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   دورةـرين من الــل النازحين والمهجـــاء العوائـــ باسمقائمة) و ( ملحق 
   )2007ار ـشهري نيسان واي ( 

  
  المنطقة المهجر اليها  المنطقة المهجر منها  العدد  االسم  ت

  حي الخليج/بغداد الجديدة  حي-  الميكانيكدورة  6  زهيرزادوق آتا  1
 حي الخليج/بغداد الجديدة ريين حي االشو-دورة  5  يونان ضياء اسحاق  2
 حي الخليج/بغداد الجديدة  آراج االمانة-دورة  5  صباح توما روفائيل  3
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  3  غزوان آورآيس حنا  4
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الطعمة-دورة  3  شموئيل عبدو شمو  5
 حي العربي/بغداد الجديدة  علمين الم حي-دورة  6  عامر وليم يوسف  6
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  3  يوسف توما ايشو  7
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي-  الميكانيكدورة  6  سميريوسف توما   8
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  5  ادور يوسف توما  9

 حي الخليج/بغداد الجديدة لميكانيك حي ا-دورة  3  يعقوب يوسف توما  10
  بغداد/ آرادةداخل حي المعلمين-دورة  3  هرمز دنخا آورآيس  11
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي االشوريين-دورة  5  رعد بنيامين صادق  12
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  5  مؤيد صليوا هرمز  13
 جمعية خير اهللا/دورةلمعلمين حي ا-دورة  5  توني جون ماثييوس  14
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  4  ناظم يوسف شابا  15
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  4  شوقي يوسف شابا  16
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي االشوريين-دورة  4  سرآيس شائيل ايشو  17
 حي الخليج/بغداد الجديدة ي االشوريين ح-دورة  3  جونسن ايليا شمعون  18
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  4  سرآون نادر خوشابا  19
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي االشوريين-دورة  6  يوسف آورآيس شليمون  20
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي اسيا-دورة  4  يوسف بنامين خنانيا  21
 حي الغدير/بغداد الجديدة حي الميكانيك-دورة  4  روسام نجيب منصو  22
 حي االمين الثانية/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  5  نبيل منصور ميخائيل  23
 حي المشتل/بغداد الجديدة  حي الصحة-دورة  4  بهنام ايليا بني  24
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  4   دانيالايليشا ادم   25
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الزهور-دورة  4  يشو عيسىدموسى او  26
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الشرطة-دورة  3  شانت بهنام سلمو  27
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي الشرطة -دورة  4  بيرج بهنام سلمو  28
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  5  حميد بحو ارميا  29
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  3  رودي حميد بحو  30
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  4  رواء حميد بحو  31
 حي الخليج/بغداد الجديدة  حي المعلمين-دورة  6  جوني  هرمز دنخا  32
  يجحي الخل/بغداد الجديدة  حي الميكانيك-دورة  9  هيالني شمعون عوديش  33
   القوش-نينوى حي الميكانيك-دورة  5  داؤد شمعون عوديش  34
  حي الخليج/بغداد الجديدة  حي الميكانيك -دورة  3  اسماعيل اسحق يونان  35
   بغداد-شارع فلسطين  حي الميكانيك-دورة  4   صالح بولس ايشا  36
   الصناعة-بغداد حي الميكانيك-دورة  5  حسيب حنا منصور  37
  دمشق-سوريا حي الميكانيك-دورة  4  ق قلو فرج صاد  38

Website: www.hhro.org E-mail: info@hhro.org 



 

