
قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

المنطقة االصلية التي اعيد اليها
المحافظة االصليةتاريخ الصكرقم الصكالوجبةالمرحلةالصحيفةالسجلالدائرةرقم الهويةاسم االرملة / المطلقةت
نينوى2008\3\4181221211021055113 مآرآوكابتسام سالم محمود1

البصرة3576812671548252008/05/10 مآرآوكابتسام عبد سعيد2

البصرة2011\3\34111710419572724مآرآوكابتسام فائز حبيب3

ذي قار523315671511012008/05/12 مآرآوكابتسام آاظم جناح4

بغداد30219514671533645/14/2008 مآرآوكابتسام محمد حنش5

بغداد3021951106715336429/4/2009 مآرآوكابتسام محمد حنش6

البصرة2008\8\47716186737409111 مآرآوكاحسينة خلف فدعم7

البصرة47716186737409114/12/2008 مآرآوكاحسينة خلف فدعم8

بغدادتعهدات جديد499231267460147 مآرآوكاحالم اعجمي طاهر9

األنبار 4111111311021164929/1/2008آرآوكاديبة ترآي هالل10

بغداد 612491911004591511/5/2008آرآوكازهار عبدالستار عبد11

البصرة30919919674609942009/06/10 مآرآوكازهار آاظم لفتة12

آربالء4724910319510430/3/2011 مآرآوكازهار هاشم جواد13

البصرةتعهدات جديد6242911067460143 مآرآوكاسراء سليم عبد14

نينوى78788176733427827/5/2008 مآرآوكاسيا محمد عايد15

صالح الدين22012810819560310/4/2011 مآرآوكاضحية محسن عبداهللا16

بغداد4039811319598914/4/2011 مآرآوكاطياف شهاب احمد17

صالح الدينتعهدات جديد3951731168724576 مآرآوكافراح آريم حسين18

بابلتعهدات جديد403811268724361 مآرآوكاقبال زغير بالسم19

بغدادتعهدات جديد43511168724461 مآرآوكاالء محمد جواد خليل20

معلومات هوية احوال  الصكالرقماالسم



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

البصرة85819913672522512008/05/30 مآرآوكالهام صالح جبر21

بغداد41810413671546805/10/2008 مآرآوكالهام عبدالزهرة حمود22

ميسان 1271102113722007/11/24آرآوكامل سعيد علي23

بغداد3021981411021065820/12/2007 مآرآوكامل سلمان فرج24

بغداد2011\6\49518099319424915 مآرآوكامل عبدالستار رزوقي25

بغداد4107319674607572009/06/10 مآرآوكامل فاضل عباس26

واسط42119919671531655/7/2009 مآرآوكامل الزم شالآة27

واسط42119919671531655/14/2008 مآرآوكامل الزم شالآة28

بغداد2011\5\325171111019603111مآرآوكامل محمد عبدالزهرة29

بغداد312155110671559877/7/2008 مآرآوكامنة عبداالمير حمدان30

ميسان2011\9\4631791011952574مآرآوكامنة علي جعفر31

بغداد 377921101102072091/10/2007 مآرآوكاميرة ابراهيم نمر / ارملة32

البصرة34637110671515352008/05/12 مآرآوكاميرة احمد آثير33

نينوى3388318687245621/6/2009 مآرآوكاميرة خليف حمود34

النجفتعهدات جديد5611941868724768 مآرآوكاميرة صكر عودة35

البصرة2011\3\35113710319450122مآرآوكاميرة طعمة حيال36

ديالى2557718673344042008/05/27 مآرآوكامينة حسن آريم37

ديالى2557718673344041/4/2009 مآرآوكامينة حسن آريم38

بغداد تعهدات جديد1868724910آرآوكامينة حيدر عبد 39

واسط 1261102112182007/11/22آرآوكامينة حيدر عبد 40

نينوى2011\9\7627211927602728 مآرآوكامينة عظيم خضر41

بغداد38334186715547623/6/2008 مآرآوكامينة محمد بطي42



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد38334186715547623/6/2008 مآرآوكامينة محمد بطي43

