جاسم موسى علي نور 753

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408913 9 9 185 1227 العز 00403476 ميعاد عبد علي عقيل حسن ناصر ضهد البزازنة 754



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409442 7 6 150 463 طلحة 00846626 بتول حمدي شريف عقيل خليل ناصر محمد البطاط 755

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0409041 8 4 133 1268م المعقل 373070 زينب عبدالسيد جابر عقيل صالح جابر كزار السكيني 756

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0408825 6 2 190 1372م الدير 01608067 نهاد عيسى عبيد عقيل عباس فالح هيلك البومشيخ 757

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0563295 2 7 198 1447م البصرة 00710242 اعياد حميد عبد الزهرة عقيل عبد الرضا جعفر عيسى العيسى 758

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0417614 3 7 1 1314م الفاو 0064642 امال عبد الزهرة عبد الغفار عقيل مرزوق عاشور نعمة الشرش 759

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409042 10 4 32827 165 شط العرب 00177176 ابتهال صالح مهدي عقيل مسلم عبد هللا قاسم العيداني 760

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0415097 8 7 84 1248 النشوة 00141055 رقية عدنان حاتم عقيل مولى عوده بداي نور 761

نهر حسن شط العرب البصرة 04/07/2012 0417589 8 7 26 440م طلحة 00497783 وردة كاظم طعين عقيل يعقوب يوسف فارس السرداح 762

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563239 4 7 87 604 شط العرب 00059068 عقيلة مسلم نعمة عقيله مسلم نعمه عباس البدر 763

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409203 2 6 171 467م شط العرب 00153220 امينة ناظم عبادي عالء طاهر حببيب  المرزوك 764

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0417582 8 7 70 210 الدير 003468 هدى منير مخيلف عالء ناجي نديم سوادي الوافي 765

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0408960 3 6 73 182 طلحه 00922565 نديمه توفيق مشجر علوان كامل مشجر عبدهللا المير طه 766

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0562999 8 2 41 537 طلحة 117612 مدينة عبد الكاظم هادي علي ابراهيم هادي جابر الحلفي 767

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409310 9 15 98 53 ابي الخصيب 00030197 حياة مجيد خضير علي احمد عيسى سلطان السلطان 768

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409537 9 6 50611 254 المعقل 00228420 ناسان جرغل نايدان علي اسماعيل جوده صالح القطراني 769

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409124 1 14 200 165م الفاو 00065501 صبرية عبد الواحد دينار علي اصغر خليفه علي الصادق 770

المعقل المعقل البصرة 04/07/2012 0562756 1 7 2 1428 المعقل 00419145 هند صبري مطلك علي انور اسماعيل علي السريح 771

الجزيرة شط العرب البصرة 04/07/2012 0563226 4 7 119 1340م البصرة 00249723 ازهار مهدي علي علي جاسم محمد علي اوالد عامر 772



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0456892 1 3 51172 256 المعقل 575542 فاطمة عبد االمام  علي جبار عبد النبي خلف التميمي 773

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0415136 4 7 62353 312 القرنة 00152277 حوراء عبد الكاظم بلبول علي جواد كاظم موسى الموسوي 774

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415048 10 7 32032 161 شط العرب 00443841 انتصار حمود عبد الكريم علي حسن صالح لفته الكنون 775

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409215 2 6 76 1225م طلحة 00411568 شريهان حسن باقر علي حسين باقر مكطوف المخيلف 776

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562936 6 7 146 322م شط العرب 00619738 ابتهاج رمضان فيصل علي حسين ريكان عباس الخليفة 777

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0456876 3 6 173 215 القرنة 00042237 ماجدة حميد سباهي علي حسين سباهي ديوان  778

ابو غريب طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0409043 6 4 67019 336 طلحه 00414821 بنيهه فاخر سفاح علي حسين وادي عداي العلي 779

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563253 2 8 157 27م المعقل 00459099 حنان غضبان سلطان علي حيدر عباس مناتي المياحي 780

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0562717 3 5 7064 354 النشوة 00292356 كريمة عبد الرضا موحي علي رحيم نعيمه مجلي الخضيلة 781

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562683 8 3 156 118 شط العرب 129322 فاطمة صالح يعقوب علي سالم فرحان سلمان السلمان 782

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0454663 2 2 85 1405 الهارثه 00460116 زينب علي حسين علي شناوي جبر علي الخرسان 783

البومشيع النشوة الدير البصرة 24/06/2012 0409474 8 6 139 464م الدير 00102255 كاظمية طعمة جار هللا علي صافي جار هللا مسكين مشيحاوي 784

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415085 8 7 31906 160 شط العرب 387363 نمرين عبد الرسول محمد علي عباس حبيب حسن القطيفي 785

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409144 2 6 32731 164 شط العرب 00670658 زينب نجف مشهد علي عبد الجليل حمادي طاهر الطاهر 786

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0562679 8 3 143 1877 المعقل 00247855 اسوان ابراهيم صويح علي عبد الحسين صبيح جراح السعيدي 787

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0562952 10 1 49 509م المعقل 004253 هناء جاسم محمد علي عبد الحسين عليوي طعين الدراجي 788

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0436420 4 4 125 1288 الثغر 00166321 سكنة حالوب مزبان علي عبد الحسين مزبان صبر الشغانبي 789

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562689 3 4 37346 187 شط العرب 00351308 غفران سلمان لفتة علي عبد الصمد عبد الوهاب محسن المذكور 790



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409044 2 4 78 514 العز 00688770 وجدان حسين ناصر علي عبد العظيم ياسين سلطان الكعدة 791

الجبيلة البصرة البصرة 04/07/2012 0415049 10 7 45 610م المعقل 00532671 خنساء جبار محمد علي عبد المنعم عبد المحسن حسن الخاقاني 792

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409541 9 6 93 1293م البصره 00211716 سعاد عبدالصمد هادي علي عدنان عبد القادر عبود العلي 793

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0408208 4 6 183 122 الدير 00783315 عادلة اسكندر جاسم علي فاخر هاشم يوسف  794

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409313 6 15 88142 441 ابي الخصيب 00030127 رباب حمزة عبد العباس علي فاضل عبد العباس محمد السلطان 795

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408964 3 6 75 1260 البصرة 00151623 نجمة حسين حميد علي فليح حميد جودة الكنعان 796

المعقل البصرة البصرة 04/07/2012 0563010 1 4 96 1271م المعقل 00643947 سميرة دينار عبود علي فيصل عبد الحسن جبارة الفضل 797

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562962 9 1 99 255م شط العرب 838683 رقيه صبري محمد علي فيصل هاشم طه الحلفي 798

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0456858 6 3 68289 342 القرنة 996514 ماجدة حمود عبد الكريم علي قاسم جمعه عبد الكريم  799

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563110 1 8 10 536م شط العرب 00146305 حميده غني محمد علي قاسم محمد علي الموسوي 800

كردالن شط العرب البصرة 04/07/2012 0415035 10 7 1 116م شط العرب 258131 نور صبيح ناصر علي كاظم عباس جاسم المحمود 801

التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409351 5 6 38325 192 شط العرب 043630 فوزية هيال خلف علي الزم ياسين بندر التميمي 802

القرنة القرنة االبصرة 04/07/2012 0562978 2 4 53 215م القرنة 00784541 صديقة رمضان بور علي لعيبي عبد الرضا حسين السلمان 803

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0562947 6 7 66289 332 طلحة 00142205 باسمة حسن حسين علي مجيد جعفر جمعة االمام 804

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0417301 5 7 192 1412 البصرة 00480833 انتصار شايع سطان علي محمد حسين محيي البو غنام 805

البهادرية ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0562928 6 7 69 1317م البصرة 00205946 خنساء محمد عبد الرضا علي محمد عبد هللا احمد الربيعيي 806

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409161 4 1 117 124م الهارثة 00140659 روضاء محمد داود علي محمد علي محمد النجم 807

الفاو الفاو البصره 04/07/2012 0562989 3 6 175 1243 الفاو 00302317 زينب حيدر حمزه علي مرزوق عاشور نعمه الشرش 808



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

النشوة القرنة البصرة 04/07/2012 0417618 3 7 70094 351 النشوة 00100411 موشة فالح علي علي مهدي بداي نور  809

الفيحاء شط العرب البصرة 04/07/2012 0417601 3 7 71 1355م ابي الخصيب 00296801 فردوس جاسم حميد علي موسى عبد الوهاب عاشور السباهي 810

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408805 6 6 43 116 شط العرب 00316099 سليمة عبود علي علي موسى علي  الموسى 811

حي االنصار الزبير البصرة 24/06/2012 0409131 2 6 73 1298م البصرة 00190602 سهيلة عبد الحسن مطشر علي هاشم شحيش جياد الشناني 812

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408824 9 2 33001 166 شط العرب 00508392 مفيده حسن احمد عماد احمد كثير محسن حماده 813

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0408783 6 6 60 1523 طلحة 00411652 جنان اكبر ابراهيم عماد عاصي عبد الهادي وادي العلي 814

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563196 10 5 32778 164 شط العرب نمارق عبدالدائم احمد عماد عبد الحافظ نايف عاشور الحسين 815

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563014 1 4 79017 396 العز 877487 صفية صبيح محمود عماد عبد الكريم مرتضى عبيد الحجاج 816

السيبة ابي الخصيب البصرة 04/06/2012 0562959 10 1 105 516م الديوانيه 00829205 زينب لعيبي وهيب عماد غالب علي حسين الخيماني 817

البصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0562718 3 5 105 1695م طلحة 00985795 عماد كامل رمضان عماد كامل رمضان فرحان الصلبوخ 818

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563193 2 7 48 1227م العز 00730057 مريم مرتضى حسين عماد محمد حسن شريف االسدي 819

النشوة النشوة بصرة 04/07/2012 0562530 1 7 197 1248 النشوة 383077 شروق كاظم عسكر عماد مهدي حمود ظاهر الحاج ساهي 820

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0408514 5 6 13 1238م الثغر 00128061 زهرة لطيف عبد هللا عمار حسن هادي عامر البطاط 821

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409665 7 4 119 1311 المعقل 00274074 شناء علي نيشان عمار حمه رحيم قادر مصطفى 822

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409536 9 6 94491 473 الفاو 00464129 غاليه جاسم غضبان عنايه طالب غضبان علي المياحي 823

