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   دورةـرين من الــل النازحين والمهجـــاء العوائـــ باسمقائمة) ء (ملحق 
   )٢٠٠٧ار ـشهري نيسان واي ( 

  
  

  
  المنطقة المهجر اليها  المنطقة المهجر منها  العدد  االسم  ت
  حي الخليج/بغداد الجديدة الميكانيك   حي-دورة  ٦  زهيرزادوق آتا  ١
 حي الخليج/بغداد الجديدة شوريين حي اال-دورة  ٥  يونان ضياء اسحاق  ٢
 حي الخليج/بغداد الجديدة  آراج االمانة-دورة  ٥  صباح توما روفائيل  ٣
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  ٣  غزوان آورآيس حنا  ٤
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الطعمة-دورة  ٣  شموئيل عبدو شمو  ٥
 حي العربي/بغداد الجديدة  لمعلمين ا حي-دورة  ٦  عامر وليم يوسف  ٦
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٣  يوسف توما ايشو  ٧
 حي الخليج/بغداد الجديدة الميكانيك   حي-دورة  ٦  سميريوسف توما   ٨
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٥  ادور يوسف توما  ٩
 حي الخليج/بغداد الجديدة  الميكانيك حي-دورة  ٣  يعقوب يوسف توما  ١٠
  بغداد/ آرادةداخل حي المعلمين-دورة  ٣  هرمز دنخا آورآيس  ١١
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي االشوريين-دورة  ٥  رعد بنيامين صادق  ١٢
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  ٥  مؤيد صليوا هرمز  ١٣
 جمعية خير اهللا/دورة المعلمين حي-دورة  ٥  توني جون ماثييوس  ١٤
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٤  ناظم يوسف شابا  ١٥
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٤  شوقي يوسف شابا  ١٦
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي االشوريين-دورة  ٤  سرآيس شائيل ايشو  ١٧
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي االشوريين-دورة  ٣  جونسن ايليا شمعون  ١٨
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٤  سرآون نادر خوشابا  ١٩
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي االشوريين-دورة  ٦  يوسف آورآيس شليمون  ٢٠
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي اسيا-دورة  ٤  يوسف بنامين خنانيا  ٢١
 حي الغدير/بغداد الجديدة حي الميكانيك-دورة  ٤  صوروسام نجيب من  ٢٢
 حي االمين الثانية/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٥  نبيل مننصور ميخائيل  ٢٣
 حي المشتل/بغداد الجديدة  حي الصحة-دورة  ٤  بهنام ايليا بني  ٢٤
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٤  ادم ايلشاع دانيال  ٢٥
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الزهور-دورة  ٤  موسى اوريشو عيسى  ٢٦
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الشرطة-دورة  ٣  شانت بهنام سلمو  ٢٧
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي الشرطة -دورة  ٤  بيرج بهنام سلمو  ٢٨
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٥  حميد بحو ارميا  ٢٩
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٣  رودي حميد بحو  ٣٠
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 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  ٤  رواء حميد بحو  ٣١
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  ٦  جوني  هرمز دنخا  ٣٢
  خليجحي ال/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  ٩  هيالني شمعون عوديش  ٣٣
   القوش-نينوى حي الميكانيك-دورة  ٥  داؤد شمعون عوديش  ٣٤
  حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك -دورة  ٣  اسماعيل اسحق يونان  ٣٥
   بغداد-شارع فلسطين  حي الميكانيك-دورة  ٤   صالح بولس ايشا  ٣٦
   الصناعة-بغداد حي الميكانيك-دورة  ٥  حسيب حنا منصور  ٣٧
  دمشق-سوريا حي الميكانيك-دورة  ٤  ادق قلو فرج ص  ٣٨
   القوش–نينوى  حي الميكانيك-دورة  ٥  زهير زورا  ٣٩
   حلب-سوريا  حي الميكانيك-دورة  ٢  بيبو صليو خزمي  ٤٠
   حلب-سوريا حي الميكانيك-دورة  ٥  موعد بيبو صليوا  ٤١
  حي الخليج/بغداد الجديدة حي الطعمة-دورة  ٥  سارة صفو جرجيس  ٤٢
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي الميكانيك-دورة  ٥  توني صبري حنا  ٤٣