بغداد38334186715547623/6/2008 مآرآوكامينة محمد بطي44

بغداد38334186715547623/6/2008 مآرآوكامينة محمد بطي45

بغداد38334186715547623/6/2008 مآرآوكامينة محمد بطي46

بغداد41818018676406797/27/2010 مآرآوكانتصار جبار حاتم47

ذي قار 334751811020759011/29/2007 مآرآوكانتصار جواد محمد48

االنبار6276216672525032008/05/30 مآرآوكانتصار حمودي حسين49

االنبار6276216672525031/19/2009 مآرآوكانتصار حمودي حسين50

بغداد33212410319427411/4/2011 مآرآوكانتصار رحيم صفر51

52
انتصار صالح حسون

صالح الدين 1271102071052007/09/23آرآوك

53
انتصار صالح حسون

13311015251210/9/2007آرآوك
بغداد

بغداد 4961281611020746429/11/2007 مآرآوكانتصار صالح حسين54

ميسان493176171102103686/5/2008 م آرآوكانعام جبار داغر55

نينوى30912710519593730/3/2011 مآرآوكانعام غانم سعداهللا56

آربالء33910617671511202008/05/12 مآرآوكانعام آاظم خضير57

نينوى2008\8\78497176715523011 مآرآوكانعام محمد سعيد جميل58

بغداد 171100455529/15/2007آرآوكانعام نافع رحيم59

ذي قار 1261102112212007/11/22آرآوكانعام نافع رحيم60

البصرة779100196733426527/5/2008 مآرآوكانيسة صبيح جاسم61

البصرة77910019673342652008/05/27 مآرآوكانيسة صبيح جاسم62

ديالى418409919415214/4/2011 مآرآوكايمان ابراهيم حسين63

بغداد44619625673343572008/05/27 مآرآوكايمان حسن احمد64



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

آربالء3215923673343882008/05/27 مآرآوكايمان حمزة زبالة65

آربالء32159286733438826/4/2009 مآرآوكايمان حمزة زبالة66

البصرة21630286715487710/5/2008 مآرآوكايمان سالم راشد67

ذي قار35590236737400120/7/2008 مآرآوكايمان سلطان حنتوش68

69
ايمان عبدالجواد شديدة

بغداد 1261102111822007/11/22آرآوك

ذي قار4921151191959906/4/2011 مآرآوكايمان عبدالعباس غانم70

النجف427199246733418925/5/2008 مآرآوكايمان عبدالهادي نعمة71

ذي قار7851526671510622008/05/12 مآرآوكايمان غضبان عيسى72

بغداد34017122671545775/10/2008 مآرآوكايمان آاظم حسن73

بغداد455928671523997/7/2008 مآرآوكايمان محمد خليف74

ذي قار41613829672522782008/05/30 مآرآوكباجية لطيف صكبان75

ذي قار41613829682275118/9/2010 مآرآوكباجية لطيف صكبان76

البصرة338147296715433427/5/2008 مآرآوكباسمة داود سلمان77

صالح الدين49264266715457826/5/2008 مآرآوكباسمة آريم محمد جاسم78

ميسان2096256715552613/7/2008 مآرآوكباسمة مهدي صالح79

بغداد تعهدات جديد4771582668724925آرآوكبتول صافي حوجي 80

بغدادتعهدات جديدة4341352668724505 مآرآوكبتول عباس آاطع81

82
بتول عبد زيدان

بغداد 1221102070352007/09/22آرآوك

83
بتول عبد زيدان

1331101524219/9/2007آرآوك
ديالى

بابل7052326671553067/7/2008 مآرآوكبتول عبداهللا عمران84

85
بتول عمر صالح

بغداد 1231102070012007/09/22آرآوك

86
بتول عمر صالح

1841371101523419/9/2007م91آرآوك
ذي قار



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

نينوى164163266759792910/6/2009 مآرآوكبتول محمد مصطفى87

ديالى78710626671517122008/05/12/مآرآوكبثينة مهدي محمد عبد88

الديوانية2895326671537565/14/2008 مآرآوكبدرية حميد حسن89

بغداد 2561712511020745429/11/2007 مآرآوكبدرية راهي حميدان/ارملة90

ميسان730136101019563414/4/2011مآرآوكبدرية شايع شمخي91

بغداد36932611020772729/11/2007 مآرآوكبدرية شياع فيصل92

بابل 325193261102116405/3/2008 مآرآوكبدرية عبيد جاسم / ارملة93

بغداد 3421072111020759111/29/2007 مآرآوكبدرية محسن ثوني94

الديوانية2008\9\2956721671543897 مآرآوكبدرية ناصر حسين95

الديوانية2956721671543898/7/2009 مآرآوكبدرية ناصر حسين96

97
بديرة محمد خلف

صالح الدين 1221102070512007/09/23آرآوك

98
بديرة محمد خلف

1331101524469/9/2007آرآوك
ديالى

بغداد436841041958397/4/2011 مآرآوكبديعة عبد حسان99

بغداد2008\3\3411852211021035011 م آرآوكبسعاد آاظم حسين 100

قادسية2008\8\310162216725292224 مآرآوكبسمة حميد عبدالزهرة101

قادسية31016222672529225/7/2009 مآرآوكبسمة حميد عبدالزهرة102

ديالى6021262211020999513/7/2008 مآرآوكبشرى حنش محمد103

بغداد2011\3\3343110319547116مآرآوكبشرى صغير ابراهيم104

نينوى2008\8\32618223672527113 مآرآوكبشرى عبد احمد105

ديالى2008\8\42714823671555873 مآرآوكبشرى آريم عودة106

النجف2011\8\4942911819619922 مآرآوكبشرى محمد علي107

صالح الدين36991236715513223/6/2008 مآرآوكبشرى منعم شهاب108



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

صالح الدين36991236715513223/6/2008 مآرآوكبشرى منعم شهاب109

صالح الدين36991236715513223/6/2008 مآرآوكبشرى منعم شهاب110

صالح الدين36991246715513223/6/2008 مآرآوكبشرى منعم شهاب111

صالح الدين36991246715513223/6/2008 مآرآوكبشرى منعم شهاب112

بغدادتعهدات جديد451632467597935 مآرآوكبشيرة رشيد مجيد113

نينوى2008\9\191101246715320021 مآرآوكبلقيس محمد عبداهللا114

األنبار2008\3\20926241102097779 مآرآوكبلقيس محي عبدالعزيز115

بغداد 4631102411020754229/11/2007 مآرآوكبهية جاسم حسن116

ذي قار2008\7\259102246725296827 مآرآوكبهية عذافة مفتاض117

بغداد42119525671539695/14/2008 مآرآوكبيداء مهدي نعمة118

بغداد39418625671536675/12/2008 مآرآوكتاجية بدر غريبط119

ذي قار2008\7\454128256737289326 مآرآوكتاجية عداي حسين120

بغداد 1271102113612007/11/24آرآوكتحرير عبدالكاظم آاطع121

البصرة471143266715453222/5/2008 مآرآوكترآية جاسم عبد122

بابل2008\6\1632726671542481 مآرآوكتسجيل آمال خماس123

124
توحيد علي عجيل

صالح الدين 1171101521992007/09/20آرآوك

125
توحيد علي عجيل

49413611015206611/9/2007م78آرآوك
بصرة

ذي قار4154927671532205/14/2008 مآرآوكثائرة محمود عفراوي126

بغداد756341091951124/4/2011 مآرآوكثريا موحان عبدالصاحب127

نينوى6311291051951282/5/2011 مآرآوكثرية احمد خلف128

بغداد3451541031952784/4/2011 مآرآوكثمينة قاسم ثابت129

بابل206200276715304214/5/2008 مآرآوكثمينة نعيمة طواس130



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

ميسان41854276715534623/6/2008 مآرآوكثورة صادق مهدي131

ميسان41854276715534623/6/2008 مآرآوكثورة صادق مهدي132

ميسان41854276715534623/6/2008 مآرآوكثورة صادق مهدي133

ميسان41854276715534623/6/2008 مآرآوكثورة صادق مهدي134

ميسان41854276715534623/6/2008 مآرآوكثورة صادق مهدي135

النجف2008\8\3546727673361054 مآرآوكجاسمية سعد عيسى136

ذي قار2011\5\473381051959798 مآرآوكجبارة رهيف آزار137

ذي قار2008\7\26164276725296626 مآرآوكجبرية حسين فرج138

واسط2008\3\4531712811021045818 مآرآوكجسن جليب والي139

بغداد342512811021071621/4/2008 مآرآوكجكارة عبداهللا صالح140

بغدادتعهدات جديدة4351292868724516 مآرآوكجليلة ريسان موسى141

بغداد3714628679949835/7/2009 مآرآوكجمالة مغير شاري142

بغداد3714628673343835/27/2008 مآرآوكجمالة مغير شاري143

البصرة2008\5\1889286715475129 مآرآوكجمهورية آريم رسن144

145
جميلة رسن مناحي

تعهدات جديد2868724894آرآوك
ميسان

146
جميلة رسن مناحي

بغداد 1171018916902007/09/12آرآوك

147
جميلة رسن مناحي

شرقاط/صالح الدين1381018912536/9/2007آرآوك

بغداد41514286733456312/24/2008 مآرآوكجميلة عباس منحوش148

بغداد4151428673345635/27/2008 مآرآوكجميلة عباس منحوش149

150
جميلة عبد زينل

نينوى 1231102070042007/09/22آرآوك

151
جميلة عبد زينل

543321371101523429/9/2007آرآوك
ذي قار

االنبار33412711619601113/4/2011 مآرآوكجميلة علي زغير152



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد39314110719494630/3/2011مآرآوكجميلة لعيبي ضامن153

صالح الدين64416296733451225/5/2008 مآرآوكجميلة مخلف حنش154

155
جميلة ياسين علي

صالح الدين 1221102070502007/09/23آرآوك

156
جميلة ياسين علي

1331101524459/9/2007آرآوك
ذي قار

بغداد47712021011020986812/17/2007 مآرآوكجنان محمد راضي157

بغداد402471171962016/4/2011 مآرآوكجهادة علي جاسم158

صالح الدين57543210672520012008/05/30 مآرآوكجواهر محمد حسين159

ديالى 43711321011021108920/4/2008 مآرآوكجورية خميس عباس / ارملة160

البصرة495129210110021083220/3/2008 مآرآوكحبابيب طالب علي161

بغداد4021410419514631/3/2011 مآرآوكحتم عباس شروان162

شرقاط/صالح الدين3191482106715413526/5/2008 مآرآوكحدشة محمد الحسين163

بغداد386369119423310/4/2011 مآرآوكحربية ابراهيم سلطان164

ميسان78195216715394112/7/2009 مآرآوكحسناء سعيد جاسم165

ميسان78195216715394114/5/2008 مآرآوكحسناء سعيد جاسم166

ذي قار75712821672520356/7/2009 مآرآوكحسنة صباح هميم167

ذي قار75712821672520352008/05/30 مآرآوكحسنة صباح هميم168

بابل2011\9\3141769829431115 مآرآوكحسنة عريبي عبداهللا169

صالح الدين2003611319605824/4/2011 مآرآوكحسنة علي ابراهيم170

بغداد40215822674607912009/06/10 مآرآوكحسنة هاشم عبدالرضا171

بغداد35122211020963912/17/2007 مآرآوكحسيبة رشيد معيدي172

البصرة2008\8\31812322672529092 مآرآوكحسيبة عوفي علي173

صالح الدين620312211021016512/17/2007 مآرآوكحسيبة قيزي صالح174



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

شرقاط/صالح الدينتعهدات جديدة1967131067460865 مآرآوكحصة محشول رحيم175

ذي قار163631110201017524/4/2008 مآرآوكحال خضير عباس176

بغداد4791173211020774429/11/2007 مآرآوكحليمة اسديرة زبون177

بغداد2008\3\2201693711021033618 مآرآوكحليمة رحيم نوماس178

بغداد4733336674606832009/06/10 مآرآوكحليمة شامخ بدن179

بغداد4884832671542805/10/2008 مآرآوكحليمة قاسم فرعون180

نينوى1998386715579619/7/2008 مآرآوكحمدة احمد طه181

نينوى787110316715308721/6/2008 مآرآوكحمدة جاسم حمادي182

نينوى787110346715308721/6/2008 مآرآوكحمدة جاسم حمادي183

نينوى787110366715308721/6/2008 مآرآوكحمدة جاسم حمادي184

نينوى787110376715308721/6/2008 مآرآوكحمدة جاسم حمادي185

نينوى787110396715308721/6/2008 مآرآوكحمدة جاسم حمادي186

187
حمدية باد برهوم

13101018913305/9/2006آرآوك
بغداد

صالح الدينتعهدات جديد6381293868724577 مآرآوكحمدية حسين ابراهيم188

بغداد43429396737423521/5/2008 مآرآوكحمدية خضير حسين189

صالح الدين1003134316715522428/6/2008 مآرآوكحمدية عجيل عواد190

صالح الدين1003134336715522428/6/2008 مآرآوكحمدية عجيل عواد191

صالح الدين1003134346715522428/6/2008 مآرآوكحمدية عجيل عواد192

صالح الدين1003134396715522428/6/2008 مآرآوكحمدية عجيل عواد193

صالح الدين10031343106715522428/6/2008 مآرآوكحمدية عجيل عواد194

بغداد2011\6\3101841171960397مآرآوكحمدية قاسم محمد195

بغداد2008\8\3761213106737433116 مآرآوكحمدية آامل محمد196



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد3412310674608632009/06/10 مآرآوكحمدية مزعل محمد197

