
قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب واسط
كود المرحلاسم االماسم الزوجلحالة الزوجيالصحيفةالسجلمبلغ الصكتاريخ الصكرقم الصكتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةالمحافظةالمكتباالسم الثالثيت
wa4.6.59خديجة شرامةامل ھادي اصغرمتزوج٠٧10000000407028‐تموز‐46590017660١٣بغدادواسطابراھيم جبار سدخان1
wa5.5.36فائزة احمدغيد صادق عبد الغنيءمتزوج٠٧10000000254995‐تموز‐55360017800١٣بغدادواسطاثير عبد القادر علي2
wa13.4.5حدھن فرحانمتزوج٠٧10000000901180179‐تموز‐13450017553١٣بغدادواسطاحمد سلطان حسين3
wa4.8.42سنية شياعنضال رمضان محمد سلمانمتزوج٠٧10000000183328‐تموز‐48420017758١٣بغدادواسطاسعد شريف مجدي4
wa5.2.40بتول عليمنى محمد رحيممتزوج3869179م٠٧10000000‐تموز‐52400017635١٣بغدادواسطاكرم جمشير سفر5
wa4.8.24بدرية عبد عليعذراء بشار ابراھيممتزوج1175119م٠٧10000000‐تموز‐48240017763١٣واسطاكرم مالك مھدي6
wa4.8.44صاية لعيبيھدية  عبد الكاظم جبرمتزوج٠٧10000000368186‐تموز‐48440017756١٣بغدادواسطجاسب ابراھيم كاظم7
wa4.6.65طاووس درويشنورية علي خميسمتزوج1119155م٠٧10000000‐تموز‐46650017691١٣واسطواسطجاسم سيد خميس8

جبرية عبد غيداء عبد الصاحب جعفرمتزوج٠٧10000000298500‐تموز‐46660017684١٣واسطواسطجاسم محمد عزيز9
wa4.6.66الصاحب

wa6.1.58كاشية ضمدنجاة خليفة محمدمتزوج٠٧10000000692161‐تموز‐61580017776١٣بغدادواسطجبار محسن كاظم10

فاطمة محمد كياني / سھاد متزوج٠٧1000000020039903‐تموز‐44610017688١٣بغدادواسطجمال عباس عبد11
wa4.4.61رقية داودباك

wa6.5.5بنية حسنرجاء صاحب عبدمتزوج٠٧1000000061167‐تموز‐6550017671١٣بغدادواسطجمعة يعكوب وادي12

صبيحة عبد نھضة محي فاضلمتزوج٠٧100000005310595‐تموز‐51570017646١٣بغدادواسطجھاد صادق حسن13
wa5.1.57الحسين

wa6.1.52بحيرة فتحيمھدية صالح ثكبمتزوج٠٧10000000827110‐تموز‐61520017780١٣بغدادواسطجواد كاظم علي14
wa5.1.49زكية تقيزھراء احمد ھاديمتزوج٠٧10000000678117‐تموز‐51490017637١٣بغدادواسطحازم مجيد حسين15
wa5.5.9جاسمية كاظمسالمة عباس عينةمتزوج٠٧10000000115054‐تموز‐5590017769١٣واسطواسطحازم مجيد مصطفى16

صالح واسطحسام ياس خضير17
wa5.1.56سميرة حسنشيماء حسين عودةمتزوج222191م٠٧10000000‐تموز‐51560017647١٣الدين

wa5.2.36صالحة عباسسكنة عليمتزوج1029105م٠٧10000000‐تموز‐52360017632١٣ديالىواسطحسن حنش حسون18
wa6.4.20قسمة صالحمياسة عبد االله عباسمتزوج٠٧10000000559111621‐تموز‐64200017555١٣بغدادواسطحسن سالم عبد الحسين19

حسن عبد الحسين 20
صالح واسطعباس

wa5.1.53مديحة محمودتغريد جبار عباسمتزوج111013م٠٧10000000‐تموز‐51530017642١٣الدين

حليمة محمد راضي /زينب متزوج٠٧10000000233053‐تموز‐46550017680١٣بغدادواسطحسين داود رسن21
wa4.6.55زھرة عبد الحسنذكرى جبار

wa4.6.54بدرية حسينجنان قاسم ھاديمتزوج41125م٠٧10000000‐تموز‐46540017697١٣ديالىواسطحسين قاسم ھادي22