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي الميكانيك -دورة  ٤  جوني صبري حنا  ٤٤
  زيونة/بغدادحي الخورنق-دورة  ٥  صباح رزوق حنا  ٤٥
  الغدير/بغدادحي الميكانيك-دورة  ٥  جليل رزوق حنا  ٤٦
  الغدير/بغداديكانيكحي الم-دورة  ٤   نبيل رزوق حنا  ٤٧
  زاخو-بيرسفى  حي الميكانيك-دورة  ٣  باسم انو مرخابي  ٤٨
  زاخو-بيرسفى  حي الميكانيك-دورة  ٣  رعد انو مرخابي  ٤٩
  زاخو-بيرسفى حي الميكانيك-دورة  ٣  سمير آورآيس عازو  ٥٠
  زاخو-بيرسفى حي الميكانيك-دورة  ٤  سامي آورآيس عازو  ٥١
  زاخوحي الميكانيك-ورةد  ٦  باسم يوسف  ٥٢
   نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٦  رعد توما آجو  ٥٣
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ١٠  صبيح توما آجو  ٥٤
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٤  صدام صبيح آجو  ٥٥
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٦  بحو توما آجو  ٥٦
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٥  يرعد عبد اهللا جج  ٥٧
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٥  سعد عبد اهللا ججي  ٥٨
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٦  عين اهللا منصور  ٥٩
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٦  صالح منصور  ٦٠
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٥  باسم بكو آجو  ٦١
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٤  رعد غازي جرجيس  ٦٢
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  ٥  رائد غازي جرجيس  ٦٣
 نينوى-تلكيف الميكانيك   حي-دورة٦زيا خمو نيسان  ٦٤
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة٥وردة دنخا ايشو  ٦٥
دهوككانيكالمي   حي-دورة٦اخيقر وردة دنخا  ٦٦
دهوكالميكانيك   حي-دورة٤اشور وردة دنخا  ٦٧
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 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة٦نزار عوديشو دنخا  ٦٨
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة٣دنخا عوديشو دنخا  ٦٩
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة٤زيا آورآيس يوسف  ٧٠
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-ورةد٢اثير زيا آورآيش  ٧١
 دهوك-قرية دهي الميكانيك   حي-دورة٥سمير ايوارش  ٧٢
 دهوك-قرية دهي الميكانيك   حي-دورة٢)ابو سمير( يوارش  ٧٣
 نينوى-تلكيف الميكانيك   حي-دورة٣قس نهاد اثيل  ٧٤
نينوى -تلكيف الميكانيك   حي-دورة٣)ابو القس(شماس اثيل   ٧٥
 نينوى-تلكيف  حي اسيا-دورة ٧يؤيل بريخا  ٧٦
اربيلالميكانيك   حي-دورة٢حبيب ايشو  ٧٧
اربيلالميكانيك   حي-دورة٣سالم ايشو  ٧٨
اربيلالميكانيك   حي-دورة٢)ام حبيب(مريم  ٧٩
اربيلالميكانيك   حي-دورة٤)ابو زيد( عماد   ٨٠
 بغداد-نعيرية الميكانيك   حي-ورةد٥فريد جبرائيل يعقوب  ٨١
 دهوك-منصوريةالميكانيك   حي-دورة٥نجية مملك  ٨٢
 دهوك-منصوريةالميكانيك   حي-دورة٨حازم مملك  ٨٣
اربيلالميكانيك   حي-دورة٦جينا مملك  ٨٤
دهوكالميكانيك   حي-دورة٤عوديشو موشي  ٨٥
 نينوى-عين سفني كالميكاني   حي-دورة٦جانيت عوديشو  ٨٦
آرآوكالميكانيك   حي-دورة٦شليمون ابو زيا  ٨٧
دهوك  بغداد-دورة ٨ميشيل يلدا  ٨٨
دهوك  بغداد-دورة ٤نتاجن ملكزدك  ٨٩
 دهوك-قرية شيز   بغداد-دورة ٢نرجس يوخنا  ٩٠
دهوك  بغداد-دورة ٢عاينت يوخنا  ٩١
 بغداد-بتاوين   بغداد- دورةـــــــــآورآيس خوشابا  ٩٢
 بغداد-بتاوين   بغداد-دورة   سمير آورآيس خوشابا  ٩٣
 نينوى-عقرة الميكانيك   حي-دورة١٠اوراها ابراهيم  ٩٤
 زاخو-برسفى الميكانيك   حي-دورة٨صليوة فتحو جمو  ٩٥
 بغداد-بتاوين الميكانيك   حي-دورة٨جميل صليوة فتحو  ٩٦
 نينوى-تللسقف الميكانيك   حي-دورة٥عامر صليوة فتحو  ٩٧
زاخوالميكانيك   حي-دورة٤جوني صليوة فتحو  ٩٨
 زاخو-برسفى الميكانيك   حي-دورة٥آمال صليوة فتحو  ٩٩
 زاخو-ليفو الميكانيك   حي-دورةــــــــدنخا خمو ١٠٠
 زاخو-ليفو كالميكاني   حي-دورةــــــــياقو دنخا خمو ١٠١
 زاخو-ليفو الميكانيك   حي-دورةــــــــايشو دنخا خمو ١٠٢
موصلالميكانيك   حي-دورةــــــــادور توما ١٠٣
موصلالميكانيك   حي-دورةــــــــسرمد حنا يليا ١٠٤