بغداد3765031011020998712/17/2007 مآرآوكحميدة حنون عبيد198

واسط18113938672521322008/05/30 مآرآوكحميدة داخل رعيد199

بغداد308157346715109119/7/2008 مآرآوكحميدة عباس موسى200

البصرة 49614031011021147712/2/2008آرآوكحميدة عبدالجليل ابراهيم201

بغداد2011\5\331281031956653 مآرآوكحنان قاسم حسين202

واسط40714137672521182008/05/30 مآرآوكحنيظلة عسكر جبار203

واسط4071413106725211813/1/2009 مآرآوكحنيظلة عسكر جبار204

نينوى35918934672524692009/08/01 مآرآوكحياة حياوي علي205

نينوى2008\8\359189386725246924 مآرآوكحياة حياوي علي206

صالح الدين2011\5\4841561161965295مآرآوكحياة خلف سعيد207

النجف493853111021034211/5/2008 م آرآوكحياة عوض عكلة208

الديوانية3088539673343232008/05/27 مآرآوكحياة محيسن آماز209

شرقاط/صالح الدين18782396715501114/5/2008 مآرآوكخاتون صالح عبداهللا210

صالح الدين 4921483911020703924/1/2008 مآرآوكخاتون عالوي محمد / ارملة 211

شرقاط/صالح الدين3701134671546815/10/2008 مآرآوكخالدة سهيل نجم212

بغداد2011\3\4538910919577027مآرآوكخالدة محمد ضايع213

االنبارتعهدات جديدة3771763367460681 مآرآوكخالدة مصطاف احمد214

البصرة2008\7\243156366715179927 مآرآوكخالدية العيبي دهيم215

ذي قار4951903467251742008/05/30 مآرآوكخديجة جياد آاصد216

صالح الدين17125326715483029/5/2008 مآرآوكخديجة عطية حسين217

البصرة4953434673727602008/06/21 مآرآوكخديجة علوان ولي218



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

نينوى 2008\3\25153111021182912 مآرآوكخديجة نوري مجيد219

220
خزعلية شيال محسن

بغداد 1251101523972007/09/22آرآوك

221
خزعلية شيال محسن

1321101523089/9/2007آرآوك
البصرة

ذي قار3932231671550305/14/2008 مآرآوكخشانة عكران علي222

شرقاط/صالح الدين78693316715554529/6/2008 مآرآوكخلفة اسماعيل هويد223

شرقاط/صالح الدين78693316715554529/6/2008 مآرآوكخلفة اسماعيل هويد224

شرقاط/نينوى364531672522372008/05/30 مآرآوكخلفة مصطفى جار225

بغداد4541749619425430/3/2011 مآرآوكخلود وليد محمد226

بغداد64415010619522330/3/2011 مآرآوكخولة جخيور عجيل227

نينوى 1211102112722007/11/22آرآوكخولة نايف محمد228

بغداد2008\8\600189336733613411 مآرآوكخيرية عبدالكاظم محمد229

بغداد600189336733613412/31/2008 مآرآوكخيرية عبدالكاظم محمد230

بابل296177336733451721/12/2008 مآرآوكخيرية عبداهللا هاشم231

بابل29617733673345175/25/2008 مآرآوكخيرية عبداهللا هاشم232

233
خيرية فوزي وهيب

13211015256910/9/2007آرآوك
ذي قار

234
خيرية فوزي وهيب

نينوى1291102071542007/09/23آرآوك

االنبار18217333674609637/27/2010 مآرآوكخيرية نعمان حميد235

بغداد2043434671537672009/04/20 مآرآوكدلية سعيد صالح236

بغداد2043434671537675/14/2008 مآرآوكدلية سعيد صالح237

ذي قار 667143711020746211/29/2007 مآرآوكذهينة ارزيج شريدة238

ذي قار94178376715511419/6/2008 مآرآوكرابحة عبد مهدي239

ذي قار94178376715511419/6/2008 مآرآوكرابحة عبد مهدي240



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

ذي قار94178376715511419/6/2008 مآرآوكرابحة عبد مهدي241

ذي قار94178376715511419/6/2008 مآرآوكرابحة عبد مهدي242

ذي قار94178376715511419/6/2008 مآرآوكرابحة عبد مهدي243

بغداد64558376733444727/5/2008 مآرآوكرابعة العيبي حافظ244

245
راجحة عبد مهدي

بغداد 1191100455712007/09/15آرآوك

246
راجحة عبد مهدي

1381018912896/9/2007آرآوك
ميسان

نينوى3641883511020994812/17/2007 مآرآوكراجحة آريم صالح247

البصرة2011\3\3521610619577713 مآرآوكرازقية هاشم حيدر248

نينوى27219835673343805/27/2008 مآرآوكرافدة يحيى طه249

بغداد2011\6\23319210819578715 مآرآوكرباب حسن جاسم250

بابل38690356715118630/6/2008 مآرآوكرباب حسين علي251

بابل38690356715118630/6/2008 مآرآوكرباب حسين علي252

ميسان75715510619527428/3/2011مآرآوكرباب خلف جمعة253

البصرة34315035673347592008/05/25 مآرآوكرباب عالوي يوسف254

بغداد39182356715436710/5/2008 مآرآوكرباب مجيد فهد255

ذي قار289953511021014720/3/2008 مآرآوكربحة عبيد منادي256

ذي قار36211935671547525/10/2008 مآرآوكربيعة شرهان حميدي257

آربالء1599435672523142008/05/30 مآرآوكرتبة جبر علوي258

بغداد3029236671550295/14/2008 مآرآوكرجاء عبدالرحمن مطر259

ميسان2009\6\425140366715500428 مآرآوكرجاء عبدالقادر نعمة260

ميسان425140366715500414/5/2008 مآرآوكرجاء عبدالقادر نعمة261

نينوى2008\9\64676366725247615 مآرآوكرجاء محمد علي محمد262



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

نينوى64676366725247612/23/2008 مآرآوكرجاء محمد علي محمد263

البصرة4716938671510822008/05/12 مآرآوكرحيمة حمد لفته264

بغداد430173811021013212/17/2007 مآرآوكرسمية تومي عبدالحسين265

الديوانية42017939672520212008/05/30 مآرآوكرسمية صالح لفتة266

االنبار31113910119530519/4/2011 مآرآوكرسمية عبداهللا جبير267

بغداد2008\8\370473106737403417 مآرآوكرسمية آاظم محسن268

صالح الدين480162310671530395/14/2008 مآرآوكرسمية آامل عبداهللا269

الديوانية1841143106715598419/7/2008 مآرآوكرسمية وادي بنيان270

بابل2008\7\4041593106715118527 مآرآوكرسمية ياس خضير271

البصرة672111310672523022008/05/30 مآرآوكرسيلة ناصر محسن272

ذي قار7887142673342662008/05/27 مآرآوكرشيجة مكطوف رساك273

الديوانية2011\8\34017710419567922مآرآوكرضية عبدالحسين آريدي274

الديوانية2011\5\40110510119457016مآرآوكرضية عبيس حسين275

ميسان2008\8\717741673361512 مآرآوكرغد آاظم جلوب276

صالح الدين2011\3\26115510919508027 مآرآوكرفعة شرقاط علي277

نينوى3914648687244267/27/2010 مآرآوكروناك ناصر حسين278

نينوى2011\9\391469829445918 مآرآوكروناك ناصر حسين279

بغداد393346672520512008/05/30 مآرآوكريحانة سعيد زويد280

بغداد2011\7\3627511119604120 مآرآوكزآية جياد ايدام281

بغداد2011\5\34611410419511319 مآرآوكزآية حسين علي282

البصرة2008\7\601114456715597927 مآرآوكزآية شياع مهنا283

ميسان 2008\3\8001434511021137311 مآرآوكزآية قاسم حسن / ارملة284



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد3547044671549182008/05/10مآرآوكزهرة حسن بجاي285