حكمت محمد ھادي 23
wa5.5.40فاطمة علي جوادفاطمة محمد سعيدمتزوج٠٧100000003131‐تموز‐55400017786١٣بغدادواسطعبد هللا

wa5.1.58رسائل ثامراديبة جعفر صادقمتزوج٠٧1000000031562982‐تموز‐51580017640١٣بغدادواسطحمود ذاري ھاشم24
wa6.4.19قسمة صالحرقية سمير عباسمتزوج٠٧10000000559111621‐تموز‐64190017556١٣بغدادواسطحيدر سالم عبد الحسين25

wa4.10.68مكية عبودمعصومة عزيز هللا رمضانيمتزوج٠٧100000001302583‐تموز‐410680017661١٣بغدادواسطخليل عبد االمير حسن26
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wa4.10.64زينب محمدمائدة عبد الحسين محمدمتزوج٠٧1000000019538915‐تموز‐410640017682١٣بغدادواسطخليل غالي كريم27
wa5.9.3صفية ابراھيممشرقة غانم محمدمتزوج٠٧10000000377308‐تموز‐5930017783١٣بغدادواسطدريد عبد الجبار عباس28
wa5.5.30حسنة غالمامنة غازي جعفرمتزوج٠٧10000000384182‐تموز‐55300017788١٣بغدادواسطديوان جباري يدام29
wa4.8.23لطيف عبد الوھاباسماء ناظم قاسممتزوج٠٧100000001102194‐تموز‐48230017761١٣واسطرباح محمود محمد30

صالح واسطرسمية حسون اللطيف31
wa5.1.52زھرة مرھون/ارملة٠٧10000000490157‐تموز‐51520017643١٣الدين

wa6.5.4عطية جبارLارملة8841م٠٧10000000‐تموز‐6540017668١٣واسطواسطرسمية مجيد موسى32
wa4.10.61سريعة عبودزھره عبد محمدمتزوج٠٧10000000629125717‐تموز‐410610017766١٣بغدادواسطرشيد عبد معيوف33
wa5.2.46ساھية صالحختام عبد هللا اسماعيلمتزوج116946م٠٧10000000‐تموز‐52460017633١٣بغدادواسطسامي صاحب مزبان34
wa4.10.58حسنة عريدعواطف زامل بلبلمتزوج٠٧10000000705140828‐تموز‐410580017764١٣ميسانواسطستار جبار عجيل35
wa4.8.52فخرية رسنزھرة حاجم سلطانمتزوج62913م٠٧10000000‐تموز‐48520017651١٣بغدادواسطستار جبار محسن36
wa4.6.60فتوية خليفسھاد حسن جمعةمتزوج583157م٠٧10000000‐تموز‐46600017656١٣واسطواسطستار عكار جاسم37
wa5.5.20شكرية حبيبفراتيه حائريمتزوج٠٧10000000852170255‐تموز‐55200017770١٣بغدادواسطسعد جعفر حسين38
wa5.5.6شروني عليبشرى ھاشممتزوج٠٧100000001452891‐تموز‐5560017650١٣بغدادواسطسعدون احمد عزيز39
wa7.2.1حسنة زيارةمريم عبدالجليلمتزوج4380125م٠٧10000000‐تموز‐7210017775١٣بغدادواسطسعدون عوكي غضبان40
wa6.5.12رياسة كاظم/ارملة5037م٠٧10000000‐تموز‐65120017669١٣بغدادواسطسكنة ياكوت عيسى41
wa4.6.58محترم اصغرسرور حسن اسد هللامتزوج50573م٠٧10000000‐تموز‐46580017695١٣بغدادواسطسالم اسد هللا غالم42

شيرزاد مامكة علي 43
wa5.5.39اھي الماسزھره مھدي عباسمتزوج31671م٠٧10000000‐تموز‐55390017799١٣واسطواسطشيخ