  
Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.org Website: www.hhro.org 

   القوش–نينوى  حي الميكانيك-دورة  5  زهير زورا  39
   حلب-سوريا  حي الميكانيك-دورة  2  بيبو صليو خزمي  40
   حلب-سوريا حي الميكانيك-دورة  5  موعد بيبو صليوا  41
  حي الخليج/بغداد الجديدة حي الطعمة-دورة  5  سارة صفو جرجيس  42
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي الميكانيك-دورة  5  توني صبري حنا  43
 حي الخليج/بغداد الجديدة حي الميكانيك -دورة  4  جوني صبري حنا  44
  زيونة/بغدادحي الخورنق-دورة  5  صباح رزوق حنا  45
  الغدير/بغدادحي الميكانيك-دورة  5  جليل رزوق حنا  46
  الغدير/بغدادانيكحي الميك-دورة  4   نبيل رزوق حنا  47
  زاخو-بيرسفى  حي الميكانيك-دورة  3  باسم انو مرخابي  48
  زاخو-بيرسفى  حي الميكانيك-دورة  3  رعد انو مرخابي  49
  زاخو-بيرسفى حي الميكانيك-دورة  3  سمير آورآيس عازو  50
  زاخو-بيرسفى حي الميكانيك-دورة  4  سامي آورآيس عازو  51
  زاخوحي الميكانيك-ةدور  6  باسم يوسف  52
   نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  6  رعد توما آجو  53
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  10  صبيح توما آجو  54
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  4  صدام صبيح آجو  55
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  6  بحو توما آجو  56
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  5  رعد عبد اهللا ججي  57
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  5  سعد عبد اهللا ججي  58
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  6  عين اهللا منصور  59
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  6  صالح منصور  60
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  5  باسم بكو آجو  61
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  4  رعد غازي جرجيس  62
  نينوى-حمدانية حي الميكانيك-دورة  5  رائد غازي جرجيس  63
 نينوى-تلكيف الميكانيك   حي-دورة6زيا خمو نيسان  64
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة5وردة دنخا ايشو  65
دهوكنيكالميكا   حي-دورة6اخيقر وردة دنخا  66
دهوكالميكانيك   حي-دورة4اشور وردة دنخا  67
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة6نزار عوديشو دنخا  68
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة3دنخا عوديشو دنخا  69
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-دورة4زيا آورآيس يوسف  70
 دهوك-قرية باز الميكانيك   حي-ةدور2اثير زيا آورآيش  71
 دهوك-قرية دهي الميكانيك   حي-دورة5سمير ايوارش  72
 دهوك-قرية دهي الميكانيك   حي-دورة2)ابو سمير( يوارش  73
 نينوى-تلكيف الميكانيك   حي-دورة3قس نهاد اثيل  74
نوى ني-تلكيف الميكانيك   حي-دورة3)ابو القس(شماس اثيل   75
 نينوى-تلكيف  حي اسيا-دورة 7يؤيل بريخا  76
اربيلالميكانيك   حي-دورة2حبيب ايشو  77
اربيلالميكانيك   حي-دورة3سالم ايشو  78
اربيلالميكانيك   حي-دورة2)ام حبيب(مريم  79
اربيلالميكانيك   حي-دورة4)ابو زيد( عماد   80
 بغداد-نعيرية الميكانيك   حي-ةدور5فريد جبرائيل يعقوب  81
 دهوك-منصوريةالميكانيك   حي-دورة5نجية مملك  82
 دهوك-منصوريةالميكانيك   حي-دورة8حازم مملك  83
اربيلالميكانيك   حي-دورة6جينا مملك  84
دهوكالميكانيك   حي-دورة4عوديشو موشي  85
 نينوى-عين سفني الميكانيك   حي-دورة6جانيت عوديشو  86
آرآوكالميكانيك   حي-دورة6شليمون ابو زيا  87
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دهوك  بغداد-دورة 8ميشيل يلدا  88
دهوك  بغداد-دورة 4نتاجن ملكزدك  89
 دهوك-قرية شيز   بغداد-دورة 2نرجس يوخنا  90
دهوك  بغداد-دورة 2عاينت يوخنا  91
 بغداد-تاوين ب  بغداد-دورة   آورآيس خوشابا  92
 بغداد-بتاوين   بغداد-دورة   سمير آورآيس خوشابا  93
 نينوى-عقرة الميكانيك   حي-دورة10اوراها ابراهيم  94
 زاخو-برسفى الميكانيك   حي-دورة8صليوة فتحو جمو  95
 بغداد-بتاوين الميكانيك   حي-دورة8جميل صليوة فتحو  96
 نينوى-تللسقف الميكانيك   حي-دورة5عامر صليوة فتحو  97
زاخوالميكانيك   حي-دورة4جوني صليوة فتحو  98
 زاخو-برسفى الميكانيك   حي-دورة5آمال صليوة فتحو  99