ذي قار375794711020965824/4/208 مآرآوكزهرة ديوان حسن286

البصرة395644106733452525/5/2008 مآرآوكزهرة زاير جبارة287

بغداد455100426872492011/30/2008 مآرآوكزهرة فالح محسن288

بغداد455100410673345135/25/2008 مآرآوكزهرة فالح محسن289

بغداد تعهدات جديد333304568724914آرآوكزهرة محسن حلو290

الديوانية4218111119602320/4/2011 مآرآوكزهرة محمد حمزة291

بغداد1817047674607712009/06/10 مآرآوكزهرة مطلك حسن292

البصرة725434211021016012/17/2007 مآرآوكزينب خلف حسن293

ذي قار35217210919520113/4/2011 مآرآوكزينب آاظم جابر294

بابل 3401064711020761912/1/2007 مآرآوكزينب آاظم حسين 295

بغدادتعهدات جديدة4801294567460731 مآرآوكزينب ناصر حمود296

بغداد43532436715545913/7/2008 مآرآوكزينب ناصر عبد297

بغداد3446546671538755/14/2008 مآرآوكساجدة جاسم حسين298

بغداد1711254611021060115/4/2008 مآرآوكساجدة حمد حردان299

بغداد39313042110021033515/4/2008 مآرآوكسامية آاظم ياسين300

صالح الدين2008\7\78455476715342927 مآرآوكساهرة سليمان عبداهللا301

ذي قار3462847673343532008/05/27 مآرآوكساهرة محمد ذياب302

بغداد2011\5\40210411519618429 مآرآوكساهرة محمد آاظم303

بغداد27219647671539035/14/2008 مآرآوكسرية مطلك شالل304

بغداد49310591019416926/4/2011 مآرآوكسعاد ابراهيم موسى305

ديالى372183456715300214/5/2008 مآرآوكسعاد ادهام جاسم306



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

ميسانتعهدات جديد4871304468724420 مآرآوكسعاد جبار حوش307

ميسان79781486715471327/5/2008 مآرآوكسعاد حسان عناد308

بغداد 2008\3\4771274511020760517 مآرآوكسعاد خلف اهللا جبر / ارملة309

310
سعاد شاآر حطبلب

1251101524622007/09/09آرآوك
بابل

311
سعاد شاآر حطبلب

1321101523259/9/2007آرآوك
بغداد

312
سعاد شلش مشة

بغداد 1221102070452007/09/22آرآوك

313
سعاد شلش مشة

نينوى 1331101524429/9/2007آرآوك

بغداد41615243671515212008/05/12 مآرآوكسعاد صدام فتحي314

ذي قار31785436715599529/6/2008 مآرآوكسعاد عباس حسن315

ذي قار317854106715599529/6/2008 مآرآوكسعاد عباس حسن316

البصرة3176510619493418/4/2011مآرآوكسعاد عبد حسن317

صالح الدين26598101019450628/3/2011مآرآوكسعدة علوان دودوج318

نينوى2011\9\17919211827590522 مآرآوكسعدية خضر محمود319

نينوى 367964811021185822/1/2008 مآرآوكسعدية سعدون احمد320

صالح الدين34478456715415221/5/2008 مآرآوكسعدية سلمان عبداهللا321

البصرة659120476715500914/5/2008 مآرآوكسعدية سلمان مشفي322

بغداد41514711619616614/4/2011 مآرآوكسعدية عبدالرزاق علي323

البصرة2008\3\1948471102078709 مآرآوكسعدية عيسى رهيج324

ميسان386185416715305922/6/2008 مآرآوكسعدية وهيب حسن325

ميسان386185416715305922/6/2008 مآرآوكسعدية وهيب حسن326

ميسان386185416715305922/6/2008 مآرآوكسعدية وهيب حسن327

ميسان386185416715305922/6/2008 مآرآوكسعدية وهيب حسن328



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

ميسان386185416715305922/6/2008 مآرآوكسعدية وهيب حسن329

بغداد2011\3\402110519574415مآرآوكسعدية يوسف زايد330

نينوىتعهدات جديد1711854168724681 مآرآوكسفانة ابراهيم حسين331

نينوى 341715811021184028/11/2009آرآوكسالمة خضر صوفي332

بغداد4712510319595411/4/2011 مآرآوكسالمة فليح راضي333

البصرة34517010619526424/4/2011مآرآوكسلسبيل محمد ابراهيم334

ذي قار43426526725291413/1/2009 مآرآوكسلطانة مخلف جالب335

ذي قار2008\9\4342658671519147 مآرآوكسلطانة مخلف جالب336

بغداد3743357672523422008/05/30 مآرآوكسلمى طابور حسن337

صالح الدين2011\3\20417511519650824مآرآوكسلوى اسماعيل هالل338

ذي قار2008\3\408645611021016310 مآرآوكسلوى حسين مزهر339

ديالى4923310619545617/4/2011مآرآوكسلوى حيدر محمود340

ميسان383265811020963715/4/2008 مآرآوكسليمة حسن علي341

بغداد41116855671515242008/05/12 مآرآوكسليمة حسين حسان342

بغداد40510054671553387/7/2008 مآرآوكسليمة حميد جودة343

بغداد3694654671538135/14/2008 مآرآوكسليمة عباس علي344

بغداد36946556782426810/11/2008 مآرآوكسليمة عباس علي345

ذي قار7986656672523272008/05/30 مآرآوكسليمة مسير عبدالحسين346

صالح الدين2461285111020773629/11/2007 مآرآوكسمر جاسم محمد347

صالح الدين37770556715454326/5/2008 مآرآوكسمية خزعل فيصل348

صالح الدين331155101019525531/3/2011مآرآوكسميرة حنشول حسن349

بغداد2008\8\4819056672524902 مآرآوكسميرة داود دوست350



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

واسط32117110719507830/3/2011 مآرآوكسميرة رطان لهود351

صالح الدين29616551672522892008/05/30 مآرآوكسميرة سامي سلمان352

البصرة3318758671543685/10/2008 مآرآوكسميرة سعد حمد353

بغداد47212952687243997/27/2010 مآرآوكسميرة سهيل نجم354

بغداد365164516733452225/5/2008 مآرآوكسميرة آاظم والي355

ديالى3535952671531765/14/2008 مآرآوكسميرة محمود حسين356

بغداد4638951671516232008/05/12 مآرآوكسميرة والي جلوب357

بغداد2009\6\4363556872425825 مآرآوكسناء احمد عبداهللا358

بغداد463170526715285029/6/2008 مآرآوكسناء حسين علي359

بغداد463170576715285029/6/2008 مآرآوكسناء حسين علي360

ذي قار79895611021082619/3/2008 مآرآوكسنية خزعل خالوي361

362
سنية خضير جدي

بغداد 1171101521692007/09/20آرآوك

363
سنية خضير جدي

بغداد 1311100457186/9/2007آرآوك

بغداد2011\9\3401159829430520 مآرآوكسنية زيدان حمد364

بغداد4176556715342330/6/2008 مآرآوكسنية فريح سلمان365

بغداد4176576715342330/6/2008 مآرآوكسنية فريح سلمان366

بغداد2011\3\345599219406323 مآرآوكسهام جبار محمد367

ذي قار2008\7\259102526725293827 مآرآوكسهام راضي عصمان368

بغداد2009\6\418184516872425729 مآرآوكسهامة عبدالكريم رحيم369

بغداد418184566737424321/6/2008 مآرآوكسهامة عبدالكريم رحيم370

بغداد4083053673342632008/05/27 مآرآوكسهيلة حسن علي371

النجف340164556733419315/8/2009 مآرآوكسوسن آاظم نجم372



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

النجف34016459673341935/25/2008 مآرآوكسوسن آاظم نجم373

بغداد4532551672521052008/05/30 مآرآوكشذى جعفر صادق374

صالح الدين2008\8\191179526725266718 مآرآوكشريفة طه الحميد375

النجف2008\7\492173546737452021 مآرآوكشريفة عالوي شنين376

بغداد3793052672521672008/05/30 مآرآوكشكرية رهيف معارج377

صالح الدين3617157672525102008/05/30 مآرآوكشكرية عبد بالل378

بغداد2427596715533219/7/2008 مآرآوكشمسة داود حمادي379

صالح الدين 361135211021158717/1/2008آرآوكشمسة ياسين سليمان380

شرقاط/صالح الدين16210052671550215/14/2008 مآرآوكشمسة يونس محمد381

الديوانية40342596715338826/7/2008 مآرآوكشنة فضل حمزة382

الديوانية4034259671533889/7/2009 مآرآوكشنة فضل حمزة383

ذي قار652193596737404526/7/2008 مآرآوكشهلة آاظم جدوع384

ديالى2011\7\1522011819619619 مآرآوكصالحة علي مهدي385