صاحب عبد السيد 44
wa5.5.5بدرية اسودمھى مھدي اسودمتزوج187131م٠٧10000000‐تموز‐5550017797١٣واسطواسطمجلي

wa6.4.21نقية سعودحنان احمد بلوقمتزوج٠٧1000000031562924‐تموز‐64210017782١٣بغدادواسطصباح كاظم مھدي45

فطوم سيد محمد  /فوزية متزوج٠٧1000000045991642‐تموز‐61360017751١٣بغدادواسطصباح نعمة ھاشم46
wa6.1.36حرية راشدعودة علي

wa4.9.49فرحة سلومدعاء فرزدق محمدمتزوج٠٧1000000031562833‐تموز‐49490017664١٣بغدادواسطصالح عباس حسن47

ضياء عبد الرحيم عبد 48
wa4.10.60رتبة كاظماحالم عاصي عباسمتزوج241857م٠٧10000000‐تموز‐410600017767١٣واسطعلي

wa5.5.17فاطمة عليطيبة عبد االمير فاضلمتزوج٠٧100000003111‐تموز‐55170017678١٣كربالءواسطضياء محمد ھادي49
wa6.1.16خديجة محمداحكام مكي فتح هللامتزوج٠٧10000000899179641‐تموز‐61160017657١٣بغدادواسططالب عبود عبد الرضا50
wa1.3.69بدرية عليحياة جواد كاظممتزوج٠٧1000000077242‐تموز‐13690017753١٣واسطواسططاھر عباس زغير51
wa5.5.46حليمة فتاحفخريه شيخ عباسمتزوج10141م٠٧10000000‐تموز‐55460017793١٣بغدادواسططالل محمد علي كريم52

رباب جبار عبود   /    متزوج٠٧100000002467159‐تموز‐55350017626١٣بغدادواسططه خلف راضي53
wa5.5.35نوعية فزيعرباب جبار عبود

wa5.5.44سعدية جبارزينة ايوب كاظممتزوج٠٧10000000435251‐تموز‐55440017790١٣بغدادواسططه خليل ابراھيم54
wa6.5.1نجية جباررسمية محمد عليمتزوج٠٧1000000022144185‐تموز‐6510017666١٣واسطواسطظاھر شھيد مرزة55
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wa5.1.51طلبة داودمنى نور الدين سليمانمتزوج٠٧100000009619198‐تموز‐51510017639١٣بغدادواسطعادل محمد علي56

عامر محمد عبد 57
wa4.8.41فخرية حسنبتول علي اصغرمتزوج٠٧100000005047113‐تموز‐48410017762١٣بغدادواسطالحسين

wa4.9.46فاطمة عزيزسارة فالح حسونمتزوج٠٧10000000438850‐تموز‐49460017648١٣بغدادواسطعباس بداي غافل58
wa4.6.62حمدية خضيرزينب رحمان مھديمتزوج1025124م٠٧10000000‐تموز‐46620017685١٣واسطواسطعباس حمودي احمد59
wa5.5.34جميلة محمدسھير كريم جاسممتزوج٠٧100000003200192‐تموز‐55340017628١٣بغدادواسطعباس خزعل كاظم60
wa4.10.71فرجة مريافراح عبد عونمتزوج٠٧100000001408166‐تموز‐410710017689١٣بغدادواسطعبد االمير فليح حسين61
wa5.2.37زينب حلوسھيلة جواد كريممتزوج661132138م٠٧10000000‐تموز‐52370017631١٣بغدادواسطعبد الحميد صالح علي62

عبد الخالق راضي 63
wa5.5.28حسن عبد عليفاطمة حيدر مناتيمتزوج639101م٠٧10000000‐تموز‐55280017789١٣بغدادواسطمطشر

عبد الرحيم غازي 64
wa6.2.2جبرة كاظمنجات جواد\ كفاء عبد الرحيممتزوج٠٧1000000077681‐تموز‐6220017781١٣بغدادواسطصكر

عبد الصاحب محمد 65
wa5.5.15زھرة جاللكفايه كريم ابراھيممتزوج189م٠٧10000000٤٠٦١‐تموز‐55150017771١٣بغدادواسطشريف