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563202 3 7 77220 387 العز 00003556 خلود جخيم مكي عواد جلوب حسن فرج بيت عباد 824

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563248 4 7 87 1300م العز 497049 هاجر اسماعيل فاضل عواد خلف ياسين سلطان الكعدة 825

المدينة القرنة بصرة البصرة 04/07/2012 0562954 8 1 185 511 المدينة 00877615 سميرة زاجي عبيد عوده ديوان جوهر عبود الحيادر 826



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408781 6 6 77462 388 العز 00245727 فهيمة حليب ابو جلد عوده زفر سماوي غيجان المشعل 827

الدير القرتة البصرة 04/07/2012 0563128 3 8 11 1572م الدير 00023467 مياسة علي عبدالزهرة عوده عادل زبون تاصح السيدنور 828

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409659 6 4 36303 182 شط العرب 00404375 لطيفة قاسم جابر عوده كاظم جابر شبيب العيبي 829

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0562935 6 7 168 636م الشويل 00137703 سليمة حسن مويل عون عبد العباس موسى مرزوق العبادي 830

طلحه مدينه البصره 24/06/2012 0409475 8 6 164 1695 طلحه 6786101 نسيمه كاظم مشيري عيدان كاظم ثامر حسين العبدهللا 831

القرنة القرنه البصره 24/06/2012 0409026 9 4 64253 322 الثغر 00206029 فاطمه حمدان طعمه عيسى الزم جبير سلمان الشغانبي 832

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0415091 8 7 52175 261 المعقل 00448282 مرضية علي اكبر زنيل بور غازي جاسم سلطان مهودر المالكي 833

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408792 6 6 22 118م شط العرب 00227774 صبيحة عبد السيد مزبان غازي عبد الزهره شرهان فرحان العيداني 834

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0562946 6 7 34417 173 شط العرب 003344436 فوزية عبدالرضا  غازي عبد علي نجم عبدهللا المرياني 835

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409468 8 6 167 179م الهارثة 00739342 خديجة شاكر مجيد غالب عبد هللا حسن سفيح الحلفي 836

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563263 2 8 97 531م الهارثة 828646 اميرة غضبان محمد غانم سالم عاصي محمد المياحي 837

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0454674 8 2 190 183 البصرة 233655 صالحة كريم ناهض غانم طعمه حافظ خنياب الساعدي 838

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408982 1 4 36897 185 شط العرب 00882827 اماني جبار حسين غانم عبود عبد السيد شفلح التميمي 839

المدينة المدينه البصره 24/06/2012 0408801 6 6 78746 394 العز 00473022 عقيله خضر عباس غانم كاظم شمخي فارس العطوان 840

الثغر المدينة البصرة 04/07/2012 0417433 6 4 168 1203 الثغر 00368092 مديحة جبار جاسم غزاي صكر ناصر ميح الغانم 841

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409076 7 5 91 1473م المعقل 00632613 زهراء حقي اسماعيل غزوان عباس حياوي مهجر السعد 842

البصره البصره البصره 04/07/2012 0420413 1 8 76 24م الدير 455687 غنده علي خان غضبان سلطان صافي مبارك الحمزه 843

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0562698 5 3 165 727 طلحه 00984427 حمديه خزعل عبدالحسين غفار كامل مشجر عبدهللا الميرطه 844



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهارثة الهارثه البصره 24/06/2012 0409090 7 5 37 1275م الهارثه 00619163 رساله لطيف عبود غني محمد شري حسين السكيني 845

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562769 5 7 179 1303 شط العرب 00408575 امل المي مطلق فاخر خزعل لفته محمد الصالح 846

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563167 1 5 5 100 شط العرب 00882899 خيرية عمران  فارس هادي محمد جواد عبد الكريم الطعيمة 847

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408486 7 14 90602 454 الفاو 00031415 بشرى كاظم مسكت فاروق احمد محمد علي الهاجري 848

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0562927 6 7 33 1252م المعقل 009794 اسراء هادي محمد فاروق مزيد كنعان فرحان الفريح 849

االندلس شط العرب البصرة 24/06/2012 0409384 3 6 838 1267م البصرة 00876701 هدى جعفر حنون فاضل ابراهيم حنون كاظم اليعقوبي 850

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408210 4 6 145 1286م البصرة 00294675 عصمت غالم حسين فاضل جار هللا سعيد عسكر الساعدي 851

سويب القرنه البصره 24/06/2012 0409469 8 6 157 515 المدينه 00142270 شنكه زغير عبدالحسين فاضل شريجي محمد مشاري السماري 852

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409009 9 4 57 1267 البصرة 00940886 طاهرة نوروز علي فاضل طاهر صالح محسن السلمان 853

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409208 2 6 90343 452 ابي الخصيب 061602 ضيان جبار عبود فاضل عبد الجليل سلمان دغمان العيداني 854

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408799 6 6 31905 160 شط العرب 431145 حليمه عباس حبيب فاضل عبد هللا نجم عبود المروح 855

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563018 1 4 366 184 شط العرب 031400 كريمة موسى علي فاضل علوان عباس محمد الفزع 856

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408487 5 14 91094 456 الفاو 00284638 زكية فرحان جابر فاضل عناية ياسين مسلم الطوب 857

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0562685 3 4 6 93م شط العرب 15769 نجاة ظاهر سنافي فاضل محمد حمد مطر المطر 858

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409027 5 4 69552 348 النشوه 388167 سهام خلف جابر فاضل مرد كريم الحاج ساهي 859

االصمعي البصرة البصرة 24/06/2012 0408896 4 6 4512 23 البصرة 00594215 حرية قاسم حاجم فاضل مزهر فاخر كريدي السويجت 860

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409111 10 14 95898 148 الفاو 00407901 فاطمة احمد محمد فاطمه احمد محمد احمد االحمدي 861

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0562720 3 5 123 678 الثغر 00007150 فاطمة عاشور جاسم فاطمه عاشور جاسم علك الصكر 862



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0415046 10 7 89 3140 شط العرب 185130 كريمه معاوي علكم فالح حسن صالح لفته الكنون 863

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408823 8 2 14 1229م شط العرب 0051641 عقيله غصاب منصور فالح عبد المهدي باقر حمود العيداني 864

النشوة النشوة البصرة 04/07/2012 0562540 1 7 174 528 النشوة 00290228 سميرة عبد علي فالح محسن كريدي قصة العبد 865

العز المدينة البصرة 24/06/2012 0409028 4 4 579122 396 العز 00901954 ابتسام قاسم عبد الرضا فالح نعمه كاطع سلمان الموسوي 866

طلحة القرنة البصرة 24/06/2012 0409441 7 6 65932 330 طلحة 24022 زينب سلمان داود فايز بدر وطبان جناح المحمد 867

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417594 8 7 18 159 شط العرب 00158459 كوثر عبد الجليل عواد فايق حميد شهاب عبد الواحد العامري 868

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409206 2 6 63 1258م البصرة 098546 مريم احمد سعدي فائز عبد الحسين مجيد حسن الطائي 869

التنومة شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417309 5 7 19 118م شط العرب 00251088 انتباه عبد الزهرة جوخان فائز عبد الحي حسن عيسى العلي 870

التمار طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0408513 5 6 72 212م طلحة 00581346 سنية عبد حمادي فائز مزعل جياد جويد الحلفي 871

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562983 2 4 46362 232 المعقل 00675541 خيرية عبد هللا جوالن فائق كاظم زغير مرزوق العطبي 872

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409439 7 6 185 1454م البصره 00827187 ذكرى جاسم كاظم فتحي ناجي صادق احمد الصقري 873

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563218 3 7 120 1285 شط العرب 113686 رحاب علي طارق فراس كاظم عبد النبي حسن القطان 874

التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409375 5 6 27 1229م شط العرب 238491 وجدان نوري مرزوق فراس محمد عبد الرضا احمد الحامدي 875

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409374 5 6 75864 380 المدينة 00877537 امال عبد الرزاق مهينو فوزي توفيق جابر شريف العلي 876

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408814 6 6 37190 186 شط العرب 00139393 ليلى سلمان محمد فوزي جبار جاسم محمد محمد 877

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409470 8 6 126 799م الدير 0063330 باسمة صبري بدر فوزي عباس بدر حمد السباهي 878

الهوير القرنه البصره 24/06/2012 0408512 5 6 168 1227 العز 014286 جوتاره روين حسن فوزي كيلو حسين سلطان العكوة 879

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409657 6 4 81201 407 ابي الخصيب 015385 نداء عبود عبد السيد فوزي محمد عزيز مسلم المسلم 880



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

هوير المدينه البصره 24/06/2012 0408990 3 4 77250 387 العز 00555818 فوزيه سعيد باهض فوزيه سعيد باهض اسيمر االسدي 881

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409319 9 15 88224 442 ابي الخصيب 00642371 ايمان خليل عبد الجليل فؤاد عبد الرزاق سلمان الملة الملة 882

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409377 4 15 118 67 ابي الخصيب 00439375 رسمية معتوق جابر فؤاد عبد الرسول جابر احمد االحمد 883

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0563007 5 5 160 1164 النشوة 3320 عدالة عبد اللطيف محمد فؤاد مانع ناصر وافي المياحي 884

الفاو الفاو البصره 04/07/2012 0563249 4 7 173 451م الفاو 00355384 هاجر علي عبدالواحد فؤاد محمد علي جعفر محمد الربيعي 885

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0417438 6 4 39775 199م الهارثة 00750003 سميرة سعيد سلطاني فياض عليوي مبارك سلطان  886

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409462 8 6 22 1395 ابي الخصيب 00415678 انتصار قاسم محمد فيصل غازي هاشم كاظم العطبي 887

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409378 4 15 87075أ 436 ابي الخصيب 0029072 نجاة محمد ظاهر فيصل نجم عبد هللا شلش فرجاوي 888

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0563245 4 7 35 1321م الزبير 00693360 حياة يوسف محمد فيصل يعقوب محمد فراج الخطيمي 889

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0562984 2 4 46473 333 طلحه 181453 انتصار شاكر خير هللا قادر طاهر عفلوك حمادي الحمادي 890