 

 

    

Mob: 964 (0) 7901448651 

Tel: 964 (1) 5410480 Email: hhro2006@yahoo.com 

زاخوالميكانيك   حي-دورةــــــــسيروان خنا ايليا ١٠٥
 بغداد-عرصات الهندية  حي اسيا-دورة ــــــــرعد دخا هرمز ١٠٦
  بغداد-عرصات الهندية  حي اسيا-دورة ــــــــاشو هرمز دانيال ١٠٧
 نينوى-حمدانية  حي اسيا-دورة ٧نجم عبد االحد ١٠٨
 نينوى-حمدانية الميكانيك   حي-دورة٧سعد عبد االحد ١٠٩
 نينوى-حمدانية نيكالميكا   حي-دورة٨صالح سمير بهنام ١١٠
 دهوك-ارادن  حي الصحة-دورة ـــــــــعمانؤئل آورآيس آوريال ١١١
جهة مجهولة ميكانيك-دورة ــــــــعمانوئيل انويا ١١٢
 دهوك-ارادن  حي الصحة-دورة ٦آورآيس آوريال ١١٣
 نينوى-تلكيف  ميكانيك-دورة ــــــــسالم انويا ١١٤
 دهوك-همزية الميكانيك   حي-دورةــــــــ اوراهاآورآيس ١١٥
 دهوك–همزية الميكانيك   حي-دورةــــــــهيلين آورآيس ١١٦
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة ـــــــــمريم ججو عوديشو ١١٧
دهوكالميكانيك   حي-دورة٤سمير آورآيس ١١٨
 بغداد-آمب سارة يكالميكان   حي-دورةــــــــجيمس آورآيس ١١٩
 نينوى-آرماوة الميكانيك   حي-دورة٤نرسي زقلو ١٢٠
 نينوى-آرماوة الميكانيك   حي-دورة٥روبرت نرسي زقلو ١٢١
اربيلالميكانيك   حي-دورة٥البرت نرسي زقلو ١٢٢
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورةـــــــجوني حنا ١٢٣
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة ــــــــاتريزيا ياقو يوخن ١٢٤
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   تيا آوريال نيسان ١٢٥
 دهوك-تن  حي اسيا-دورة   عبد جونا ١٢٦
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   فرنسيس يوسف مراد ١٢٧
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   وسام ايشو ججو ١٢٨
 بغداد-صناعة حي اسيا -دورة   ننو ايشو سيوا ١٢٩
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   بطرس ننو ايشو  ١٣٠
 دهوك-ارادن الميكانيك   حي-دورة  بهنام بطرس شليمون ١٣١
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   آورآيس اسحق ١٣٢
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   حبيب ابراهيم آورآيس ١٣٣
 بغداد–حي الغدير الميكانيك   حي-دورة  سالم قرياقوس ميخا ١٣٤
 بغداد-حي الغدير الميكانيك   حي-دورة  سارة حبا بطرس ١٣٥
 بغداد-صناعة الميكانيك   حي-دورة  آليانا زومايا آليانا ١٣٦
 بغداد-صناعة الميكانيك   حي-دورة  عوديشو ايو رؤئيل ١٣٧
 بغداد-اعة صنالميكانيك   حي-دورة  عمانؤيل داؤد موشي ١٣٨
 بغداد-الغدير الميكانيك   حي-دورة٨جورج يوسف توما ١٣٩
آرآوك  بغداد-دورة   يوسف خزفيا آبخو ١٤٠
 بغداد-آمب سارة الميكانيك   حي-دورة٤سمير يوخنا اسبانيا ١٤١
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 بغداد-آمب سارة  حي المعلمين-دورة ٤سلمان يوخنا اسبانيا ١٤٢
دهوك الصحة-دورة ٨خوشاباآوديشو ١٤٣
آرآوكالميكانيك   حي-دورة  4سلطان ايشايا عوديشو ١٤٤
دهوك حي المعلمين-دورة ٦ادور خمو ١٤٥
 زاخو-قرية شرانش  الصحة-دورة ٥اسيد شيبا اسبانيا ١٤٦
دهوك  بغداد-دورة ٦نوزاد عوديشو ١٤٧
دهوك حي االثوريين-دورة ٥ايليا ماما ايليا ١٤٨
دهوك حي االثوريين-دورة ٢شليمون ماماجية عوديشو ١٤٩
دهوك حي االثوريين-دورة ٢جية عوديشو ١٥٠