عبد الكريم محمد 66
wa5.5.33زھرة محمدسعاد مزعل زميطمتزوج٠٧10000000208442‐تموز‐55330017796١٣بغدادواسطصالح سلمان

امل عبدالحسين شعبان/ متزوج20276م٠٧10000000‐تموز‐410670017681١٣ديالىواسطعبد علي داود سلمان67
wa4.10.67شمسة حبيبفرحة حمدان سلمان

wa4.6.50ربابة جعفرسعاد علي محمدمتزوج50866م٠٧10000000‐تموز‐46500017698١٣بغدادواسطعزيز جعفر رضا68
wa5.10.50فطومة مطشرخلود احمد عبد الحسينمتزوج٠٧10000000396154‐تموز‐510500017700١٣بغدادواسطعزيز عمران عبود69
wa4.8.56جوھرة ھاشمشذى محمد عليمتزوج٠٧100000007314588‐تموز‐48560017699١٣بغدادواسطعزيز محمد علي70

صالح واسطعطا جميل شكر71
wa4.7.60رباب حبيبطاھره عباس احمدمتزوج853187م٠٧10000000‐تموز‐47600017655١٣الدين

wa5.1.59نعيمة عباسرسمية مھدي عليمتزوج٠٧10000000391722‐تموز‐51590017641١٣بغدادواسطعقيل عداي ابراھيم72
wa5.5.31سھام شندلسيناء عبد الكريم رحيممتزوج4213م٠٧10000000‐تموز‐55310017795١٣وسطواسطعالء جليل ابراھيم73
wa5.1.55حاجية عبد الرضاكفاية غالب عباسمتزوج1253187م٠٧10000000‐تموز‐51550017645١٣بغدادواسطعالوي حيدر شفلح74
wa5.6.28فضيلة جوادسكينة محمد عليمتزوج٠٧10000000398589‐تموز‐56280017784١٣بغدادواسطعلي ابراھيم حسون75
wa4.7.59فاطمة يعقوبثريا برمرمتزوج1109102م٠٧10000000‐تموز‐47590017659١٣واسطواسطعلي احمد علو76
wa4.6.52حمدية جعفرايمان رحمان مھديمتزوج٠٧100000001025125‐تموز‐46520017694١٣واسطواسطعلي حمودي احمد77
wa4.6.64فاطمة كريملينا خزعل امينمتزوج٠٧1000000042217‐تموز‐46640017654١٣واسطواسطعلي خضير ابراھيم78
wa5.5.42حسنة عبد عليانعام جخيم زنادمتزوج٠٧1000000038112‐تموز‐55420017785١٣بغدادواسطعلي راضي مطشر79
wa4.8.47فوزية عليذكرى حامد حميدمتزوج٠٧10000000508115‐تموز‐48470017754١٣بغدادواسطعلي طارق سالم80
wa5.5.38نبيھة موسىخلود ابراھيم حيدرمتزوج٠٧10000000837209‐تموز‐55380017627١٣بغدادواسطعلي عبد الحسين ھادي81
wa5.2.38حسنة عليصديقة محمد ابراھيممتزوج٠٧10000000539107726‐تموز‐52380017636١٣بغدادواسطعلي عبد تقي عناد82
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صالح واسطعلي عبد محمود83
wa4.7.61حسنة مھديبري ابراھيم محمدمتزوج165116م٠٧10000000‐تموز‐47610017652١٣الدين

wa13.1.5دخيره محمد عليلمياء منصور  صالحمتزوج٠٧1000000011021866‐تموز‐13150017554١٣بغدادواسطعلي عيسى علي84
wa6.3.7فطومة زھرابثريا ھادي بابيرةمتزوج٠٧10000000166044‐تموز‐6370017673١٣بغدادواسطعلي مراد علي85
wa4.10.57فاطمة عبيدنركس حجي رضا باقر زادةمتزوج٠٧10000000559111758‐تموز‐410570017765١٣بغدادواسطعلي مھدي عمران86
wa4.10.72غنية ضاحيطيبة محمد غالميمتزوج357877م٠٧10000000‐تموز‐410720017687١٣بغدادواسطعلي مھودر ماھود87

wa4.9.48عزيزة عبد الرسولنبراس عباس كطوفمتزوج٠٧100000007815481‐تموز‐49480017665١٣واسطواسطعماد جبار كطوف88

wa5.1.50منى عبد الوھاببيداء محمدعبدالواحدمتزوج٠٧100000003964164‐تموز‐51500017638١٣بغدادواسطعمار فوزي عبد الواحد89