البصره البصره البصره 24/06/2012 0408822 10 2 145 656م البصره 753214 جنان عبدالحسن عبدالصمد قاسم جناح زامل رهيج الحميدي 891

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409223 2 6 57 1494م شط العرب 00792131 بشرى يوسف راضي قاسم خلف محسن حسن الحسن 892

م/الهادي بصرة البصرة 04/07/2012 0562686 3 4 47951 240 المعقل 00873225 موزة نعمه زغير قاسم زياره زغير رمي الحيدري 893

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0408217 4 6 52 266 المدينة 00625441 حسن قاسم صالح قاسم صالح محمد حسن العلي 894

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408884 7 5 157 281م شط العرب 00767817 قبيلة كاظم مطلك قاسم عبد الحسين مطلق عباس الرباط 895

المعقل البصرة البصرة 24/06/2012 0409530 9 6 73 6801 المعقل 00876460 رباب صالح جابر قاسم كاظم جبار كزار السكيني 896

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0562537 1 7 6 1391 الهارثه 00311451 زليخه عذاب كيطان قاسم لفته عذافه مخيله المياحي 897

الثغر القرنة البصرة 04/07/2012 0562532 1 7 63894 320م الثغر 00291733 قيسة سرحان علوان قاسم محمد سبهان نعيل الغانم 898



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

البصره البصره البصره 04/07/2012 0436401 4 4 136 442م البصره 00017554 خديجه رحيم عباس قاسم محمد عباس لفته البوبصيري 899

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562531 1 7 37747 189 شط العرب 00192532 خلود حميد مهدي قاسم محمد مهدي علوان العامري 900

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409438 7 6 53 441م ابي الخصيب 622621 سلوى مناحي مطر قاسم محمود محسن يوسف المحمد 901

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0417443 6 4 17 462 المعقل 00842445 صبيحة وزير لعيووس قاسم مطر حسان عبد السيد العفراوي 902

الهوير المدينه البصره 24/06/2012 0408763 6 3 86 234م العز 00330322 نسرين صابر نازع قاسم نعمه عطيه عباده المشعل 903

النشوة شط العرب البصرة 04/07/2012 0417317 5 7 40 1248م النشوة 00551578 قبيلة وادي مظلوم قبيله وادي مظلوم جاسم اليوسف 904

الشرش القرنه البصره 04/07/2012 0562762 8 4 107 1719م لقرنه 00047044 سعاد عبدهللا مردان قحطان احمد حمود صافي الحسن 905

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563232 4 7 12 1259م البصرة 00869286 قسمة شاكر عبود قسمه شاكر عبود مطر الفضل 906

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0409141 2 6 178 1225 طلحه 00654415 سكينه عبدالغني حنون قصي خيري حنون محمد الجبر 907

طلحه مدينه البصره 04/07/2012 0563109 1 8 174 147 طلحه 00157662 ابتهاج عبدالحاكم عبدالحسن قصي عبد الجبار عبد المحسن غانم الشناوه 908

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0456895 2 3 90893 455 الفاو 006858283 صبا قيس عبد اللطيف قيس ايوب حسين خلف البجاري 909

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408213 4 6 108 515م ابي الخصيب 0023565 دالل عبد الصاحب عبد العزيز قيس عبيد صنكور حسين الصنكور 910

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409471 8 6 30 476 المدينة 00079193 سهام خريبش عيدان قيس هندي عبد الساده علي المويل 911

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0562770 7 9 77769 389 العز 011023 سميرة عبد النبي شنشول قيصر حسن شنشول كاظم فرج هللا 912

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0562690 3 4 33613 169 شط العرب 00266775 وبرية عبد الحسن فنجان كاصد عرفج حسن سعيد العرب 913

كرمة علي الهارثة البصرة 24/06/2012 0408778 6 6 43525 218 الهارثة 00465532 شيرين ياسين حسن كاظم جبار عباس محمد الصيمري 914

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408204 4 6 187 1277 البصرة 00879069 نجالء سالم عباس كاظم جبار يوسف راشد الطوال 915

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563216 3 7 26 440 شط العرب 60690 حنان فليح حسن كاظم جواد عواد خلف المدوح 916



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0562534 1 7 95676 479 الفاو 24777 سمية عبد الباري حسون كاظم حبيب مجيد عبد الحميد الحمزة 917

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0563283 2 7 75 1241م العز 085273 خيرية داخل حمد كاظم حسين رهيج عالوي العوجي 918

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409190 3 3 4 1545م المعقل 00019464 زينب علي مشكل كاظم حسين عبد هللا عطية البيضاني 919

الثغر القرنة البصرة 04/07/2012 0562529 1 7 72539 5363 الثغر 00700814 نورية مطر ناصر كاظم حمادي حامد حتيتة الشرمطة 920

المدينة طلحة البصرة 24/06/2012 0408498 10 4 66148 331 طلحة 4485200 سميرة غازي الزم كاظم دوحي سلمان كاظم المطير 921

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408216 4 6 38148 191 شط العرب 00103718 فاطمة مصيب محمود كاظم ريحان عبوس جاسم العيداني 922

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409372 5 6 140 1285م شط العرب 00919881 فاطمة عبد الكريم رحيم كاظم طه ياسين حسين الديراوي 923

الهوير المدينه البصره 04/07/2012 0417591 8 7 111 523ف العز 00137206 خوله عبدالرضا جابر كاظم عامر حاتم جياد العطوان 924

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562533 1 7 3553 178 شط العرب 651191 فاطمة محمد غالم كاظم عبد الجمعه عذافه يوسف القطراني 925

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409212 2 6 70 1297م البصرة 00685006 فاطمة بهراد ابراهيم كاظم عبد الزهره عبد الكريم صكر الحواني 926

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409311 7 15 131 53م السيبة 00300645 نصرة محمود جاسم كاظم عبد الكريم سهيم كعيد الغنام 927

الثغر القرنة البصرة 04/07/2012 0562988 2 4 87 529 الثغر 00412932 خالدية خضير شنين كاظم عبيد لهيوج سدخان الشغاني 928

المعقل البصرة البصرة 04/07/2012 0562929 6 7 107 1481م المعقل 00694630 زينب محسن والي كاظم فاضل والي علوان البوفياض 929

البصره البصره البصره 04/07/2012 0417426 5 2 93 1346م المعقل 00256810 ايمان نظام غازي كاظم فهد صالح مغامس العطبي 930

السراج ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409472 8 6 31465 158 ابي الخصيب 127693 كبرى حسين نصاري كاظم لفته سعيد احمد السعيد 931

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409373 5 6 197 523 العز 00730413 نورية هالل سالم كاظم مجبل علي جبر االمير 932

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0436403 4 4 77628 389 العز 00902005 انعام ضياء عزيز كاظم محمد مدحت محيسن االمارة 933

المشراق البصرة البصرة 04/07/2012 0415077 8 7 193 1227م العز 57483 خولة عبد الحسن عايد كاظم محمود سلمان غيالن الرويمي 934



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الطويسة العشار البصرة البصرة 04/07/2012 0562953 9 1 70 1263م البصرة 00237282 نجمة صالح مهدي كاظم مصطفى علي حسن الحافظي 935

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562766 8 4 40787 204 الهارثة 00697474 زهراء خضير فهد كاظم مطرود عطيه مناحي المالكي 936

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0456860 6 3 44 93م شط العرب 141165 طلوبة زعالن عباس كاظم موسى احمد حسين الحلفي 937

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0420407 1 8 3679 369م القرنة 00047988 طيبة محمد علي كاظم نعيم موسى حسين الباهني 938

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408883 7 5 7 72م شط العرب 00161769 ايمان صالح مهدي كاظم وحيد مهوس عصفور المنصوري 939

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409101 5 14 96115 481 الفاو 00845429 امل عبد اللطيف عبد الرزاق كاظم يحيى عبود برغش المنصوري 940

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417593 8 7 63 8 البصرة 00304769 كاظمية حمادي جنزين كاظميه حمادي جنزين ثجيل العبودي 941

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0456864 9 4 190 571م الدير 01235538 كاظمية سعد شريف كاظميه سعد شريف حسن البطاط 942

الحي العسكري الزبير البصرة 04/07/2012 0563115 1 8 7 79م الفاو 00583183 كاظمية شنين سلطان كاظميه شنين سلطان بريج الشنين 943

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0415088 8 7 139 1375م البصرة 365599 كاظمية مرتضى حسين كاظميه مرتضى حسين عبد الغفار الحسيني 944

الهوير المدينه البصره 04/07/2012 0417592 8 7 76 524 العز 60115844 سناء عساف وشاح كامل راضي سعيد جبر االسدي 945

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563199 10 5 34816 175 شط العرب 00316907 كملة طعمة محمد كامل عبد الرزاق زويد  القطري 946

البحار الفاو البصرة 04/07/2012 0563004 5 5 92491 477 الفاو 00629633 نضال جبار عباس كامل عناية طالب غضبان المياحي 947

بصرة البصره البصره 24/06/2012 0408969 3 6 86 1264م البصره 00424040 جمهوريه فارس جوده كامل محسن كاظم غالب البزوني 948

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0562966 5 1 5 1488 طلحة 00508659 كاظمية مطر ناصر كريم تويح الجي جويد المخرم 949

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563205 3 7 6 474 الثغر 00732301 عفاف خزعل حسون كريم زغير عبود سبهان الغانم 950

الدير القرنه البصره 24/06/2012 0409361 5 6 185 371 النشوه 00682214 ربيعه حسن ياسين كريم سلمان شمخي جباره نور 951

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409178 2 6 36741 1084 شط العرب 795831 هليمه جاسم محمد كريم صالح محمد  العيداني 952



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415090 8 7 31980 160 شط العرب 67751 سعدية فياض يحيى كريم عبد الحي خضير فيصل الكنون 953

القرنة القرنه البصره 24/06/2012 0408956 3 6 167 24م الدير 006518 منى جاسم موسى كريم عبد الرضا ماضي حمد السعودي 954

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408488 4 4 156 419م القرنة 00097288 زعيمة عودة جابر كريم قاسم مغامس جعفر المياحي 955

المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0415079 8 7 265 652 المدينة 128325 نعيمة سبتي  كريم ملفوث عطيه رمضان البخاترة 956

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0417623 3 7 98 1539م المعقل 00106971 فاطمة فايق عبود كريم موسى جعفر خلف البطاط 957

