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

تاريخ الصكرقم الصكاسم الزوجاسم االماالسمت
15-كانون األول-002024713مريم حسين\رنا قاسم كاظمسعدية كاظماحمد جاسم عباس حمد العتبي1
15-كانون األول-002024313بوهداته بتريقته هاديصفية منصوراحمد محسن هادي عباس يونس2
15-كانون األول-002028913زينب جبار نورطلبة عبد الحسناسعد سلمان محمد مكي العذاري3
15-كانون األول-002026613اسماء كريمغنية خاناياد جمعة عسكر حسن الزنكناوي4
15-كانون األول-002026213شيماء سالمفضيلة ناجيبشار نجم عبود رزوقي الربيعي5
15-كانون األول-002029413لطيفة بهلوانفخرية عباسثامر احمد محمد مراد الربيعي6
15-كانون األول-002027813صديقه حسينزهرة غضبانجبار مكسر وهيب خنياب البو علي7
15-كانون األول-002025913/معصومة كريمجعفر عزيز محمد قاسم المندالوي8
15-كانون األول-002028713\زهوة شطيبجواد كاظم سايب عبد السيد الزبيدي9

15-كانون األول-002023513زينب مرانحسنة عبد هللاحسن حمود مريود خنياب الساعدي10
15-كانون األول-002021413ميسون محمد عبد الصمدثريا سرحانحسن خضير سلطان شبيب السعيدي11
15-كانون األول-002020613فوزية محمد صالحكافي مرادحسن ولي صالح علي المندالوي12
15-كانون األول-002032413سميره سليماالء كاظمحسنين مهدي عبد الصاحب عبد هللا الخضري13
15-كانون األول-002026513كريمه عبدرسمية حسينحسين نجيب محمود صالح الهاشمي14
15-كانون األول-002025013/سنية داغرحليمة شلش يوسف ماجدي15
04-كانون األول-001953813فاطمه خليل حمادهقسمة باقرحميد محمد علي عباس عبد النبي الدهلكي16
15-كانون األول-002027013امل هلول\رباب سلمانلزمة غاليحميد يوسف جمعة خميس العتابي17
15-كانون األول-002023613امل كاظم ناصرغند سعيدحنون ازغير سلمان بداي البنداوي18
15-كانون األول-002028413افراح صادق عليفوزية كريمحيدر عواد علي حسين الواسطي19
15-كانون األول-002026013انتصار حمودجمالة حمدحيدر لطيف يوسف يعقوب الصادق20
24-تشرين الثاني-001952813فاتن صادقثالثه عبيدخالد نجم عبد هللا علي الساعدي21
05-كانون األول-001954413اخالص موسى عيسىزكية ياسخضير جخيور كاظم مطلك الشيميلي22
15-كانون األول-002024613بتول جعفر خاكىفاطمه حسينخضير عباس خان جان علي بختياري23
15-كانون األول-002027513نزيهه فاضلمريم مصطفىخضير عباس عينة صفر الورقويار24
15-كانون األول-002025513سهام جاسم رضوانسعدية رضوانرافد حسن ناجي مهدي الجنابي25
15-كانون األول-002023013االء ابراهيمخالدية جهادرائد محمد نعمة يونس الالمي26
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15-كانون األول-002026713طيبه احمدلطيفة جاسمرحمن عدنان محمد حسين السعدي27
15-كانون األول-002030013سعديه خلفغدارة عيدانرزاق بريسم صفر  العلي28
15-كانون األول-002023413وداد عاشور محمد جوادمعصومة محمد عليرزاق حميد جواد عبد الحسين الخزرجي29
15-كانون األول-002027213مكيه عبد\خوله حميد عزيززهرة عليرشيد حميد عشير جعفر القيسي30
15-كانون األول-002020813فاطمة محمد بودبدرية جانيزكي فرمان دبي زكي الطائي31
05-كانون األول-001954313/سهيلة بابيرزينب شمة عسكر شمكة الفيلي32
15-كانون األول-002026813ناجحه عبد االميركظيمة محمدسالم عبود رزوقي  الربيعي33
15-كانون األول-002026313جبريه اسماعيلزينب شاه حسينسعد حسين سلمان الشرف المندالوي34