 زاخو-ليفو الميكانيك   حي-دورة  دنخا خمو  100
 زاخو-ليفو الميكانيك   حي-دورة ياقو دنخا خمو  101
 زاخو-ليفو الميكانيك   حي-دورة ايشو دنخا خمو  102
موصلالميكانيك   حي-دورة ادور توما  103
موصلالميكانيك   حي-دورة سرمد حنا يليا  104
زاخوالميكانيك   حي-دورة سيروان خنا ايليا  105
 بغداد-عرصات الهندية  حي اسيا-دورة  رعد دخا هرمز  106
  بغداد-عرصات الهندية يا حي اس-دورة  اشو هرمز دانيال  107
 نينوى-حمدانية  حي اسيا-دورة 7نجم عبد االحد  108
 نينوى-حمدانية الميكانيك   حي-دورة7سعد عبد االحد  109
 نينوى-حمدانية الميكانيك   حي-دورة8صالح سمير بهنام  110
 دهوك-ارادن  حي الصحة-دورة   عمانؤئل آورآيس آوريال  111
جهة مجهولة ميكانيك-دورة   عمانوئيل انويا  112
 دهوك-ارادن  حي الصحة-دورة 6آورآيس آوريال  113
 نينوى-تلكيف  ميكانيك-دورة   سالم انويا  114
 دهوك-همزية الميكانيك   حي-دورة  آورآيس اوراها  115
 دهوك–همزية الميكانيك   حي-دورة  هيلين آورآيس  116
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة    عوديشومريم ججو  117
دهوكالميكانيك   حي-دورة4سمير آورآيس  118
 بغداد-آمب سارة الميكانيك   حي-دورة  جيمس آورآيس  119
 نينوى-آرماوة الميكانيك   حي-دورة4نرسي زقلو  120
 نينوى-آرماوة الميكانيك   حي-دورة5روبرت نرسي زقلو  121
اربيلالميكانيك   حي-دورة5 نرسي زقلوالبرت  122
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة  جوني حنا  123
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   تريزيا ياقو يوخنا  124
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   تيا آوريال نيسان  125
 دهوك-تن  حي اسيا-دورة   عبد جونا  126
 دهوك-ارادن  حي اسيا-رة دو  فرنسيس يوسف مراد  127
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   وسام ايشو ججو  128
 بغداد-صناعة  حي اسيا-دورة   ننو ايشو سيوا  129
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   بطرس ننو ايشو   130
 دهوك-ارادن الميكانيك   حي-دورة  بهنام بطرس شليمون  131
 دهوك-ارادن  اسيا حي-دورة   آورآيس اسحق  132
 دهوك-ارادن  حي اسيا-دورة   حبيب ابراهيم آورآيس  133
 بغداد–حي الغدير الميكانيك   حي-دورة  سالم قرياقوس ميخا  134
 بغداد-حي الغدير الميكانيك   حي-دورة  سارة حبا بطرس  135
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 بغداد-صناعة الميكانيك   حي-دورة  آليانا زومايا آليانا  136
 بغداد-صناعة الميكانيك   حي-دورة  عوديشو ايو رؤئيل  137
 بغداد-صناعة الميكانيك   حي-دورة  عمانؤيل داؤد موشي  138
 بغداد-الغدير الميكانيك   حي-دورة8جورج يوسف توما  139
آرآوك  بغداد-دورة   يوسف خزفيا آبخو  140
 بغداد-آمب سارة كالميكاني   حي-دورة4سمير يوخنا اسبانيا  141
 بغداد-آمب سارة  حي المعلمين-دورة 4سلمان يوخنا اسبانيا  142
دهوك الصحة-دورة 8خوشاباآوديشو  143
آرآوكالميكانيك   حي-دورة  4سلطان ايشايا عوديشو  144
دهوك حي المعلمين-دورة 6ادور خمو  145
 زاخو-شرانش قرية  الصحة-دورة 5اسيد شيبا اسبانيا  146
دهوك  بغداد-دورة 6نوزاد عوديشو  147
دهوك حي االثوريين-دورة 5ايليا ماما ايليا  148
دهوك حي االثوريين-دورة 2شليمون ماماجية عوديشو  149