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408889 7 5 131 407 العز 00308633 زينب علي هزاع كريم نوري هزاع سلمان السودة 958

خور الزبير خور الزبير البصرة 24/06/2012 0409004 9 14 91287 457 الفاو 00528323 كريمة احمد حسين كريمه احمد حسين موسى الموسى 959

الجزيرة2 شط العرب البصرة 24/06/2012 0408891 4 6 34581 173 شط العرب 00061891 كريمة عبد السيد داود كريمه عبد السيد داود سلمان العيداني 960

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409167 2 6 72924 365م القرنة 00541691 كفاية عبد الصمد داود كفايه عبد الصمد داود كشوش االحمد 961

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408986 6 4 46 371 النشوة 00682706 كفهن عبد السادة منسي كفهن عبد الساده منسي زغير االسدي 962

النشوة القرنة البصرة 24/06/2012 0408497 10 4 126 3478 النشوة 00247016 كلثومة احمد خشن كلثومه احمد خشن يوسف البو بهيري 963

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0417621 3 7 44 358م الدير 00346737 كميلة لطيف عبد هللا كميلة لطيف عبد هللا حسين البطاط 964

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0409029 8 4 109 51م الدير 00154572 ذاتة حسين خراي الزم بلبول فياض  زغير 965

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0454652 9 1 59990 300 الزبير 00380932 حياة حواس ثاني لطيف حريجه فهد حمد الحمد 966

نهر صالح المدينة البصرة 04/07/2012 0415100 8 7 187 570 المدينة 00886609 نبات خزعل شريف لطيف فاضل محمد هالل الشبيب 967

شط العرب الزبير البصرة 24/06/2012 0409051 9 3 90449 453 ابي الخصيب 00238240 اقبال عبد الجبار عبد علي لطيف مجيد عبد الحسن عجيل الرباط 968

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409005 9 14 95648 479 الفاو 00584832 لطيفة يوسف عبد الرسول لطيفه يوسف عبد الرسول علي الدوسري 969

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0563152 1 5 125 1015 الزبير 01253791 مهوش نصر هللا  لفته حمد راضي حسين  970



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409182 6 5 94338 372 الفاو 582960 لميعة حبيب علوان لميعه حبيب علوان غلوم التميمي 971

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417306 5 7 50 361 النجف 990701 هناء اسماعيل علي لؤي ياسين طه يوسف الحزية 972

القبلة البصرة البصرة 04/07/2012 0563244 4 7 40 1634م البصرة 00573710 ليلى رمضان احمد ليلى رمضان احمد حسين االحمدي 973

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409181 9 5 143 254م شط العرب 103367 ليلى عباس حسن ليلى عباس حسن مهدي المهدي 974

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408484 6 14 61289 457 الفاو 00332073 ليلى عجيل فليح ليلى عجيل فليح محمد الدوسري 975

الشرش القرنة البصرة 04/07/2012 0562713 3 5 147 1276م القرنة 00842327 هناء كاظم راضي ماجد ابراهيم نعمه حبيب الهاللي 976

االبلة البصرة البصرة 04/07/2012 0562676 8 3 88 1272م المعقل 00074443 رقية ماجد عبد السيد ماجد حسين حمود بدر الموالي 977

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563297 2 7 49 322م شط العرب 00015444 حسنة راضي منخي ماجد حميد احمد طعمة الكرنوصي 978

الزبير الزبير البصرة 24/06/2012 0408218 4 6 72 335 القرنة 00042022 علية حسين سباهي ماجد حميد سباهي ديوان السكيني 979

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408821 2 2 37619 189 شط العرب 00600872 فضيله عبدالمنعم خريبط ماجد محمد حاتم  الحمد 980

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563181 2 7 35663 179 شط العرب 00833688 هدى سالم قاسم ماجد محمد قاسم حمود العطبي 981

الهارثة المدينة البصرة 04/07/2012 0563255 2 8 166 1329م الهارثة 00967895 اسماء رمضان علي ماجد مهلهل لفته حسين المياحي 982

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0408994 1 2 39853 200 الهارثة 00994263 ماجدة منصور مزبان ماجده منصور مزبان مرجان الحمداني 983

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409110 10 14 95622 479 الفاو 00543645 ماجدة مهاوي دهناوي ماجده مهاوي دهناوي ادريس النصاري 984

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563291 2 7 147 853م شط العرب 086084 علية محسن علي مازن حميد احمد طعمة الخالدي 985

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415076 8 7 78439 438 السيبة 00208655 هناء شاكر خلف مازن سلمان مسلم  الراضي 986

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417427 5 2 93 1956 البصرة 00584340 ايمان مجيد عبد الكريم مازن محمد سدخان علي ال زغير 987

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409078 7 5 34312 172 شط العرب 00865902 رباب عبد النبي صخي مالك موسى احمد حسين الحلفي 988



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409437 7 6 126 1229م شط العرب 00977255 رشا كاظم عباس ماهر عبد الحسين عباس كاطع الحسيني 989

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0408878 7 5 94745 474 الفاو 00135779 بشرى حسن يعقوب مبارك يحيى عيسى جعفر الربيعي 990

الخربطلية البصرة البصرة 24/06/2012 0409473 8 6 50423 253 المعقل 125005 مهدية جاسب احمد متي ابراهيم محمد ابراهيم المظفر 991

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0562972 2 1 90296 457 الفاو 00583984 مثلة حسوني موسى مثله حسوني جعفر موسى االسدي 992

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409220 2 6 1531637 159 شط العرب 043571 سلوى عبد الحسين حسن مجيد حميد مجيد جاسم ال علي 993

الهارثة الهارثة البصرة 24/06/2012 0409083 7 5 58 443 الهارثة 00585938 ليلى سعودي عبد الحسين مجيد علي عبد الحسين علي الربيعي 994

الكباسي شط العرب البصرة 24/06/2012 0409371 5 6 166 1303م شط العرب 115857 باسمة عماد عبد النبي مجيد كاظم حمد حمود العود 995

الهارثة الهارثه البصره 24/06/2012 0409016 1 4 19 271م الهارثه 00019152 عشيره نعمه شريف مجيد كاظم سعد شريفي البطاط 996

الدير القرنه البصره 04/07/2012 0436413 2 5 125 1283م النشوه 00193777 حمديه سلمان شمخي مجيد مولى عوده بداي النور 997

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0417316 5 7 66889 335 طلحة 00142649 ماجد عاشور نعمة مجيد هاشم كرم حسن البطاط 998

بصرة البصره البصره 24/06/2012 0409148 2 6 62 120م البصره 249097 رقيه خزعل ماهود محسن خضر محسن حمد  999

التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409186 5 5 124 1343م البصرة 00324125 لطيفة مهدي كاظم محسن صالح سلمان مزبان الحبفان 1000

حي الشهداء المدينة البصرة 04/07/2012 0563237 4 7 171 127م المعقل 00170259 سجى سعيد ناصر محسن عبد االمير عبد الجليل عبد الحسن المياح 1001

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0563225 3 7 51 85م القرنة 00495767 اشواق عبد الرسول محمد محسن علي حسين عباس ال جواد 1002

الزبير الزبير البصرة 24/06/2012 0408876 7 5 7 1282م الزبير 259620 اشواق طالب عبد النبي محسن علي خضير فاضل الركابي 1003

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562549 1 7 44138 221 الدير 00291768 زهرة جياد عبد محسن عوده طعمه احمد الجبيلي 1004

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563191 2 7 27802 190 شط العرب 086570 اسماء محيبس صندل محسن لفته عيسى نعيم العيداني 1005

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417304 5 7 169 342 النجف 00120919 ناهدة حسين علي محسن ياسين طه يوسف الحزبة 1006



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409219 2 6 149 1549م البصرة 00089445 زينب حميد محمد محمد ابراهيم احمد محمد علي الحضيبي 1007

نهر خوز ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0562702 10 7 7 1304م ابي الخصيب 00148975 زينب ستار جواد محمد احمد خضير علي الخزار 1008

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0563029 6 7 160 3662 الزبير 00007842 سهام حمود صالح محمد احمد عباس احمد العيسى 1009

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562938 6 7 156 1230م شط العرب 103314 عصمت قربان علي محمد اسماعيل كواك عزيز الصكر 1010

البصره البصره البصره 04/07/2012 0562757 1 7 162 1402م المعقل 00478479 احالم سلطان حيدر محمد باقر خضير حطاب الباقري 1011

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563015 1 4 33442 168 شط العرب 00626952 زكية حميد عبد الكريم محمد باقر عالوي حسين العثمان 1012

الثغر القرنة البصرة 04/07/2012 0563003 5 5 161 1203 الثغر 00606301 اقبال علي جويد محمد برزان عباس زغير المسعود 1013

هوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409164 9 1 16 152 العز 00984719 ابتسام الزم جبير محمد جاسم عاشور حسين الساعدي 1014

السويب الدير البصرة 24/06/2012 0409135 2 6 128 417م الدير 089598 بلوة حسن ياسين محمد جاسم فالح علي العلي 1015

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0562943 6 7 50449 253 المعقل 00020526 سجى عبد الكريم زاجي محمد جاسم محمد حسن الغراباتي 1016

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0562699 5 3 45 1850 القرنة 00173863 كريمة علي عساف محمد جاسم محمد طعمه الناصح 1017

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409132 2 6 76999 385 المدينة 00433023 امينة صمد مبارك محمد جبار املش طنبور السورة 1018

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409464 8 6 38777 194 شط العرب 058577 اسراء ناصر نجم محمد جواد عاصي درويش خضير الطريفي 1019

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0563176 2 7 146 1426 المعقل 00518281 ايمان صادق محمد محمد جواد كاظم حسن العبادي 1020

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0563217 3 7 78 1288م الثغر 00857902 ليلى كاظم ناصر محمد حسن زغير صالح الشرامطة 1021

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409358 5 6 133 1201م ابي الخصيب 01603367 سكينة رحمن شعباني محمد حسن يحيى محمد الغيث 1022

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563207 3 7 18 1378م البصرة 00727030 زينب عبد النبي حمادي محمد حسون قاسم زامل العبودي 1023

السيبة ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0420404 1 8 61 1289 ابي الخصيب 115375 احالم عبد العزيز سبهان محمد حمزه علي حسن السلمان 1024