15-كانون األول-002022313نضال محمد عباسزكية خسروسعد حميد علي حسن الواسطي35
02-كانون األول-001953413مها محمد مهديفاطمة باقرسعد عبد عبد علي عبد الحمد الخفاجي36
15-كانون األول-002029313خديجة كاكي بيرهعارية عيدانسعدون جواد محمد ماكي37
15-كانون األول-002024813/عزت دوسةسالمة خان علي رضا علي علي38
05-كانون األول-001954513\فرصت محمد ملكسهيلة بايير طهماز حمزة الفيلي39
15-كانون األول-002028613\فهيمة فريحشاكر عنيد شويح ليلو الربيعي40
15-كانون األول-002025313سليمة محمد اسماعيلبتول صالحصادق شاكر علي اكبر الجاللي41
15-كانون األول-002023313ليلى عطى غالمليلوه فرجصادق صدام زبون علي الفوادي42
15-كانون األول-002021513مديحة حسين عليفاطمة جاللصالح شريف كريم فرج43
15-كانون األول-002025613فريدة عبد المجيد عليصفية عليصالح مهدي حسين احمد الشكرجي44
15-كانون األول-002027913امل عبد االمير حسنشمسة محمد عليصباح اغا حسين علي المازندراني45
15-كانون األول-002026413\سليمة صادقصباح فاضل عباس جاسم السامرائي46
15-كانون األول-002025213جبرية رحمان شريفصفية عليصباح محمد نمر باقي فاضل47
28-تشرين الثاني-001953313خديجة راضي حسنركن محسنصبري شلبود محسن علي الربيعاوي48
24-تشرين الثاني-001953013عذراء عبد الرحمننجاة صالحصفاء مظاهر محولي خليل الزبيدي49
15-كانون األول-002029913وفاء هداي محمدفطيم عودةعادل موحان يوسف الخير ہلل50
15-كانون األول-002020413منال علي مرادعزمت محمدعامر جوامير عزيز عرب51
15-كانون األول-002021913هدى ناجي نعمةجميلة عبد الرضاعامر موسى خليل رجب الموسى52
15-كانون األول-002021213/صبيحة صالحعائدة محمد مهدي عبد تميمة53
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15-كانون األول-002024413عبير طهبدرية نصيرعبد االمير رحيم سلمان رسن الربيعي54
15-كانون األول-002028113رزيقة عبد العالي جويدامحينة جاسمعبد الحسين حاشوش سلمان سلطان البو سبح55
15-كانون األول-002024013سعاد عزيزرباب جاريعبد الحسين سلمان طاهر محمد الخاقاني56
15-كانون األول-002021113طاهرة صفر راهيصبرية حسونعبد الحق خضير عية راشد الوائلي57
15-كانون األول-002020113اقبال محمود جمعةرضية جعفرعبد الستار محمد باقر عباس النائب58
15-كانون األول-002025413منيرة درويش عليشكرية محمدعبد الكريم حسون كريم لفتة الدينوري59
15-كانون األول-002021813فائزة احمد حسنفخرية حسينعبد الكريم عبد الحسين رضا اسماعيل الحائري60
15-كانون األول-002022513هدى عبد الحسين محمدفضيلة مكيعالء غالم علي تقي ناد علي الدباغ61
15-كانون األول-002023713سرى مكي عبد الحسينبلدة موسىعلي جمعة علي رحيم المياحي62
15-كانون األول-002029113صديقة عبد االمير محمدخاتون محمدعلي حسين علي كنة63
15-كانون األول-002021613ساجدة محمد رضا رسولنزهت محمد سعيدعلي رشيد عبد الجليل نعمة النعمة64
03-كانون األول-001953613اميره عطا عبدهيبة كمالعلي عبد العزيز مكي خضير الربيعي65
15-كانون األول-002028013سمية كريم سعيدمليحة عبودعلي كريم فرحان رجب الوندي66
15-كانون األول-002027113ساميه داود وليخديجة مرادعلي مجيد علي محمد ملك شاه67
24-تشرين الثاني-001952913\ساجده محمدعماد عبد الحسين علي عبد هللا فتال68

15-كانون األول-002026113سميره مساعد\شكريه صالح\عليه كاظمنجية ياسينعيدان كاطع علي جوهر السراي69