دهوك طعمة-دورة ٥تيدي عوديشو ١٥١
دهوك حي االثوريين-دورة ٦خيو عوديشو ١٥٢
دهوك حي االثوريين-دورة ٤مؤيد خيو عوديشو ١٥٣
دهوك/دوميز الميكانيك   حي-دورة٤دنو آليانة دنو ١٥٤
دهوك حي المعلمين-دورة ٧بهجت ايواز داؤد ١٥٥
دهوكالميكانيك   حي-دورة٥داؤد ايواز داؤد ١٥٦
دهوك حي المعلمين-دورة ٥امجد ايواز داؤد ١٥٧
دهوك حي االثوريين-دورة ٢نوزاد ايواز داؤد ١٥٨
هوكد حي المعلمين-دورة ٢حيدر ايواز داؤد ١٥٩
 عمادية-ديرة لوك الميكانيك   حي-دورة٤عدنان ايشايا ١٦٠
دهوك حي المعلمين-دورة ٢داؤد ميشو ١٦١
 نينوى-تلكيف  حي االثوريين-دورة ٤جوزيف زيا هارون ١٦٢
 بغداد-صناعة  حي المعلمين-دورة ٥شدراك ممو ١٦٣
نوى ني-تلكيف  حي المعلمين-دورة ٣زيا هارون ١٦٤
 بغداد-آمب سارة الميكانيك   حي-دورة٤نبيل الياس خليل ١٦٥
 بغداد-زيونة  حي االثوريين-دورة ٢  تمرز هرمز اسدو ١٦٦
 بغداد-زيونة  حي االثوريين-دورة ٦  يوخنا رشو زيا ١٦٧
اربيل حي االثوريين-دورة ٥  زيا يوخنا زيا ١٦٨
 بغداد-زيونة ا حي اسي-دورة ٥  صباح رزوق حنا ١٦٩
 بغداد-الغدير  حي اسيا-دورة ٤  رائد ايليا داؤد ١٧٠
دهوكالميكانيك   حي-دورة٥  شمائيل برواري ١٧١
 منصورية-دهوكالميكانيك   حي-دورة٦  آورآيس بيثو ١٧٢
جهة مجهولةالميكانيك   حي-دورة٥  يونان نرسي ١٧٣
ة جهولةجهالميكانيك   حي-دورة٥ وليمجيمس ١٧٤
 بغداد-نعيرية الميكانيك   حي-دورة٢  سلوان ضياء البير ١٧٥
 بغداد-زيونة الميكانيك   حي-دورة٢  ضياء البير يوسف ١٧٦
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة ١  انيسة عزو جمو ١٧٧
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة ٢  قيصر مرخابي ١٧٨
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 زاخو-سفى بير  بغداد-دورة ٨  عادل مرخابي ١٧٩
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة ٥  ناجي مرخابي ١٨٠
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة ٤  جميل مرخابي ١٨١
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة ٥  آوريال مرخابي ١٨٢
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة ٥  انو مرخابي ١٨٣
زاخو  بغداد-دورة ٥  حزني يونان توما ١٨٤
زاخو  بغداد-دورة ٢  ن ادمتوما يونا ١٨٥
 زاخو-فيشخابور الميكانيك   حي-دورة٦  وليد ميخائيل هاويل ١٨٦
 بغداد-الغدير  المعلمين-دورة ٧  يونان منصور ١٨٧
زاخوالميكانيك   حي-دورة٤  بهنام مرقس بيداوي ١٨٨
 دهوك-منصورية  بغداد-دورة ١  اوشانا خوشو ١٨٩
 دهوك-منصورية  بغداد-دورة  ٤  وبولص اوشانا خوش ١٩٠
سوريا  بغداد-دورة ٤  يونان اوشانا خوشو ١٩١
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة٤  ابراهيم عوديشو ١٩٢
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة٥  سنان ابراهيم عوديشو ١٩٣
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة٤  سلوان ابراهيم عوديشو ١٩٤
 بغداد-االمين االولى الميكانيك   حي-دورة٢  مارغريت ججو صادق ١٩٥
 بغداد-االمين االولى  بغداد-دورة ١  شممتا بطرس ياميل ١٩٦
بغداد الجديدة الميكانيك   حي-دورة٦  عدنان نعيم حنا الجزرواي ١٩٧
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة٣  جوني سعيد ١٩٨
 دهوك–سرسنك   بغداد-دورة ٢  الن داود ١٩٩
 بغداد-النعيرية  بغداد-دورة ٤  بسام عادل اسحاق ٢٠٠

 
  