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409091 7 5 72 1227م العز 00178365 انتصار كريم صانت محمد خلف ياسين سلطان الكعدة 1025

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563042 6 7 280 1258م البصره 01609165 حياة احمد امين محمد خميس ناصر ناصر الناصر 1026

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0563251 2 8 67903 340 القرنة 00514143 سلوى جودة لفته محمد دشر لفته خلف الحبيشي 1027

الكصوان المدينة البصرة 24/06/2012 0409463 8 6 150 1206 المدينة 00185327 سعاد عبد الزهرة احمد محمد راشد محمد حسن  1028

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417605 3 7 7 437م شط العرب 00244143 سهيلة حميد حيدر محمد رضا خير هللا يعقوب كاظم العامري 1029

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0409526 9 6 96 508م الدير 00591955 يسرى صادق علي محمد رضا الزم بلبول العبودي 1030

الفاو اللفاو البصره 24/06/2012 0409125 5 14 93422 468 الفاو 00295886 رقيه اسماعيل سيف محمد رمضان فضل عباس الخرساني 1031

الدير البصره البصره 24/06/2012 0408482 8 4 162 1622 الدير 00626603 زينب حسن فرعون محمد زياره عبيد لفته الخلف 1032

ابو صخي كرمة علي الهارثة البصرة 04/07/2012 0563107 1 8 68 21312 الهارثة 00558071 باسمة علي عبد الحسين محمد سالم عاصي محمد المياحي 1033

التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409436 7 6 32238 162 شط العرب 19584 صبيحة فهد جادر محمد سعيد عبد الكريم عوفي السعيد 1034

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563206 3 7 72 39 البصره 00405228 سماهر فاضل مزهر محمد صادق هاشم محمد سلمان العلي 1035

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0563136 3 8 126 1325م طلحة 00018327 زهرة جميل جعفر محمد صالح صدام عبد العالي العيادة 1036

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0415130 4 7 136 1285م شط العرب 019397 سوسن دينار عبود محمد طعمه سلمان مبارك الجبوري 1037

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0417586 8 7 21 315 البصرة 281880 ماجدة يونس علي محمد عبد الباقي جابر كاظم البوصوركي 1038

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409211 2 6 78375 242م المعقل 00274797 جاسمية جواد كاظم محمد عبد الحسين جباره فيصل الفضل 1039

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0415037 10 7 32572 163 شط العرب 00444250 كاظمية ناصر عصفور محمد عبد الرضا احمد جبر الحامدي 1040

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409531 9 6 74 431م المدينة 00927888 لطيفة عودة جمعة محمد عبد الرضا جمعه حسين الغالب 1041

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0415038 10 7 40742 204 الهارثة 009986757 ساهرة صكبان مخيلف محمد عبد الرضا شغيف كريم  1042



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

ابو صخير كرمة علي البصرة 04/07/2012 0562996 8 2 59 1431 طلحة 48182 سهام توفيق محمد محمد عبد الزهره ماهود شندي الناجح 1043

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0409359 5 6 68259 342م القرنه 00435897 لذه صبري عبدالمحسن محمد عبد القادر خصاف جاسم الخزاعي 1044

الشرش القرنة البصرة 04/07/2012 0563166 1 5 69 239م البصرة 871507 شكرية سالم كاظم محمد عبد هللا حسين علي الشاهين 1045

العز المدينة البصرة 24/06/2012 0408820 2 2 78922 395 العز 00928607 سهام محمد علي محمد عبد المحسن معارج احمد الحجاج 1046

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563189 2 7 65 100 شط العرب 00151458 انوار حسن هالل محمد عبد النبي زباري ضاحي الضاحي 1047

محلة الهادي بصرة البصرة 24/06/2012 0456861 6 3 41218 207 الهارثة 01602724 جميلة لفتة سلمان محمد عبد مرزوك زامل المياحي 1048

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409097 7 5 86 764 شط العرب 00619012 ساهرة دايخ محمد محمد عدنان مخور حمد التميمي 1049

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562949 6 7 32130 163 شط العرب 232409 كريمة سعدون محمد محمد عربيد مطرود حسين المطرود 1050

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563139 3 8 96876 2م البصرة 00381377 امل عبد الواحد حمود محمد علي ابراهيم احمد الخصيبي 1051

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0417442 6 4 40646 204 الهارثة 00474850 اعظم حسن علي محمد علي صيهود محسن ال حلوة 1052

حي السالم النجف البصرة 04/07/2012 0417313 5 7 15 459م النجف 004321543 رقية مجيد محمد علي محمد علي ناجي عساف حسين 1053

حي الجمعة القرنة البصرة 04/07/2012 0563177 2 7 107 1291م الثغر 00166261 امنة غافل فالح محمد قادر درويش عبد علي المالكي 1054

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563190 2 7 34633 174 شط العرب 00497169 مها كريم ناصر محمد قاسم حبش خلف المياحي 1055

بصرة البصره البصره 24/06/2012 0409052 10 3 200 1194 ام قصر 00010709 مها عباس خضير محمد مطير عبدالحسين جعفر االسدي 1056

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409360 5 6 195 246م الفاو 0089131 ساره غالم حسين محمد مندي حسين غلوم المطوري 1057

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409030 10 4 16 1286 العشار 263401 صبيحه عبدالحسين ياسين محمد ناصر جعفر  الناصر 1058

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409006 9 14 94601 474 الفاو 00199592 نعيمة بدران غالب محمد نبهان غالب غضبان المياحي 1059

النشوة القرنة البصرة 24/06/2012 0409145 2 6 102 445م النشوة 026102 بيان جاسب نمر محمد نعمه جار هللا مسكين البندر 1060



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562687 3 4 60 571م الدير 865254 اميرة عباس حطاب محمد هاشم علي حسن البطاط 1061

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0408877 7 5 69988 350 النشوة 00681042 وفاء جمعة حمود محمد هندي فالح محسن النور 1062

الفو الفاو البصره 24/06/2012 0454655 3 1 89 210 النجف 202253 امينه عبد علي عساب محمد يابر محمد مراد الشعبان 1063

كرمة علي كرمة علي البصرة 24/06/2012 0408495 5 4 68 1269م المعقل 00523697 غفران صالح عبد محمد يونس خنجر علي العيداني 1064

القرنة القرنه البصره 24/06/2012 0454666 3 2 79375 397 المدينه 0023895 سميعه عبالرحمن حسن محمود تركي شنته شمباخي البريهي 1065

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0409654 3 4 143 371م النشوة 00658135 عجيبة محمد هادي محمود جاسم ناصر جعفر المولى 1066

القبلة البصرة البصرة 24/06/2012 0409357 5 6 116 1293م البصرة 00211710 عقيلة ناصر جاسم محمود علي حسين عيسى ابو مرة 1067

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409960 1 4 80155 401 ابي الخصيب 00630348 حياة عبد النبي زباري محمود علي خضير غالي العاشور 1068

القرنة الثغر البصرة 24/06/2012 0409547 2 4 48 529 الثغر 00062261 علية حسين عرمان محيسن مزبان صبر الشغانبي الشغانبي 1069

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408207 4 6 32040 161 شط العرب 00765776 انتصار كاظم عويد مرتضى جعفر سحيب ظاهر الشريفي 1070

كردالن شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408997 6 4 7 1229م شط العرب 00151811 وفاء نعيم محمد مرتضى جواد عواد خلف المدوح 1071

التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409129 2 6 32932 165 شط العرب 00267096 شفاء عادل ناصر مرتضى ظاهر حبيب عبد الرزاق المرزوق 1072

السويب القرنه البصره 04/07/2012 0417439 6 4 66930 335 طلحه 00921636 كوثر رشاش شناوه مرتضى عاصي عبد الهادي وادي العلي 1073

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0436419 2 5 117 1246م الدير 068180 بلقيس نعمة ناصر مرتضى عبد الخالق مجيد مكي السيدهاشم 1074

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0563148 6 3 151 487 الفاو 00383664 سعاد خلف كريم مرتضى عبد الرسول سالم فياض التميمي 1075

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408481 8 4 57 1332 ابي الخصيب 0020499 ايمان نعمة موسى مرتضى عبد الكريم شعبان علي الحسون 1076

القرنة المدينة البصرة 24/06/2012 0409467 8 6 186 406م المدينة 00390380 نزيهة سعيد عبد علي مرتضى عبد هللا قاسم حسن االمارة 1077

بصرة البصره البصره 04/07/2012 0562940 6 7 199 1367م المعقل 00869624 ايمان احمد مكطوف مرتضى عبود مهدي علي السعد 1078



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408895 4 6 1 1229م شط العرب 888291 كاظميه جليل عباس مرتضى محمد عبد الرضا احمد الحامدي 1079

الفاو الفاو البصره 04/07/2012 0417609 3 7 93135 466 الفاو 01178993 حسنه جابر جاسم مرزوق عاشور نعمه عنكود الشرش 1080

المدينة المدينه البصره 24/06/2012 0408818 9 2 87 524 العز 00060923 فوكهم راضي سعيد مروح كيلو سعيد جبر االسدي 1081

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0454664 1 2 89 1225 طلحة 00921983 مريم جبار جياد مريم جبار جياد عبود المنصور 1082

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408205 4 6 32760 164 شط العرب 103550 هدى داخل نجم مزاحم نجم مشهد عرزال العيداني 1083

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0409015 8 4 61 371 النشوة 00156676 ليلى عواد كاظم مسلم اسماعيل كاظم مذخور المياحي 1084

النشوة القرنة البصرة 04/07/2012 0417603 3 7 5 578م النشوة 00132148 بشرى قاسم سلمان مسلم شناوه مديخل بصيري البصيري 1085

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408782 6 6 75635 379م المدينة 00379327 ميسون مروان عبد العباس مسلم عبد العظيم عبد العباس محمد البوغزالن 1086

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408900 4 6 61 11380 البصرة 184506 سلوى عدنان جاسم مسلم عبود محسن  النور 1087

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0562760 8 4 175 375م القرنة 00839559 نديمة خلف شاوي مسلم عطيه خادم كاظم المياحي 1088

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563184 2 7 36 1632م البصرة 00665677 ساهرة سلمان عبد الرضا مسلم عيسى عبيد علي جناني 1089