15-كانون األول-002020313سعدية حسن حسينهدية فاضلغازي علي مراد  الفيلي70
15-كانون األول-002022913طيبه ابراهيمفوزية عباسفهمي ابراهيم شرهان  العامري71
15-كانون األول-002020713/فاطمة وهابفوزية علي مراي عويد72
15-كانون األول-002025813/زهلولة هويديفوزية فاضل عباس جاسم السراج73
15-كانون األول-002024113امل حسنعلوية عليقاسم عبد كاطع والي الدراجي74
04-كانون األول-001953713زينب صباح محمدابتسام جاسمقاسم مكي عبود يحيى التميمي75
15-كانون األول-002023213بلقيس علي محسنسعدونه خضيركاظم حسين ابو كطفه عجيل الشريفي76
15-كانون األول-002028813سكينه محسنفاطمة حميدكريم جاسم شريجي صلبوخ البو محمد77
15-كانون األول-002024213ايمان رضا حسينفخريه عليويكريم جلوب علي اشبار الزيداوي78
15-كانون األول-002029013حياة ميشان محمدجاسمية كاظمكريم حنش مطير داود الطائي79
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15-كانون األول-002025113مهين ناصركاغودوز علوانكريم راضي حسين بارح الدبي80
15-كانون األول-002020213ليلى داود سلمانسيما هواسكريم زواري مامي خليل حيدري81
15-كانون األول-002027713طليعة علي موسىسكنة حميدكريم سعيد سجيت رضا نوكر ناظر82
15-كانون األول-002029813رجاء منصور محمدفائزة عبد الحسينليث خضير عباس عبد االمير الربيعي83
15-كانون األول-002020913/فاطمة خليفةليلى سمير يوسف شاهين التميمي84
15-كانون األول-002029713ايفان حسن عليملوك شقيمازن جاسم كلمامي اغا فيلي85
15-كانون األول-002021013هبة عمران عزيزشابري عليمجيد رسول علي رضا الكياوي86
15-كانون األول-002028513سهى كاظم حسنامينة فرجمجيد مهدي رحمة هللا علي الحسيني87
15-كانون األول-002029213امال مهدي قنبركيفية محمدرضامحسن كريم حاج علي الفيلي88
15-كانون األول-002027613ليلى كريم شايعامنة احمدمحمد احمد يوسف حسين الشمري89
15-كانون األول-002022113رويدة مسعود حليمزكية خضيرمحمد جاسم محمد احمد90
15-كانون األول-002023913بروين اسماعيل حميديسعدية عبد الوهابمحمد حسين حاجي بيشان الخزعلي91
15-كانون األول-002029513امنة جعفر هاديجسومة رسنمحمد حسين علي حسن كاظم المبرقع92
15-كانون األول-002022613يسرى حيدر فتاحصبرية عالويمحمد راضي فرهود خالد الموسوي93
15-كانون األول-002022013نادية عبد العزيز نوحفاطمة راضيمحمد زهير عبد االمير حسن علي الكاظمي94
15-كانون األول-002022813خالص عبدي جمشيربدرية عبد الحسنمحمد سلطان محمد رسن االوسي95
15-كانون األول-002026913\مطرة محسنمحمد صدخان ظاهر معيوف البدري96
15-كانون األول-002024913هيام جمال / زينب محسنمروه علوانمحمد عبد الكاظم عباس حاصل الجبوري97
15-كانون األول-002022713مريم عباس عليسليمة كاطعمحمد فرحان خلف صباح الالمي98
03-كانون األول-001953513االء ارحيم سعيدزري سعيدمحمد كامل كاظم حمد الشمري99
15-كانون األول-002028213ايمان ضمد عبدسكنة صكرمحمد كحط عبيد كعيد الربيعي100
15-كانون األول-002023813/زهرة حسينمحمود رشيد حسون  الشيخ101
04-كانون األول-001953913\فخريه عبد الكريممريم عزيز جاسم خلف الالمي102
15-كانون األول-002028313فاطمة فاضل عباستركية امنيثرمظفر عاشور كيطان عميش الزركوشي103
15-كانون األول-002023113موزه مجيد جاسمهندية كطوفمنذر كريم جاسم عبطان المجبلي104
15-كانون األول-002029613زهره محمد ابو الحسنزهرة حسينمهدي جواد عباس محمد جاني105
15-كانون األول-002021313افراح جمعة علككيهن احمدمهدي عبد الواحد ناصر زبون الساعدي106
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15-كانون األول-002025713فلایر عليفاطمة قاسممؤيد يوسف حسين داود الربيعي107
15-كانون األول-002027313فضيله ناجي شهابكظيمة مجيدنجم عبود رزوقي احمد الربيعي108
15-كانون األول-002021713اخالص صادق عنادزهوري عبد الحسينهادي حسين علي حمزة الموسوي109
15-كانون األول-002020513صفاء محمد جاسمغندة مشحوتهادي عطية فياض عبد هللا الحياوي110
15-كانون األول-002027413\جاسمية حياويهاشمية نجف محمد حسن الخزعلي111
15-كانون األول-002022413ليلى نورا محمدصديقة سلطانهيثم شاه مراد مامك شيخ علي السماك112
15-كانون األول-002024513فائزة حميد عبد الكريمسكنة نظروهاب احمد اينة كريم الزركوشي113
15-كانون األول-002022213انتصار حسن محمدحميدة حسينيونس علي سليم اكبر الموسوي114


	waset 16-12-2013
	Sheet1