الديوانية7878311819613324/4/2011 مآرآوكصالحة ناصر حسين386

387
صبحة جاسم محمد

1231101525992007/09/10آرآوك
البصرة

388
صبحة جاسم محمد

7631371101523409/9/2007م196آرآوك
آربالء

االنبار46714155672520042008/05/30 مآرآوكصبحة جمعة وريجة389

390
صبحة عبدالقادر محمود

بغداد 1221102070372007/09/22آرآوك

391
صبحة عبدالقادر محمود

1331101524239/9/2007آرآوك
ذي قار

صالح الدين2008\8\48819458673740442 مآرآوكصبحة فياض جبر392

بغداد49218752670066405/12/2008 مآرآوكصبرية عباس جاسم393

البصرة2008\7\4941555106725290319 مآرآوكصبيحة جاسم محمود394



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد2011\9\195192111027599215 مآرآوكصبيحة جعفر عللو395

صالح الدين2008\7\17189536725297327 مآرآوكصبيحة حسين عبدالرحمن396

397
صبيحة رحيم حسين

بغداد 1161100459212007/09/18آرآوك

398
صبيحة رحيم حسين

13110189172312/9/2007آرآوك
الديوانية

بغداد43013810219567212/4/2011 مآرآوكصبيحة زبون غزاي399

البصرة777976567154609 مآرآوكصبيحة عطية علوان400

بغداد4113367671543917/7/2008 مآرآوكصبيحة علي محمود401

الديوانية49314010919521329/3/2011 مآرآوكصبيحة علي هادي402

البصرة648178676715434727/5/2008 مآرآوكصبيحة عودة فليح403

البصرة346756311021089020/3/2008 مآرآوكصبيحة فليح مطشر404

بغداد33914361671536265/12/2008 مآرآوكصبيحة قاسم سدخان405

الديوانية251131656715339019/7/2008 مآرآوكصبيحة آاطع برهان406

البصرة 7621836811021189711/28/2007آرآوكصبيحة محسن هالل407

البصرة4341926811021040315/4/2008 مآرآوكصبيحة محمد جبر408

ذي قار2009\7\77114167671531031 مآرآوكصبيحة مسحول حسوني409

ذي قار771141696715310314/5/2008 مآرآوكصبيحة مسحول حسوني410

بغداد 455286311021188510/1/2008 مآرآوكصبيحة نجم حسن 411

بغداد 2961446111004590629/4/208آرآوكصبيحة هادي مطلك412

بغداد2008\8\41599696737405517 مآرآوكصدامة راضي محيسن413

بغداد41599696737405110/6/2009 مآرآوكصدامة راضي محيسن414

بغداد 1381102116812007/11/27آرآوكصدامة غافل محيسن415

بغداد37459676715318114/5/2009 مآرآوكصديقة جعفر حسن416



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد37459696715318112/14/2008 مآرآوكصديقة جعفر حسن417

بغداد 4801456711021145225/11/2007 مآرآوكصديقة حسن محمد / ارملة418

البصرة33415068671516332008/05/12 مآرآوكصفية عاتي خيراهللا419

البصرة76616765671515292008/05/12 مآرآوكضيافة علي خضير420

البصرة3391386511020784227/2/2008 مآرآوكطريفة هالل فيصل421

بغداد161175696715300514/5/2008 مآرآوكطلبة حسن مهدي422

بغداد2011\10\52959982944193 مآرآوكطلبة سعيد نادر423

بغدادتعهدات جديدة408316268724526 مآرآوكطيارة عبد جبر424

الديوانية261156686715313014/5/2008 مآرآوكظهرية آزار عباس425

شرقاط/صالح الدين2008\8\76418162673740624 مآرآوكعائشة علي محمد426

نينوى2011\5\3451261061954073 مآرآوكعايشة عثمان احمد427

بغداد3791246611021023415/4/2008 مآرآوكعباسية صبري علي428

ذي قار65316568672520382008/05/30 مآرآوكعبلة مسلم حسين429

ميسان36511565672522642008/05/30 مآرآوكعدوية سلمان راضي430

الديوانية6076610101952527/4/2011مآرآوكعدوية عبد بزون431

صالح الدين 160506111020726111/2/2008 مآرآوكعديلة حسن محمد / ارملة 432

نينوى181128616715300914/5/2008 مآرآوكعديلة خضير احمد433

صالح الدين2011\3\48412410319456324مآرآوكعديلة هادي حويش434

بغداد405109626737403219/7/2008 مآرآوكعروبة محمود عبدالحميد435

ذي قار5193364671512512008/05/12 مآرآوكعزيزة احمد محمد436

بغداد31019010919528130/3/2011 مآرآوكعزيزة رشك ساجت437

بغداد3579064673344971/25/2009 مآرآوكعزيزة مطر عودة438



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد35790666733449727/5/2008 مآرآوكعزيزة مطر عودة439

شرقاط/صالح الدين2011\9\22079729431718 مآرآوكعزيزة مطلك صالح440

ذي قار63719761671555325/7/2008 مآرآوكعطية عبد نعمة441

ذي قار63719766671555325/7/2008 مآرآوكعطية عبد نعمة442

بغداد376134626715336314/5/2008 مآرآوكعفاف عبدالرحمن حسين443

االنبار4537910119556625/4/2011 مآرآوكعفيفة بديوي حسن444

صالح الدين تعهدات جديد319676768724852 مآرآوكعلية جبار حسين445

البصرة64915969671542695/10/2008 مآرآوكعلية جمعة آاظم446

بابل2008\8\3454667671551892 مآرآوكعلية جواد جرو447

الديوانية2008\7\370145686715478427 مآرآوكعلية حسن آاظم448

بغداد2008\9\3101436667333444927 مآرآوكعلية حسين راشد449

بغداد310143686733449228/6/2009 مآرآوكعلية حسين راشد450

بغداد33918569672522422008/05/30 مآرآوكعلية عبدالجبار حسين451

نينوى4651126106715438528/5/2008 مآرآوكعلية عبدالقادر حياوي452

صالح الدين2008\3\7561826311021018910 مآرآوكعلية عزيز سمير453

ميسان2011\5\3527811519616129 مآرآوكعلية محسن سعدون454

455
عنزة آاصد جادر

ذي قار2007\9\8015062662781286مآرآوك

456
عنزة آاصد جادر

2007\9\62662781286آرآوك
ذي قار

457
عنزة آاصد جادر

2007\9\8015069662781286مآرآوك
ذي قار

458
عنزة آاصد جادر

69662781289/6/2007آرآوك
ذي قار

459
عنزة آاصد جادر

بغداد 61100455572007/09/15آرآوك

460
عنزة آاصد جادر

1381018912776/9/2007آرآوك
صالح الدين



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

البصرة2008\8\4805161672525579 مآرآوكعواطف ثامر ساجت461

بغداد2008\3\41166511021023012 مآرآوكعواطف عبداالله حمود462

ميسان473196111019612111/4/2011 مآرآوكعيدة جبار آريم463

صالح الدين 201426311020705721/1/2008آرآوكعيدة جدوع مفلح464

صالح الدين3294611619603011/4/2011 مآرآوكعيدة حسن علي465

بغداد2008\8\29613062671554522 مآرآوكعيدة سوادي صبيح466

واسط403636911021007312/18/2007 مآرآوكعيدة شريف جبار467

بغداد4782364670066485/12/2008 مآرآوكفائزة ساهي محمد468

نينوى159143696715479330/6/2008 مآرآوكفائزة عبدالستار آاظم469

نينوى1591436106715479330/6/2008 مآرآوكفائزة عبدالستار آاظم470

االنبار7622211719606110/4/2011مآرآوكفائقة عياش روآان471

صالح الدين 19468631102111535/2/2008 مآرآوكفاتن جبار هاشم / ارملة472

واسط 2008\3\261896611021105713 مآرآوكفاتن عطيوي علي / ارملة473

بغداد2008\8\310118656715511511 مآرآوكفاتن فاضل سعودي474

نينوى2011\5\4304010519540410 مآرآوكفاطمة بلبول عسكر475

بغداد 4581106311015239328/1/2008 مآرآوكفاطمة حسين آاظم / ارملة 476

البصرة42976696715401726/5/2008 مآرآوكفاطمة حميد فنجان477

ذي قار40816964673347662008/05/25 مآرآوكفاطمة دخيل آاظم478

بغداد3698863673727732008/06/21 مآرآوكفاطمة راضي فتيت479

بغداد4291541181961516/4/2011 مآرآوكفاطمة علي سلمان480

بغداد4728069673345742008/05/27 مآرآوكفاطمة آاظم مسلم481

البصرة2011\3\86159101019580814 مآرآوكفاطمة مجيد آاري482



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد2011\3\3846610819543115مآرآوكفاطمة محمد هاشم483