الحيادر المدينة المدينة البصرة 04/07/2012 0417429 5 2 7779 386 المدينة 00768137 رضية عيسى سلطان مسير جميل بناي ذهب الحيادر 1090

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409214 2 6 93 118 شط العرب 0018145 ايمان عبد الحلي حسين مصطفى برزان خليل ابراهيم الحسن 1091

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408212 4 6 14 185م شط العرب 00101653 ماجدة حميد جابر مصطفى صادق جعفر محسن العبودي 1092

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562723 3 5 33622 169 شط العرب 002484530 هناء كريم يوسف مصطفى عباس يوسف مرسي البو سالم 1093

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563230 4 7 30690 154 ابي الخصيب 032303 زينب عبدالخالق محمد مصطفى عبد الساده عبود عبدالرضا العبد الرض 1094

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0562724 10 7 146 1230م شط العرب 01244757 ميسون جواد كاظم مصطفى عبد الساده عبود مخور المخور 1095

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408209 4 6 35 616 شط العرب 245664 سميرة عبد القادر جياد مصطفى محمد صالح عناد العيداني 1096



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562987 2 4 37368 187 شط العرب 00038241 سكينة قاسم عبد هللا مصطفى يوسف رحيم سوادي الديوان 1097

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0562691 3 4 64210 322 طلحة 078119 حنان عبد الباري مهدي مضر عبد الحسن مهدي سدخان الشناوة 1098

الزبير الزبير البصرة 24/06/2012 0408888 7 4 176 1351م الزبير 00300459 سعاد حيدر جياد مطر حيدر حميد جثير البكراوي 1099

طلحة القرنة البصرة 24/06/2012 0409435 7 6 107 1225 طلحة 00376812 حسيبة ناهي حمود مطر خميس حمود محمد السالم 1100

القرنة طلحة البصرة 24/06/2012 0454672 8 2 99 512 طلحة 00287379 صالحة تويح الجي مطر ناصر جسوم مخرم المخرم 1101

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415089 8 7 173 997م الفاو 00492057 معاني مهدي كاظم معاني مهدي كاظم ظاهر الفيصل 1102

الجمهورية البصرة البصرة 04/07/2012 0415041 10 7 2620 14 البصرة 00446268 ليلى نعيم مهدي معتز حاتم هاشم فضل العيداني 1103

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0562681 8 3 113 578م النشوة 00695224 حطرية دلي لفتة معلى خيري شمر حسين السكيني 1104

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0562771 2 8 158 759م البصرة 00415788 سهاد صباح حاتم مفيد عبد العالي عبد الوهاب يسر السعد 1105

طلحه القرنه البصره 04/07/2012 0415129 4 7 65926 330 طلحه 389636 صبريه وحيد جابر مقداد عبد الغني ماهود عيسى القيسي 1106

سيد الشهداء الهارثة البصرة 24/06/2012 0409667 3 4 76 1327م الدير 00163759 رقية جاسم البريهي مكلوف فليح خسن شناوي الديراوي 1107

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0563242 4 7 41288 207 الدير 01235747 اسراء عبدالكريم عبدهللا مكي حميد علي حسين البطاط 1108

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563252 2 8 134 1807م المعقل 345291 حنان صالح علي مكي مزهر عاصي هليل الباهلي 1109

الشرش القرنة البصرة 04/07/2012 0563261 2 8 184 475م القرنة 00329708 مكية صافي ناهي مكيه صافي ناهي عيسى ال سباهي 1110

القرنة المدينة البصرة 24/06/2012 0408819 10 2 17 1254م المدينة 00411722 امال رحيم جمعة منتصر جاسم محمد حسين الحلو 1111

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409120 3 14 94538 473 الفاو 0018350 زهره حسين محمد مندي عباس حسن عبدهللا المياحي 1112

الدير الهارثة البصرة 24/06/2012 0409094 7 5 72 29م الهارثة 00645730 كفاية سامي عباس منذر زياره قاسم حمزة الحسيني 1113

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562680 8 3 32298 162 شط العرب 00307202 سميرة شعبان طه منذر عبد الحافظ ياسين صالح الشمخاني 1114



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

التنومة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409075 5 2 38167 196 شط العرب 00153012 نادية عبد الحسين حسن منذر فالح حسن محي العطبي 1115

حي االندلس البصرة البصرة 04/07/2012 0563043 6 7 169 325م المعقل 00302690 نادية عبد النبي شري منذر محمد علي نعمة البطاط 1116

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408754 5 3 2 1362م العز 00984624 وردة رهيف ياسين منسي عودان ياسين سلطان العكرة 1117

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409155 1 1 38657 194 شط العرب 00102009 فضيلة جابر محسن منصور فرحان سلطان محسن الحميد 1118

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0408795 6 6 50 1385م البصرة 00322286 نجرس راي ياسين منير امين صالح سهر الفرجاوي 1119

المدينة القرنة البصرة 24/06/2012 0409031 3 4 79316 397 المدينة 00285733 رندة وحيد عودة منير خضر حسين حمد ال بريهي 1120

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0454665 1 2 174 25469م شط العرب 00357959 ساهرة مجيد جليل مهدي جابر صادق احمد الموسوي 1121

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563137 3 8 32534 163 شط العرب 62807 ميسون عاشور حمود مهدي جاسم كريم راضي الراضي 1122

بصرة البصره البصره 04/07/2012 0562942 6 7 36 1271م المعقل 081177 نديمه غازي عبدالزهره مهدي صابر عبيد غني العيداني 1123

النشوة الدير البصرة 24/06/2012 0409532 9 6 44979 225 الدير 00290840 سندس جاسم محمد مهدي صافي جار هللا سكين مشيحاوي 1124

محلة الكوت الزبير البصرة 04/07/2012 0562768 8 4 109 643م القرنة 00568741 االء مجيد خليفة مهدي صالح سردان علي المراعي 1125

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0420403 1 8 196 536م شط العرب 00503645 جنان عبدالزهرة خلف مهدي صالح فيصل مشتت الحامدي 1126

شارع االطفاء شط العرب البصرة 24/06/2012 0408794 6 6 30732 154 ابي الخصيب 00200445 فوزية ارحيم جبارة مهدي صالح لفته  العطبي 1127

عتبه شط العرب البصره 24/06/2012 0408809 6 6 37169 186 شط العرب 406606 زاجيه حبيب نور مهدي طعمه احمد حسين الموسوي 1128

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0415139 4 7 167 1286م البصرة 00170845 ليلى علي عباس مهدي عزيز زبون بطي ال زريج 1129

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0408776 6 6 38355 192م شط العرب 03320214 خديجة عبد الهادي رحيم مهدي الزم ياسين ميذر التميمي 1130

الشرش القرنه البصره 24/06/2012 0409032 10 4 68259 342 القرنه 656352 خوله علي سلمان مهدي محمد عبد القادر خصاف الخزاعي 1131

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0409222 2 6 7 1555 المعقل 141611 فريده وليد ابراهيم مهدي محمد مزعل علي الصيمري 1132



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0408902 4 6 150 1342م الهارثه 11992 كوثر رضي طاهر مهدي موسى نعمه شريف البطاط 1133

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0562546 1 7 166 1329 الهارثة 00689964 قشلة عبد الواحد شراد مهلهل لفته حسين علي المياحي 1134

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562544 1 7 191 127م شط العرب 113639 نوال جبار عباس مهند عبد الواحد حمزه عباس  1135

المعقل المعقل البصرة 24/06/2012 0409074 3 2 67 274م المعقل 00320012 رجاء مجيد كاظم مهند عبد سعد شريف البطاط 1136

الهارثه البصره البصره 04/07/2012 0563262 2 8 84 478 النشوه 00141675 سحر فيصل جاسب مهند مزهر علوان بدر العكله 1137

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0436415 2 5 68259 342م القرنة 00521342 حوراء محمد عبد القادر مهند نجم عبد القادر خصاف الخزاعي 1138

كرمة علي كرمة علي البصرة 24/06/2012 0409020 4 4 85 1269 المعقل 00800451 ابتهال صالح عبد مهند يونس خنجر علي العيداني 1139

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409011 4 4 38067 191 شط العرب 000697 اخالص كاظم احمد مهنه عبد الرزاق سلمان علوان العيداني 1140

الثغر القرنة البصرة 24/06/2012 0409073 2 2 29 531م الثغر 00642570 فاطمة محمد رسن موجر حسين رسن رجال الصكر 1141

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0563186 2 7 22 1240م العز 00856205 ليلى حيدر حسين موحان علي كاظم محمد ال فرج هللا 1142

البصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409160 3 1 17 152 البصرة 00469021 فاطمة احمد محمد موسى جاسم محمد احمد السموم 1143

النشوة الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0436421 4 4 3 1283 النشوة 076008 اميره حنون زامل موسى حمدي صالح موسى الشميل 1144

البصرة ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563221 3 7 107 90م ابي الخصيب 00943318 مريم مجيد عاشور موسى عبد الوهاب عاشور سباهي السباهي 1145

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0417611 3 7 98749 494 شط العرب 00790911 جبرية علي حسين موسى عيسى عباس راضي المحيي 1146

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563212 3 7 56 59م شط العرب 01607108 معصومة راضي ياسين موسى كاظم عباس احمد االحمد 1147

الدير القرنة البصرة 04/07/2012 0436416 2 5 69641 349 النشوة 00098419 ايات موسى محسن موسى محسن كريدي  العبيد 1148

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0420420 1 8 32830 165 شط العرب 183863 زكيه تريج سبهان موسى محمد هاشم احمد الشوكاوي 1149

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562701 10 7 197 1264م البصرة 00666446 منى جبار علي موفق فاخر مطشر عبد النبي الزبيدي 1150



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

كردالن شط العرب البصرة 24/06/2012 0408784 6 6 26 1229م شط العرب 00036258 سناء حمزة عباس مؤيد حميد جابر علي العرادي 1151

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0562695 5 3 22 234م العز 00179519 سوالر حسين علي مؤيد داخل عبد النبي عطيوي الرمضان 1152

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0415098 8 7 150 1403 المعقل 28468 حنان رحيم عليوي مؤيد داود سلمان جابر المنصوري 1153