ام الفضل عبد تقى محمد عبودمتزوج٠٧10000000554110736‐تموز‐7230017677١٣بغدادواسطغالب جواد كاظم90
wa7.2.3الكريم

wa5.5.16غنية حاشيابتسام نعيم حسنمتزوج٠٧10000000426946‐تموز‐55160017679١٣بغدادواسطفاضل رحيمة خير هللا91
wa11.10.1فاطمة عليغفران نوري  حسونمتزوج٠٧1000000018496‐تموز‐111010017551١٣بغدادواسطفراس رضا عبد علي92
wa4.6.56رحيمة فرمانسوزان جعفر رضامتزوج٠٧10000000839104‐تموز‐46560017683١٣واسطواسطفرمان زيدان سلمان93
wa5.2.35نورية عبد الجليلشذى عبد الحميد عبد الرضامتزوج٠٧1000000018196397‐تموز‐52350017634١٣بغدادواسطفضلي كمال خيري94
wa5.5.8بيبي عبد هللا/ارملة٠٧1000000011222607‐تموز‐5580017768١٣بغدادواسطفضيلة محسن حسين95
wa4.8.45طليعة عليفاطمة كريم فرحانمتزوج٠٧10000000536182‐تموز‐48450017755١٣بغدادواسطفھد كريم سعيد96
wa4.9.51شھرى عزيزشوكت نعمه احمدمتزوج٠٧1000000071378‐تموز‐49510017663١٣واسطواسطقاسم حسن موسى97
wa5.5.19حيران امير\ارملة766128م٠٧10000000‐تموز‐55190017772١٣كركوكواسطقمر حمة خوا98
wa6.5.15صبرية محمودنبأ ھاشم جاسممتزوج٠٧1000000013025947‐تموز‐65150017667١٣واسطواسطقيس عطا عيسى99
wa4.7.58بدرية مھديھيفاء امين لطيفمتزوج1215177م٠٧10000000‐تموز‐47580017658١٣بغدادواسطكاظم جواد شريف100
wa4.6.51سعدية مھلھلنھاد عواد نعمةمتزوج٠٧100000002284178‐تموز‐46510017696١٣بغدادواسطكاظم جواد محمد101
wa5.1.40بدرية نصيرباسمه حسين جبرمتزوج٠٧10000000226125‐تموز‐51400017675١٣واسطكريم رحيم سلمان102

مھديه مزعل\سماء متزوج٠٧100000001789117‐تموز‐61500017779١٣بغدادواسطكريم عباس كيوش103
wa6.1.50زينھن سبھانخلف\اسماء لطيف\سھاد نجم

wa4.9.53صبرية غضيبامل نوري داودمتزوج٠٧10000000695138899‐تموز‐49530017672١٣بغدادواسطكريم كشكول ثجيل104
wa4.5.64بتول مكيامنة محمد علي عبد الكريممتزوج٠٧10000000203983‐تموز‐45640017686١٣واسطواسطلبيب عبد العزيز رضا105
wa4.8.25فضيلة علينادية ابراھيم مرادمتزوج823722م٠٧10000000‐تموز‐48250017760١٣واسطماجد نور هللا علي106
wa5.5.7بدرية لفتةجليله جعيوي صباحمتزوج٠٧1000000027554976‐تموز‐5570017649١٣بغدادواسطمحمد اديب خماس107
wa6.10.40ليلى منصورھلي عادل محمودمتزوج243186م٠٧10000000‐تموز‐61040017662١٣بغدادواسطمحمد توفيق حسين108
wa4.6.53سعدية حسانميسم خلف رحيممتزوج369101م٠٧10000000‐تموز‐46530017693١٣واسطواسطمحمد حميد سلومي109