صالح الدين16916610619597730/3/2011 مآرآوكفاطمة يحيى يوسف484

ذي قار2009\6\69816676725230629 مآرآوكفاطمة يوسف زايد485

ذي قار6981669672523062008/05/30 مآرآوكفاطمة يوسف زايد486

بغداد43512263671555695/7/2008 مآرآوكفانوس شمس محمد علي487

بغداد43512264671555695/7/2008 مآرآوكفانوس شمس محمد علي488

489
فتاة ناصر حسين

صالح الدين 1221102070652007/09/23آرآوك

490
فتاة ناصر حسين

1331101524639/9/2007آرآوك
ذي قار

بغداد4957063672521772008/05/30 مآرآوكفخرية آاظم ياسين491

بغداد4803866671549542008/05/10 مآرآوكفخرية محسن عيادة492

صالح الدين251266311020955713/5/2008 مآرآوكفرحة صالح حسين493

ميسان31959626715394714/5/2008 مآرآوكفرحة محمد الهواس494

بغداد37772696737407920/7/2008 مآرآوكفريال حمزة حسين495

ذي قار652172696715149513/7/2008 مآرآوكفريحة عكلة طعمة496

نينوى 17016561011021175911/27/2007 مآرآوكفضيلة ابراهيم محمود / ارملة497

البصرة40726911020782329/11/2007 مآرآوكفضيلة جاسم محمد498

الديوانية35519564672522872008/05/30 مآرآوكفضيلة جفات رسن499

ذي قار4081665672522252008/05/30 مآرآوكفضيلة حسين آاظم500

بابل2008\8\29619768673361313 مآرآوكفضيلة حالوة بقال501

بغداد36512310719556213/4/2011 مآرآوكفضيلة خضير محمد502

االنبار2011\5\49610310119591618 مآرآوكفطومة حمود عبد503

بغدادتعهدات جديد3344561068724417 مآرآوكفطومة هاشم نعمة504



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد484142610671551217/7/2008 مآرآوكفطيم عباس محمد505