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0417434 6 4 111 61م الهارثة 578955 نسرين عبد الكاظم اسحاق مؤيد صيوان خزعل يوسف الحلفي 1154

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0415050 10 7 191 127 شط العرب 40459 يسرى ناصر نايف مؤيد عبد الواحد حمزه عباس الرحيمي 1155

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563209 3 7 89 1402 المعقل 00437803 هيفاء عبد الرزاق مطرود مؤيد مطرود سند عبود العطبي 1156

نهران عمر الدير الدير البصرة 04/07/2012 0415028 10 7 19 1456م الدير 00715310 ميادة جمال مرتضى مياده جمال مرتضى جعفر الجعفر 1157

الفاو الفاو البصره 24/06/2012 0409072 5 2 71 1617م الفاو 00880125 حالوه سعد ابراهيم ميثاق عبد الواحد مختار حسين العيسى 1158

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0408967 3 6 43 116 شط العرب 7776126 وجدان سلمان حبيب ميثاق علي موسى علي الموسى 1159

كردالن شط العرب البصرة 24/06/2012 0409535 9 6 31946 160 شط العرب 00267489 عذراء محمد عبد القادر ميثم حميد جابر علي العدادي 1160

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563028 6 7 36583 183 شط العرب 00019413 رملة عبد الخضر حسين ميثم شمسون حسين احمد المبارك 1161

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409434 7 6 66 1351م الزبير 21881 رغداء عبد الحسن عبد ميثم عبد الكريم مكي سلمان السكيني 1162

كرمة علي الهارثة البصرة 24/06/2012 0408992 6 2 126 51م الدير 148178 عزت محمد عباس ميثم عبد علي  هاشم محمد  1163

الشرش القرنة البصرة 24/06/2012 0408817 6 6 72903 365م القرنة 00376155 سهاد عبد الخالق دشر ميثم علي نعيم شالل الناصح 1164

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562963 9 1 76 1305م ابي الخصيب 0358611 فاطمة باقر طاهر ميثم محمد جاسم محمد المحمد 1165

كمة علي الهارثة البصرة 04/07/2012 0563138 3 8 169 1376 المعقل 00256496 ايمان داغر جاسم ميثم مهجر مشجر عبد هللا الميرطة 1166

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563031 6 7 16455 83 البصرة 419852 ميسون ثويني محمد ميسون ثويني محمد عبود المنتفك 1167

الصادق المدينة البصرة 04/07/2012 0562536 1 7 174 887م طلحة 600151 باسمة عبد العباس سويد ناجي شالل خريبش جراح الفرحان 1168



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563119 1 2 38769 194 شط العرب 651078 سعاد حبيب عيسى ناجي عبد هللا عبد الحسين نجم النجم 1169

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0454667 3 2 45 515 طلحه 660623 باسمه ابراهيم كريم ناجي عبد الهادي عبد الزهره حسين السالم 1170

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 04/07/2012 0563293 2 7 89886 450 السيبه 04689 ماجده فالح حسن ناجي ناصر حسن حسين الشتيوي 1171

الدير القرنه البصره 24/06/2012 0409146 2 6 23 142م الدير 00369220 منى حسين عبدالزهره ناجي ناصر عوده بداي نور 1172

البصره البصره البصره 24/06/2012 0408882 7 5 13320 67 البصره 00271053 بشرى جواد كاظم ناجي نعمه لفته مكي البوساله 1173

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0408753 7 3 77403 388 العز 00250536 كطمة سعدون باهض ناجي هندي جدوع باهض المشعل 1174

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562714 3 5 178 1161م شط العرب 00248129 انتصار حميد حيدر نادر محمود حيدر احمد العامري 1175

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562958 4 1 61 282 شط العرب 00038309 ناصحة عباس ظاهر ناصحه عباس ظاهر ربيع المطر 1176

البصره البصره البصره 04/07/2012 0436402 4 4 77 1267م البصره 438018 نجاة فالح فارس ناصر جاسم هدار انتيش الحلفي 1177

القرنة القرنه البصره 04/07/2012 0563219 3 7 85 749 المدينه 00333068 انتظار جندي جياد ناصر جعفر جياد فرج ال بريهي 1178

الهوير المدينة البصرة 04/07/2012 0562994 8 2 5 524 العز 00164441 نجوى علي حسين ناصر طالب غريب جاسم االسدي 1179

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409433 7 6 101 1440م ابي الخصيب 673658 ورود طه حنون ناصر غازي عبد الزهره  العيداني 1180

المطيحة شط العرب البصرة 04/07/2012 0417323 5 7 31733 159 شط العرب 308850 سليمة علي عبد هللا ناصر نجم عبود حسين الجمري 1181

حي االمير الهاشمية الهاشمية بابل 24/06/2012 0409157 6 1 62 549م الرشيد 00835888 جنان عبد الصاحب حسن ناظم حسين حسن رجب المذجحي 1182

الهارثه البصره البصره البصره 04/07/2012 0562950 6 7 73 588م المعقل 212440 ابتسام مهدي دخيل ناظم حسين خلف هليل المالكي 1183

السويب القرنه البصره 04/07/2012 0563048 6 7 142 1238 الثغر 00363451 صبيحه حسن زغير ناظم حمادي حامد حثيثه الشرمطه 1184

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0409109 10 14 6380 318 الثغر 00587353 شكريه محمود كاظم ناظم طعمه شياع لعيبي المالكي 1185

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409382 3 6 39 545م القرنة 214670 هدى غليم عويد ناظم قاسم سباهي ديوان السكيني 1186



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409169 6 6 32238 162 شط العرب 00959804 جبرية غضبان احمد نافع سعيد عبد الكريم عوفي السعيد 1187

طلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409177 2 6 6747 336 طلحة 00930035 حذام حبيب عبد علي ناهي هاشم سلمان مري الغضبان 1188

الشرش القرنة البصرة 04/07/2012 0563260 2 8 73790 369 القرنة 00784651 رقية عبد الكريم بدر نائل طليع بدر عداي الدهيس 1189

البصرة البصره البصره 24/06/2012 0409071 1 2 42 679م المعقل 00674693 ذكرى كاظم قاسم نبيل محمد علي محمد علي الديري 1190

العز المدينة البصرة 04/07/2012 0563132 3 8 154 182م طلحة 00921770 نجاة شهيد عبد الكريم نجاه شهيد عبد الكريم جناح المحمد 1191

خور الزبير خور الزبير البصرة 24/06/2012 0408906 4 6 39151 196 شط العرب 387307 كاظمية تيروز ياسية نجم عبد الحميد محمد مسحن برغوثي 1192

صلحة المدينة البصرة 24/06/2012 0409033 10 4 8 528 طلحة 00196054 سلوى عبد الغني حنون نجم عبد الزهره حنون محمد الجبر 1193

جزيرةالثالثة شط العرب البصرة 24/06/2012 0409136 2 6 21 1229م شط العرب 00959717 احالهم عبد الزهرة عيسى نجم عبد هللا احمد صالح الخليفة 1194

التمار المدينة البصرة 24/06/2012 0408807 6 6 65785 329 طلحة 66331 عواطف ظاهر حبيب نجم عبد هللا فرعون فزع الفزع 1195

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 04/07/2012 0417595 8 7 80027 401 ابي الخصيب 00747149 نعيمه شهاب حميد نجم عبد هللا محمد دخيل الكنعان 1196

االمام الصاد المدينة البصرة 24/06/2012 0409189 10 4 77 1225 طلحة 00616814 ميسون غالب حنون نجم عبد الواحد فاضل محمد السالم 1197

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0409188 9 5 176 127م شط العرب 464932 رقية جميل جاسم نجم عبود عبد هللا احمد العامري 1198

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0456900 7 14 96186 481 الفاو 00348001 نورة خليل ابراهيم نجم عبود عبد الملك عبد العزيز الدوسري 1199

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563144 6 3 42534 228 المعقل 00873071 افراح صيوان كاظم نجم عبود مشالي علوان الحمداني 1200

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 04091340 2 6 124 570م المدينة 00897892 مريم عكاب حمود ندوان شعالن عجالن عبيد السورة 1201

الدير القرنة البصرة 24/06/2012 0408915 9 7 76 1249م الزبير 00293621 نجاة حسين جصان نزار دينار سلمان علي العلي 1202

طلحة القرنة البصرة 04/07/2012 0415045 10 7 37 627 طلحة 00922942 نجمة مالك حمود نزار عبد الرحمن عبود عبد المحسن االحمد 1203

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0562682 8 3 38985 195 شط العرب 461698 فاطمه صغرى حسين عبدالوهاب نزار عوده محسن ناصر الموسوي 1204



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0563214 3 7 36171 181 شط العرب 00204436 نعسة سلمان عبيد نعسه سلمان عبيد معارج المالكي 1205

التنومه شط العرب البصره 04/07/2012 0563101 1 8 193 507 شط العرب 15549 زينب خليل ابراهيم نعمه حسن جبر علي العيداني 1206

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563266 2 8 34023 171 شط العرب 00875680 علية محمود فارس نعمه سبهان داود سلمان العطبي 1207

ابي الخصيب ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0408912 4 9 26 1324م ابي الخصيب 00872101 ابتسام نعيم درويش نعيم خلف محسن حسن الكنعاني 1208

الزبير الزبير البصره 24/06/2012 0409224 2 6 18 1517م الزبير 388045 نديمه طالب عيسى نعيم صويحي طريم شايب المياحي 1209

السويب القرنه البصره 24/06/2012 0409008 3 4 64337 322 طلحه 00339080 نعيمه عبدعلي صخي نعيمه عبد علي صخي سلمان السالم 1210

السيبة ابي الخصيب البصرة 04/07/2012 0562973 1 1 87405 438 ابي الخصيب 00110405 نعيمة علي حسين نعيمه علي حسين معلة  1211

السويب القرنة البصرة 24/06/2012 0408496 5 4 73774 369م القرنة 00266224 نغماشة عبد هللا سعيد نغماشه عبد هللا سعيد خنجر المياحي 1212

طلحه المدينه البصره 04/07/2012 0436408 2 5 195 528 طلحه 056876 نفيسه خيري حنون نفيسه خيري حنون  الجبر 1213

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0563145 6 3 78 1277م البصرة 71861 ندى يوسف نصر هللا نمير جاسم محمد فاضل الكاظمي 1214