محمد رضا جعفر 110
wa6.6.11قسمة عباسانعام عبد االميرمتزوج٠٧10000000172835‐تموز‐66110017557١٣بغدادواسطجاسم
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محمد رضا عبد 111
wa7.9.9امينة عبد المجيدميعاد  طالب  عليمتزوج٠٧10000000288147‐تموز‐7990017552١٣واسطواسطالستار محمد

محمد عبد الحسين 112
wa5.5.45احالم طالبفاطمه احمد حميديمتزوج٠٧10000000855170870‐تموز‐55450017792١٣بغدادواسطصادق

محمد عبد الحسين عبد 113
wa4.6.61فضيلة حسنناھدة محمد صاحبمتزوج٠٧10000000133751‐تموز‐46610017692١٣بغدادواسطاالمير

محمد علي مھدي 114
wa4.10.69معصومة سعيدفتحيه محمدرضامتزوج٠٧10000000773154406‐تموز‐410690017774١٣بغدادواسطمحمود

بسمة نعمة مسلم\بشرى متزوج٠٧10000000717186‐تموز‐12800017752١٣واسطواسطمحمد غياض سعيد115
wa1.2.80غنية وحيدمحسن عباس

رسمية علي خلف\فاطمه متزوج58553م٠٧10000000‐تموز‐61560017777١٣بغدادواسطمحمد كاظم جبر116
wa6.1.56فطيم سيدسيد اسماعيل

wa4.8.43فضيلة حسينعلياء عبد الحسنمتزوج997149م٠٧10000000‐تموز‐48430017757١٣واسطواسطمحمد ھادي عباس117
wa4.8.26طوعة مجدوعقبيلة صالح حسينمتزوج٠٧100000001252127‐تموز‐48260017759١٣واسطمحمود شاكر عباس118
wa5.2.43كاظمية جعفرفاطمة عزيز هللامتزوج٠٧10000000357872‐تموز‐52430017629١٣بغدادواسطمصطفى مجيد ھاشم119
wa5.5.27زنوبة عليقدم خير مرتضى داودمتزوج1108187م٠٧10000000‐تموز‐55270017787١٣واسطواسطمھدي جابر شاكر120
wa6.5.7بتول نجمرونق علي عبودمتزوج٠٧10000000997125‐تموز‐6570017670١٣واسطواسطمھند مھدي مطلك121
wa5.1.60خديجة عليخلود حسين عليمتزوج299275م٠٧10000000‐تموز‐51600017644١٣بغدادواسطمؤيد بدر ناصر122
wa5.5.29فاطمة فليحطلعت محمدمتزوج٠٧10000000624124721‐تموز‐55290017794١٣بغدادواسطناجي عبد محسن123
wa6.1.55ناكة شناوةكاظميه عبد الحسن كاظممتزوج٠٧1000000026012‐تموز‐61550017778١٣بغدادواسطناصر جبار سلمان124

wa7.2.2كيفية طالبجنان ھادي عليمتزوج٠٧10000000858171472‐تموز‐7220017676١٣بغدادواسطنزار عبد الخالق سلمان125

wa4.5.69فضيلة عبودذكاء نوري رضامتزوج٠٧10000000112145‐تموز‐45690017690١٣واسطنصير محمد علي126

صالح واسطھادي حسن علي127
wa4.7.62كميلة عباسشفيقة سيد عليمتزوج888195م٠٧10000000‐تموز‐47620017653١٣الدين

wa5.2.42نورية اسماعيلنيل فوزي غازيمتزوج٠٧100000004178154‐تموز‐52420017630١٣بغدادواسطھاشم رسول علي128
wa5.10.20امل داخلفاطمة ولي خانيمتزوج٠٧100000001179187‐تموز‐510200017674١٣واسطواسطھشام ناصر حميد129
wa5.5.47فوزية داودابتسام عيدان قھرمانمتزوج٠٧100000001108106‐تموز‐55470017798١٣واسطواسطھيثم اسماعيل قھرمان130
wa5.5.18بدرية جاسمشذاء محمدعليمتزوج٠٧100000001127155‐تموز‐55180017773١٣واسطواسطوصفي علي عسكر131
wa5.5.32زھوة سلمانزھرة جمعة محمدمتزوج٠٧1000000020039876‐تموز‐55320017791١٣واسطواسطياسين موسى مھدي132