دهوك حي االثوريين-دورة 2جية عوديشو  150
دهوك طعمة-دورة 5تيدي عوديشو  151
دهوك حي االثوريين- دورة6خيو عوديشو  152
دهوك حي االثوريين-دورة 4مؤيد خيو عوديشو  153
دهوك/دوميز الميكانيك   حي-دورة4دنو آليانة دنو  154
دهوك حي المعلمين-دورة 7بهجت ايواز داؤد  155
دهوكالميكانيك   حي-دورة5داؤد ايواز داؤد  156
دهوكمين حي المعل-دورة 5امجد ايواز داؤد  157
دهوك حي االثوريين-دورة 2نوزاد ايواز داؤد  158
دهوك حي المعلمين-دورة 2حيدر ايواز داؤد  159
 عمادية-ديرة لوك الميكانيك   حي-دورة4عدنان ايشايا  160
دهوك حي المعلمين-دورة 2داؤد ميشو  161
ينوى ن-تلكيف  حي االثوريين-دورة 4جوزيف زيا هارون  162
 بغداد-صناعة  حي المعلمين-دورة 5شدراك ممو  163
 نينوى-تلكيف  حي المعلمين-دورة 3زيا هارون  164
 بغداد-آمب سارة الميكانيك   حي-دورة4نبيل الياس خليل  165
 بغداد-زيونة  حي االثوريين-دورة 2  تمرز هرمز اسدو  166
 بغداد-زيونة وريين حي االث-دورة 6  يوخنا رشو زيا  167
اربيل حي االثوريين-دورة 5  زيا يوخنا زيا  168
 بغداد-زيونة  حي اسيا-دورة 5  صباح رزوق حنا  169
 بغداد-الغدير  حي اسيا-دورة 4  رائد ايليا داؤد  170
دهوكالميكانيك   حي-دورة5  شمائيل برواري  171
 منصورية-هوكدالميكانيك   حي-دورة6  آورآيس بيثو  172
جهة مجهولةالميكانيك   حي-دورة5  يونان نرسي  173
جهة جهولةالميكانيك   حي-دورة5 وليمجيمس  174
 بغداد-نعيرية الميكانيك   حي-دورة2  سلوان ضياء البير  175
 بغداد-زيونة الميكانيك   حي-دورة2  ضياء البير يوسف  176
 زاخو-بيرسفى داد  بغ-دورة 1  انيسة عزو جمو  177
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة 2  قيصر مرخابي  178
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة 8  عادل مرخابي  179
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة 5  ناجي مرخابي  180
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة 4  جميل مرخابي  181
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة 5  آوريال مرخابي  182
 زاخو-بيرسفى   بغداد-دورة 5  انو مرخابي  183
زاخو  بغداد-دورة 5  حزني يونان توما  184
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زاخو  بغداد-دورة 2  توما يونان ادم  185
 زاخو-فيشخابور الميكانيك   حي-دورة6  وليد ميخائيل هاويل  186
 بغداد-الغدير  المعلمين-دورة 7  يونان منصور  187
زاخوالميكانيك   حي-دورة4  بيداويبهنام مرقس   188
 دهوك-منصورية  بغداد-دورة 1  اوشانا خوشو  189
 دهوك-منصورية  بغداد-دورة 4  بولص اوشانا خوشو  190
سوريا  بغداد-دورة 4  يونان اوشانا خوشو  191
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة4  ابراهيم عوديشو  192
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة5  شوسنان ابراهيم عودي  193
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة4  سلوان ابراهيم عوديشو  194
 بغداد-االمين االولى الميكانيك   حي-دورة2  مارغريت ججو صادق  195
 بغداد-االمين االولى  بغداد-دورة 1  شممتا بطرس ياميل  196
بغداد الجديدة الميكانيك   حي-دورة6  عدنان نعيم حنا الجزرواي  197
 دهوك-مانكيش الميكانيك   حي-دورة3  جوني سعيد  198
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