الهارثه البصره البصره 24/06/2012 0409356 5 6 39656 199 الهراثه 00424049 بشرى محمدجواد  نور الدين جميل سلمان محمد البدران 1215

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0408909 4 6 15 1337م القرنة 00003234 امنة حسن محمد نوري مرتضى حسين جواد ال فرج هللا 1216

الحيادر المدينة البصرة 24/06/2012 0456855 8 3 93 1232 المدينة 00823788 نورية جالب عباس نوريه جالب عباس جابر الحيادر 1217

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409308 2 15 89328 447 ابي الخصيب 00796991 نورية عبد الواحد حسين نوريه عبد الواحد حسين  الشويل 1218

طلحه المدينه البصره 24/06/2012 0408988 2 4 11 528م طلحه 0140742 نوريه علق ناجي نوريه علق ناجي دهام الدهام 1219

حي االنصار الزبير البصرة 24/06/2012 0456862 9 4 9 1282م الزبير 00313036 فاطمة علي اصغر نيسان شبوط مطير اخليفة البزوني 1220

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0408791 6 6 146 192 العز 00506329 وداد حسين كاظم هادي عبد الكريم حسين فرج هللا الفرج هللا 1221

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0562754 1 7 48851 245 المعقل 00205338 كريمة لفته شاهين هادي مطرود سند عبود العطبي 1222



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

شط العرب شط العرب البصره 24/06/2012 0409034 2 4 3729 187 شط العرب 00069685 عزت عبدالرزاق كاظم هاشم عبد القادر حمد خلف الكروان 1223

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0417318 5 7 32476 163 شط العرب 036893 حسنه جعفر حسن هاشم قاسم طاهر جبر الحامدي 1224

التنومة شط العرب البصرة 04/07/2012 0415093 8 7 160 604م شط العرب 00918354 فاطمة فاخر ناصر هاشم مجيد شبر يونس ال يونس 1225

بصرة البصرة البصرة 24/06/2012 0409432 7 6 154 139م البصرة 1248868 جميلة عباس حسين هاشم محمد فاضل كاظم الكاظم 1226

السيبة الخصيب ابي البصرة 24/06/2012 0408975 3 6 90565 453 ابي الخصيب 00057419 خلود عبد الرضا محمود هاشم يعقوب يوسف علي علي 1227

كرمة علي البصرة البصرة 04/07/2012 0417578 8 7 151 29م الهارثة 578989 هاشمية سلطان علي هاشميه سلطان علي محمد الحلفي 1228

النشوة الدير البصرة 04/07/2012 0415127 4 7 70018 351 النشوة 00023162 هاشمية لفتة نعمة هاشميه لفته نعمه محمد النور 1229

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563299 2 7 141 580 شط العرب 00263268 سعاد معتوق شنيو هاني جبار محمد علي الحسيني 1230

التنومة\ شط العرب البصرة 24/06/2012 0456857 5 3 197 604 شط العرب 282329 هدية زغير جبر هاني سلمان جعاز موسى الحطيطاوي 1231

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0415034 10 7 166 384م النجف 00623325 كوكب توفيق عبد الرزاق هاني شاكر عبود مشكور التميمي 1232

الزبير الزبير البصرة 24/06/2012 0409533 9 6 126 1199م الزبير 00404799 زهرا حسين شريفي هاني صالح جابر فرحان المنتفكي 1233

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409534 9 6 37762 189 شط العرب 00018152 بشرى علي طالب هاني غصاب منصور سهر السهر 1234

بصرة بصرة البصرة 24/06/2012 0408221 4 6 5 1361 المدينة 00339724 هدى عبد االمير عبد الجليل هدى عبد االمير عبد الجليل جاسم  1235

القرنة القرنه البصره 04/07/2012 0563198 10 5 22 207 العز 00450496 شهال محمد كاظم هواي جبار مرهلي حماده العوجاني 1236

طلحه القرنه البصره 24/06/2012 0409440 7 6 143 1274 طلحه 00752503 فخريه باقر عبود هيثم جبار جياد عبود المنصور 1237

الزبير الزبير البصرة 04/07/2012 0563185 2 7 51 1228م المدينة 00886280 نضال مطر فاضل هيثم جبار نعمه هاشم الموسوي 1238

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563009 1 4 34 1265 شط العرب 065695 زينب ناصح عبيد هيثم حسن شغيب فنجان الموالي 1239

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562948 6 7 38 204م شط العرب 00503963 غفران عبدالحسن جوالن هيثم عدنان يوسف غيث الحساني 1240



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409466 8 6 72 335 القرنة 00433181 هيفاء زايد جاسم هيفاء زايد جاسم محمد المالكي 1241

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0420406 1 8 28 4190 الصدر 00018216 زهراء رحيل  واثق جبار محسن عبد الرضا المالكي 1242

المدينة المدينة البصرة 24/06/2012 0409165 4 1 28 407 العز 00698052 حمدية عبد الكاظم عبد الزهرة واثق صينخ جعفر  الحجاج 1243

الهوير المدينة البصرة 24/06/2012 0409035 5 4 102 1241 العز 00059279 سليمة شنشول جاسم والي عبد العظيم ياسين سلطان العكدة 1244

السويب القرنه البصره 04/07/2012 0420424 1 8 72945 365 القرنه 00780363 وبريه غضبان محمد وبريه غضبان محمد ياسين الباهلي 1245

بصرة البصره البصره 24/06/2012 0408903 4 6 146 1248م النشوه 076344 وجدان عبدالكاظم غضبان وجدان عبد الكاظم غضبان كباشي النور 1246

عتبة شط العرب البصرة 04/07/2012 0417308 5 7 192 1161م شط العرب 062686 وحيدة مهدي طعمة وحيده مهدي طعمه احمد الموسوي 1247

طلحه القرنه االبصره 24/06/2012 0409036 2 4 64337 322 طلحه 412043 وداد عبدالسالم فيصل وداد عبد السالم فيصل غاجي السالم 1248

السويب القرنة البصرة 04/07/2012 0420425 1 8 117 197م الدير 00817404 وردة خالد هذيل ورده خالد هذيل عثمان الطعيم 1249

البصره البصره البصره 04/07/2012 0563257 2 8 128 59م شط العرب 00177122 هدى ماجد عبداللطيف وسام جبار غضبان زغير ال فياض 1250

ام الشوك الهوير البصرة 04/07/2012 0563120 1 2 20 1300 العز 0020353 جميلة حمدان كزار وسمي لفته كيطان ناجي البزازنة 1251

بصرة البصرة البصرة 04/07/2012 0436422 4 4 908 673م ابي الخصيب 00812755 نادرة عبداالمير خضير وصفي حسين علي شلش الشلش 1252

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0563157 1 5 181 1195م شط العرب 00289498 ايمان حسين علي وعد هللا فاضل ياسين داود الزغير 1253

القرنة القرنة البصرة 24/06/2012 0409183 8 5 131 363م القرنة 00840528 وفاء ياسر ماهود وفاء ياسر ماهود مرهج المحمد 1254

الفاو الفاو البصرة 04/07/2012 0415132 4 7 142 65م الفاو 00303222 اسيل ابراهيم لفتة وليد سعيد جوهر نظر الجوهري 1255

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0563111 1 8 70 641 طلحة 00824320 خولة سلمان عبد الحسين وليد عبد الساده خصاف جابر الفرج 1256

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563168 1 5 32534 163م شط العرب 178772 زمن يوسف يعقوب وليد كريم جاسم كريم الراضي 1257

طلحة المدينة البصرة 04/07/2012 0417431 6 4 115 1225 طلحة 00499228 نديمة عبد الوهاب عبد الحسن وليد مجيد عبد الكريم جناح المحمد 1258



لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور / مكتب البصرة
اسماء المشمولين الذين صكوكهم جاهزة لالستالم

البصره البصره البصره 24/06/2012 0409022 7 4 4185 21 البصره 00665340 ابتسام ليلو حسين وليد مزهر هادور علي النور 1259

الهادي البصرة البصرة 04/07/2012 0562945 6 7 92 233م المعقل 00256409 سهام صالح جابر وهاب هاشم جابر كزار السكيني 1260

الجنينة بصرة البصرة 04/07/2012 0562526 1 7 46007 231 المعقل 00786149 سوست حسن عبد الكريم ياسين طه مكي سلمان السكيني 1261

الثغر القرنه البصره 04/07/2012 0420409 1 8 78 1434 الغر 298771 جليله حمد سلمان يحيى جوده ثامر عليوي السعيد 1262

ابي الخصيب ابي الخصيب البصره 24/06/2012 0408766 1 15 90017 451 ابي الخصيب 566386 رضيه صمد شهاب يعقوب باقر يعقوب عذبي الغانم 1263

شط العرب شط العرب البصرة 04/07/2012 0562944 6 7 104 30 شط العرب 00535818 سيدة شهناز موسوي يعقوب يوسف راضي مطلب الدنين 1264

القرنة القرنة البصرة 04/07/2012 0415027 10 7 67805 340 القرنة 00329762 جهينة حميد عبد هللا يوسف ثامر خمام حسين الحلفي 1265

بصرة بصرة البصرة 04/07/2012 0415078 8 7 192 1449 البصرة 0041027 فوزية فرج حمادي يوسف حمادي قاسم الزامل العبودي 1266

شط العرب شط العرب البصرة 24/06/2012 0409070 8 2 37368 187 شط العرب 000627 زهرة عبد هللا صالح يوسف رحيم سوادي ديوان الديوان 1267

الهارثة الهارثة البصرة 04/07/2012 0563300 2 7 59 64 العارثة 00447361 شيماء سلمان محمد يوسف عبد الحسين كاظم حسين االسدي 1268

شط العرب شط العرب البصره 04/07/2012 0563278 2 7 32758 164 شط العرب 32391 سليمه ثاجب جاسم يوسف يعقوب عرزال كاظم العيداني 1269

الفاو الفاو البصرة 24/06/2012 0409115 8 14 1 88م الفاو 00297039 خيرية عيسى مبارك يونس احمد مبارك احمد السالمة 1270

السيبة ابي الخصيب البصرة 24/06/2012 0409381 8 15 198 67م ابي الخصيب 00981501 معالم كاظم عبد الجليل يونس زهراو علي سلمان السلمان 1271
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