صالح الدين2011\3\7841210219456817مآرآوكفطيم عجيل حبيب506

بغداد3821376411020995222/4/2008 مآرآوكفطيم قاسم حسن507

الديوانية 4291961011021142624/11/2007 مآرآوكفليحة حسن ضايقة / ارملة508

بغداد 40413611102114965/2/2008آرآوكفليحة عزت احمد509

بغداد354158646715447612/7/2008 مآرآوكفليحة عويد شلتاغ510

الديوانية3169862673340402008/05/25 مآرآوكفندية هاني جبوري511

الديوانية2011\5\28912811319613522 مآرآوكفهيمة جبر آاطع512

البصرة2008\7\481119636737450921 مآرآوكفهيمة حاجو عليوي513

صالح الدين2008\3\7681377311020956011 مآرآوكفهيمة محمد هزاع514

نينوى 198547311021143024/11/2007 مآرآوكفوزة احمد محمد / ارملة515

النجف 465517911021195811/28/2007آرآوكفوزية خليل رفيق516

الديوانية311797811020963312/17/2007 مآرآوكفوزية زغير جدوع517

بغداد3934272671517602008/05/12/مآرآوكفوزية عبدالهادي جواد518

ميسان3161647106715326114/5/2008 مآرآوكفوزية قاسم سعيد519

نينوى18553746715334314/5/2008 مآرآوكفوزية آاظم جبر520

بغداد2011\7\79629819405228 مآرآوكفوزية مناتي بالسم521

واسط37713101019547527/3/2011مآرآوكفوزية ناموس مراد522

بغداد35530766715119819/7/2008 مآرآوكقادرية احمد آريم523

ديالى15915177673345392008/05/25 مآرآوكقبيلة رشيد محمد524

بغداد 264817511004594116/1/2008 مآرآوكآاظمية جودة ناصر525

الديوانية25114478671545735/10/2008 مآرآوكآاظمية زغير بريدي526



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

البصرة4819276671531885/14/2008 مآرآوكآاظمية زيارة جاسم527

ميسان35216276671548422008/05/10 مآرآوكآاظمية سلمان محمد528

واسط2008\7\20744746733613727 مآرآوكآاظمية عبدالحسين علي529

بابل310154716715301114/5/2008 مآرآوكآافي حنون آاطع530

بغداد721100457457/5/2008آرآوكآافي عبداالمير علي531

البصرة2008\3\359661711021033217 مآرآوكآاملة خلف علوان532

شرقاط/صالح الدين2011\3\37418810419564913مآرآوكآرحة رشيد عفيف533

آربالء2008\7\16349736725247513 مآرآوكآريمة باقر علي534

535
آريمة جاسم دنانة

13411015258910/9/2007آرآوك
نينوى

536
آريمة جاسم دنانة

صالح الدين 1291102071732007/09/23آرآوك

بغداد46519376671538605/14/2008 مآرآوكآريمة جمعة آاظم537

بغداد2011\5\3771211051958448 مآرآوكآريمة رمضان محمد538

ذي قار1851597611021079220/3/2008 مآرآوكآريمة سعدون تيار539

البصرة3599879671538015/14/2008 مآرآوكآريمة عباس عبداهللا540

ديالى79352710671546115/10/2008 مآرآوكآريمة عبدالرزاق داود541

بغداد35417611919616825/4/2011 مآرآوكآريمة علي ادهيم542

ميسان73416171671550245/14/2008 مآرآوكآريمة فالح عبدالحسن543

البصرة409187911020998820/4/2008 مآرآوكآريمة محسن حافظ544

صالح الدين25219510119539313/4/2011 مآرآوكآريمة معيوف محمود545

آربالء2011\3\37917310119453617مآرآوكآظمية لفتة عبدالسادة546

ذي قار49572716715109819/7/2008 مآرآوكآلثوم هليل عثمان547

ذي قار6549274687248311/6/2009 مآرآوكآليمة عبدالعالي جويد548



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

ذي قار76612177671536345/12/2008 مآرآوكآمرة وحيد علوان549

بغداد تعهدات جديد34397668724440 مآرآوكآميلة بهاء امين550

شرقاط/صالح الدين386801111961234/4/2011 مآرآوكآميلة عبد سبع551

االنبار2008\7\30951766733415719 مآرآوكآميلة عبداالمير اسماعيل552

بغداد 2891807811020745329/11/2007آرآوكآواآب ريسان ياسر/ارملة 553

بغداد69951756737427621/6/2008 مآرآوكآوثر داخل دحام554

صالح الدين 1211102112752007/11/22آرآوكآوثر آاظم شيلع555

آربالء371162101019552225/4/2011 مآرآوكآوآب عبدالزهرة صالح556

بغداد4927610619556010/4/2011 مآرآوكلعبة هندال زبون557

بغداد355115746725250629/4/2009 مآرآوكليلى جاسم مشاري558

بغداد35511577672525062008/05/30 مآرآوكليلى جاسم مشاري559

البصرة2008\3\48172711102096739 مآرآوكليلى خلف رحيمة560

بغداد4217977671540987/7/2008 مآرآوكليلى خلف عبيس561

ميسان4273726715406828/5/2008 مآرآوكليلى دواي خليفة562

البصرة36160716782428717/11/2008 مآرآوكليلى عباس سلطان563

البصرة3616074671539285/14/2008 مآرآوكليلى عباس سلطان564

البصرة163199746715149719/7/2008 مآرآوكليلى عبدالحسين ابريسم565

بابلتعهدات جديد405267417462781 مآرآوكليلى عبداللطيف عبد566

شرقاط/صالح الدين72697786737402426/7/2008 مآرآوكليلى محمد وآاع567

ذي قار4511437106715533014/7/2008 مآرآوكليلى نعمة آاظم568

نينوى 1621687811021149816/1/2008آرآوكليلى هاشم جاسم569

آربالء206189781102076434/3/2008 مآرآوكمائدة نعمة عبدالرضا570



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

شرقاط/نينوى2046773672520332008/05/30 مآرآوكماجدة حميد علي571

بغداد47782736715524512/7/2008 مآرآوكماجدة محمد خضير572

بابل4208479687227758/9/2010 مآرآوكمثلة عطيوي عامر573

بغداد40815077671537595/14/2008 مآرآوكمديحة احمد جاسم574

بغداد3269077671512432008/05/12 مآرآوكمديحة آاظم دخان575

بغداد3001067106715441626/5/2008 مآرآوكمديحة آاظم منصور576

بابلوصوالت قديمة6441337367824253 مآرآوكمديحة نجم حمادي577

بابل2008\9\644133796715552108 مآرآوكمديحة نجم حمادي578

بغداد34414472671517152008/05/12/مآرآوكمريم خضير خلف579

نينوى8614177672523972008/05/30 مآرآوكمريم عطية احمد580

بغداد251781141962095/4/2011 مآرآوكمريم علي اآبر حسن581

بغداد3387610319588910/4/2011 مآرآوكمريم عيسى شاهين582

بغداد46590756715315414/5/2008 مآرآوكمريم لفتة خلف583

ميسان471106726715515623/6/20087 مآرآوكمزينة مبارك داعي584

ميسان471106756715515623/6/20087 مآرآوكمزينة مبارك داعي585

ميسان471106776715515623/6/20087 مآرآوكمزينة مبارك داعي586

ميسان4711067106715515623/6/20087 مآرآوكمزينة مبارك داعي587

ميسان4711067106715515623/6/20087 مآرآوكمزينة مبارك داعي588

بغداد4171710674607172009/01/19 مآرآوكمطرة عبد حمود589

ميسان73017272674606842009/06/10 مآرآوكمكية آاظم محيسن590

البصرة383196756715554326/7/2008 مآرآوكمكية لعيوس حيال591

آربالء59914679671511215/12/2008 مآرآوكملكة حمزة لفتة592



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

ذي قار2008\7\418194766715149827 مآرآوكملكية زغير غضب593

بابل73116572672522522008/05/30 مآرآوكملكية عبد شنين594

ذي قار33316573671512292008/05/12 مآرآوكملكية محسن ياسين595

البصرة37679786737423021/6/2008 مآرآوكمنال سالم حسن596

597
مناهل خضير طعمة

صالح الدين 1231102070222007/09/22آرآوك

598
مناهل خضير طعمة

644771371101524099/9/2007آرآوك
ميسان

البصرة7616776715459119/7/2008 مآرآوكمناهل عودة داود599

ديالى41715286673743012008/06/21 مآرآوكمنتهى حسن نصيف600

ديالى417152810673743013/2/2009 مآرآوكمنتهى حسن نصيف601

نينوى2008\3\30928311021032911 مآرآوكمنتهى محمود رجب602

ذي قار36417985673343022008/05/27 مآرآوكمنوه مزهر سكر603

نينوى 2071448211021187315/1/2008 مآرآوكمنى عبدالعزيز محمود 604

المثنى1638185671539205/14/2008 مآرآوكمنى مجيد خضير605

بغداد2011\7\4958310819584627 مآرآوكمنى نديم فاضل606

بغداد 3621708311021183123/1/2008 مآرآوكمنى هادي حنتوش607

بغداد2008\3\316152881102095126 مآرآوكمنى هادي عيدان608

نينوى36217987671512305/12/2008 مآرآوكمنيرة شوقي داود609

البصرة7859310719580931/3/2011 مآرآوكمهدية صالح عبيد610

ذي قار1080568511020999412/17/2007 مآرآوكمهى ذياب ضمد611

صالح الدين163107810674606767/27/2010 مآرآوكمهية احمد عبد612

بغداد4703710819530317/4/2011 مآرآوكموجة جمعة آاظم613

آربالءتعهدات خطية19010381067597950 مآرآوكموضي صالح عبود614



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

االنبار72318183672520912008/05/30 مآرآوكمي منير محمد سعيد615

نينوى352152856733450425/5/2008 مآرآوكميسون طاهر حسين616

صالح الدين272782671546905/10/2008 مآرآوكميلة شجاع ذرب617

نينوى2011\5\189531051951378 مآرآوكنادرة جرجيس خضر618

البصرة37219882674609822009/06/10 مآرآوكناصرية ماذي شمخي619

620
ناهدة ابراهيم مهدي

بغداد 1221102070442007/09/22آرآوك

621
ناهدة ابراهيم مهدي

1331101524419/9/2007آرآوك
صالح الدين

بغداد296117810672523572008/05/30 مآرآوكناهدة عبادي هذيب622

صالح الدين3183988674606292009/01/19 مآرآوكناهدة مهدي هادي623

ذي قار25928810671546155/10/2008 مآرآوكنجاة حسين بجاي624

البصرة2011\5\3331891091950818 مآرآوكنجاة رستم حيدر625

ذي قار375136826733444827/5/2008 مآرآوكنجاة زيدان سرحان626

ديالى4021981671537095/14/2008 مآرآوكنجاة عبداللطيف صبري627

628
نجاة عبداهللا محيسن

بغداد 1111100459112007/09/18آرآوك

629
نجاة عبداهللا محيسن

13110189170712/9/2007آرآوك
بغداد

ميسان3677282671548662008/05/10 مآرآوكنجاة عبود سماري630

بغداد3431998811021061815/4/2008 مآرآوكنجاة عمر محمد631

ميسان2009\6\33161866725270129 مآرآوكنجاة آيم تريجي632

بغداد339173836715531423/6/2008 مآرآوكنجاة مخيلف مريوش633

بغداد339173846715531423/6/2008 مآرآوكنجاة مخيلف مريوش634

بغداد339173856715531423/6/2008 مآرآوكنجاة مخيلف مريوش635

بغداد339173886715531423/6/2008 مآرآوكنجاة مخيلف مريوش636



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

بغداد339173896715531423/6/2008 مآرآوكنجاة مخيلف مريوش637

ذي قار668248811020787628/2/2008 مآرآوكنجاة نعيم يوسف638

صالح الدين تعهدات جديد4841328368724877 مآرآوكنجاح ابراهيم محمد / ارملة639

بغداد41839886715339420/7/2008 مآرآوكنجاح طيار خلف640

بغداد478182816715432525/5/2008 مآرآوكنجلة عبيد عكيلي641

بغداد2009\6\391149896872427625 مآرآوكنجمة عذاب عداي642

بغداد391149810671533365/14/2008 مآرآوكنجمة عذاب عداي643

صالح الدين3296210119514720/4/2011 مآرآوكنجيبة خلف عبداهللا644

بغداد2011\3\37118210319526727مآرآوكنجيبة مهدي حسين645

البصرة2008\7\361182896733612221 مآرآوكنجية حساني شريف646

نينوى3793687671519462008/05/12 مآرآوكندوة غانم عبودي647

صالح الدين2011\3\65013011719653323مآرآوكندى عبدالكريم احمد648

بغداد2008\7\42616856725260927 مآرآوكندى فليح هادي649

صالح الدين359172810671515072008/05/12 مآرآوكنزية هادي طوقان650

الديوانية 3614381011020752728/2/2008 مآرآوكنزيلة جبر مرزة651

بابل23319681671512982008/05/12 مآرآوكنزيلة لفتة حسون652

النجف43712681670066475/12/2008 مآرآوكنزيهة محمد علي محمد653

بغداد 3861658311021173511/27/2007آرآوكنسرين جرجيس يوسف654

ذي قار318195876715415119/5/2008 مآرآوكنسيمة عجيل برغش655

بغداد38659846715340319/7/2008 مآرآوكنضال علي عبد656

البصرة45717846737421721/6/2008 مآرآوكنظيرة عبدالزهرة فيروز657

آربالء5876310919570726/4/2011مآرآوكنظيمة هادي جواد658



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

659
نعناعة صباح لفتة

بغداد 1181100456892007/09/16آرآوك

660
نعناعة صباح لفتة

13101018913806/9/2007آرآوك
ميسان

صالح الدين 205378711020988815/4/2008 مآرآوكنعيمة جاسم محمد / ارملة661

بغداد359105896737424521/6/2008 مآرآوكنعيمة جليل حميد662

االنبار3627384672521302008/05/30 مآرآوكنعيمة حماد مخلف663

ذي قار2008\8\430200816725249711 مآرآوكنعيمة طراد حريز664

ذي قار430200873725249723/4/2009 مآرآوكنعيمة طراد حريز665

666
نعيمة عبدالجبار خلف

تعهدات جديد81038724893آرآوك
ديالى

667
نعيمة عبدالجبار خلف

بغداد 1191018916842007/09/12آرآوك

668
نعيمة عبدالجبار خلف

13810115210511/9/2007آرآوك
نينوى

بغداد42513984671517332007/05/12/مآرآوكنعيمة عجيل علي669

670
نعيمة علي فندي

2007\9\82662781066آرآوك
ديالى

671
نعيمة علي فندي

84662781069/6/2007آرآوك
ديالى

672
نعيمة علي فندي

2007\9\85662781066آرآوك
ديالى

673
نعيمة علي فندي

ديالى2007\9\86662781066آرآوك

674
نعيمة علي فندي

بغداد 1191018916862007/09/12آرآوك

675
نعيمة علي فندي

1381011812716/9/2007آرآوك
صالح الدين

بغداد3149284671540545/10/2008 مآرآوكنعيمة قربان علي676

ذي قار2008\8\592101886725247016 مآرآوكنغم عبداالمير عبدالمحسن677

ذي قار59210189672524708/7/2009 مآرآوكنغم عبداالمير عبدالمحسن678

679
نقلية غياض سوادي

نينوى 1261102112142007/11/22آرآوك

النجف40210684672520522008/05/30 مآرآوكنهاد محمد صالح680



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

النجفوالتن قديمة 402106856872427211/2008 مآرآوكنهاد محمد صالح681

بابل تعهدات جديد494808668724711 مآرآوكنهاد محمود محسن / ارملة682

البصرة1191978511020984812/17/2007 مآرآوكنهرة جميل عبدالحسن683

684
نهلة عبدالوهاب هاشم

131011015253610/9/2007آرآوك
ذي قار

685
نهلة عبدالوهاب هاشم

صالح الدين 1291102071272007/09/23آرآوك

ذي قار 259112811102117688/1/2008 مآرآوكنهلة علي ثجيل / ارملة686

نينوى7831816715524923/6/2008 مآرآوكنهلة يونس عبداهللا687

نينوى7831886715524923/6/2008 مآرآوكنهلة يونس عبداهللا688

نينوى7831886715524923/6/2008 مآرآوكنهلة يونس عبداهللا689

نينوى7831896715524923/6/2008 مآرآوكنهلة يونس عبداهللا690

نينوى7831896715524923/6/2008 مآرآوكنهلة يونس عبداهللا691

نينوى16117710519558611/4/2011 مآرآوكنوال حسين علي692

693
نوال محمد شهاب

بغداد 13111004566216/9/2007آرآوك

االنبار32513710919540111/4/2011 مآرآوكنوال نوري وردي694

ديوانية18613686674602862009/06/10 مآرآوكنورية اعبيد المهدي695

البصرة4658289671542505/10/2008 مآرآوكنورية جاسم عويز696

الديوانية41712283671517392008/05/12/مآرآوكنورية حمد وادي697

بغداد2008\6\2567085671540831 مآرآوكنورية قاسم محمد698

الديوانية2008\8\26418686673745264 مآرآوكهاشمية نعيس مخيط699

700
هدلة سلمان حمدي

8211015222910/1/2008آرآوك
صالح الدين

701
هدلة سلمان حمدي

نينوى 1251101523992007/09/22آرآوك

702
هدلة سلمان حمدي

1321101523119/9/2007آرآوك
الديوانية



قائمة بأسماء الوافدين الى آرآوك من االرامل والمطلقات الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (140) في آرآوك واعيدوا الى مناطقهم 
االصلية السابقة

ذي قار2008\8\4924687673743372 مآرآوكهدى ازويد خلف703

بغداد430228411020774329/11/2007 مآرآوكهدى حارس بدن704

بابل2011\10\3081491172758725 مآرآوكهدى عزيز محاسن705

الديوانية2011\5\33312811719604231مآرآوكهدية حسين فنجان706

بغداد4798493687244567/27/2010 مآرآوكهدية خلف سعد707

ذي قار47013396671538185/14/2008 مآرآوكهدية شرقي نتيش708

الديوانية3318611919621811/4/2011 مآرآوكهدية صالح حسون709

ذي قار401122916783312823/12/2008 مآرآوكهدية مجذاب عذار710

ذي قار2008\8\401122976733612816 مآرآوكهدية مجذاب عذار711

شرقاط/صالح الدين2523699678854502008/05/30 مآرآوكهكشة مسلط احمد712

بغداد34323996737426121/6/2008 مآرآوكهناء جبار شنتة713

ذي قار2171399311021065214/5/2008 مآرآوكهناء جبار هاشم714

آربالء26510710101953624/4/2011 مآرآوكهناء جليل عبود715

بغداد17014691671519292008/05/12 مآرآوكهناء عباس خضير716

بغداد2008\3\480116911102096676 مآرآوكهناء علوان حسن717

بغداد2008\7\34442946725273526 مآرآوكهناء مجيد عبد718

ميسان2008\7\798114956715179327 مآرآوكهناء ناصر عودة719

ميسان7981149106715179310/8/2009 مآرآوكهناء ناصر عودة720

ميسان3541995674609522009/06/10 مآرآوكهونة شرنب محمد721

االنبار2011\3\31719710519545522مآرآوكهيام عويد ابراهيم722

بغداد20814693672524102008/05/30 مآرآوكهيام مهدي احمد723

بغداد20814697672524105/2/2009 مآرآوكهيام مهدي احمد724
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االنبار2011\8\1811979619419922 مآرآوكهيفاء حسن مهدي725

بغداد314110719553819/4/2011 مآرآوكهيفاء صبحي نجم726

بغداد37059106715412525/5/2008 مآرآوكهيفاء هادي سلوم727

النجف42617694673344212008/05/27 مآرآوكهيلة فرحان وادي728

النجف42617695673343212/2/2009 مآرآوكهيلة فرحان وادي729

بغداد4162199673342642008/05/27 مآرآوكوداد ابراهيم محمد730

بغداد37613696672523922008/05/30 مآرآوكوداد احمد نوري731

ديالى2008\8\3174891672529013 مآرآوكوداد حسين شلش732

بغداد3466394671516305/12/2008 مآرآوكوداد صدام عباس733

بغداد28911991673345422008/05/25 مآرآوكوداد ملك آل حامي734

بغداد28911995673345421/11/2009 مآرآوكوداد ملك آل حامي735

واسط453459719415812/4/2011 مآرآوكوردة حيال جالب736

ذي قار 2008\3\78019593668844246 مآرآوكوردة خنجر مسيحن737

ذي قار2011\9\51318911827336114 مآرآوكوردة محمد شوآة738

بغداد8347097671517592008/05/12/مآرآوكورود فيصل حسن739

االنبار41713310419557217/4/2011 مآرآوكوزيرة ابراهيم عبيد740

بغداد8453091674609762009/06/10 مآرآوكوسن فوزي جودة741

صالح الدين33410392674607877/27/2010 مآرآوكوضحة محمد دخيل742

بغداد4368593671550635/14/2008 مآرآوكوضحة مصلح يونس743

صالح الدين15311193671510715/12/2008 مآرآوكوضحة نجم عبداهللا744

نينوى2008\9\207184926715439421 مآرآوكونة عبدالسالم محمد745

نينوى20718498671543943/8/2009 مآرآوكونة عبدالسالم محمد746
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ميسان67518298675979367/27/2010 مآرآوكونسة زعيم حسن747

النجف2011\9\65314811827326112 مآرآوكوهيبة عبدالكريم آاظم748

ديالى40418997673343855/27/2008 مآرآوكيسرى ابراهيم علي749

ذي قار39417791671512485/2/2009 مآرآوكيسرى عودة شاوردي750

ذي قار39417799671512482008/05/12 مآرآوكيسرى عودة شاوردي751


