
قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
كود المرحلاسم االماسم الزوجلحالة الزوجيةالصحيفةالسجلمبلغ الصكتاريخ الصكرقم الصكتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةالمحافظةالمكتباالسم الثالثيت

kh14.2.3زھره محمداديبه عبد الجبارعلىمتزوج١٣1000000021743369‐حزيران‐14230010927١٣ديالىخانقينابراھيم حسن حسين1

kh14.6.93فانوس عليليلى عبد هللا رستممتزوج39694م١٣10000000‐حزيران‐146930010507١٣ديالىخانقينابراھيم رضا مھدي2

ابراھيم سليمان 3
kh14.8.28جمينه درويش كريمتوباحسين فرجمتزوج134214م١٣10000000‐حزيران‐148280010973١٣ديالىخانقينعبدالرحمن

kh14.4.96حمينه محيسننسرين احمد صفرمتزوج76م١٣10000000٧٩٠‐حزيران‐144960010988١٣ديالىخانقينابراھيم سيد ولي مھدي4

kh14.5.70امينه سرنيبازھار احمد مھديمتزوج١٣100000001098148‐حزيران‐145700010716١٣خانقينابراھيم شاه محمد5

kh14.3.14ليلى صالحفاطمة صالح احمدمتزوج134679م١٣10000000‐حزيران‐143140010878١٣ديالىخانقينابراھيم عزيز احمد6

kh14.6.94مينا قادرتوران محمد احمدمتزوج1448120م١٣10000000‐حزيران‐146940010506١٣خانقينابراھيم كريم فقي7

kh14.6.48التون احمدسميره رمضان حميدمتزوج673153م١٣10000000‐حزيران‐146480010532١٣ديالىخانقينابراھيم محمد صوفي8

kh14.5.85عطيه حاجيسعديه صالح حاجيمتزوج1266189م١٣10000000‐حزيران‐145850010773١٣ديالىخانقينابراھيم مراد احمد9

ابراھيم مراد خان 10
kh14.8.24طيمه حسنصبريه علي مرادمتزوج132865م١٣10000000‐حزيران‐148240010969١٣ديالىخانقينحامه خان

kh14.6.87ھديه سكندريه/ارملة84216م١٣10000000‐حزيران‐146870010512١٣خانقيناحالم محمد حمك11

kh14.7.27جميله ميرزاصبريه ولي حاميمتزوج133735م١٣10000000‐حزيران‐147270010872١٣ديالىخانقيناحمد ابراھيم اني12

kh14.2.78ريحان شيرزادسميرة اغاجان شيرةمتزوج296176م١٣10000000‐حزيران‐142780010727١٣ديالىخانقيناحمد اغاجان حيدر13

kh14.4.74قيم اكبرفريده كامل مجيدمتزوج١٣1000000017033949‐حزيران‐144740010694١٣ديالىخانقيناحمد اكرم مجيد14

kh14.8.4فاطمه محمدھاجر علي محمدمتزوج١٣1000000018336667‐حزيران‐14840010955١٣ديالىخانقيناحمد امام علي علي15

kh14.2.17سلمى عارفشوكت عزيز احمدمتزوج134778م١٣10000000‐حزيران‐142170010936١٣ديالىخانقيناحمد حسن كاكه ويس16

kh14.6.29فاطمه محمدتافكه ياسين حسينمتزوج1339116م١٣10000000‐حزيران‐146290010553١٣ديالىخانقيناحمد رحيم عباس17

kh14.7.34بھيه اميننسرين حسن قادرمتزوج١٣10000000122526‐حزيران‐147340010803١٣ديالىخانقيناحمد ستار عزيز18

kh14.8.8شكريه احمدارزو فاتح محمدامينمتزوج84829م١٣10000000‐حزيران‐14880010958١٣ديالىخانقيناحمد صابر محمد19

kh14.7.2مريم موسىرنا احمد نغماشمتزوج1339185م١٣10000000‐حزيران‐14720010851١٣ديالىخانقيناحمد عبد الرحيم علي20

احمد عبدالرحمن 21
kh14.3.25رابعة محمد صالحشلير علي حمدامينمتزوج1340158م١٣10000000‐حزيران‐143250010886١٣ديالىخانقيندرويش

kh14.5.66صبريه سالمشونم رشيد محمدمتزوج134661م١٣10000000‐حزيران‐145660010712١٣خانقيناحمد عبدهللا محمود22

kh14.6.15حنيفه شريفنازار ابراھيم حميشرمتزوج1266136م١٣10000000‐حزيران‐146150010558١٣ديالىخانقيناحمد عزيز حسين23

kh14.3.27زينب محمد عليزيان محمود رؤوفمتزوج13466م١٣10000000‐حزيران‐143270010888١٣ديالىخانقيناحمد قادر فتح هللا24

kh14.3.47خورشيد فتاحجمينه احمد محمدمتزوج١٣1000000017434645‐حزيران‐143470010921١٣خانقيناحمد كريم فتاح25

kh14.4.93عاصمه قادرفاطمه عبدالقادر احمدمتزوج١٣10000000134743‐حزيران‐144930010985١٣ديالىخانقيناحمد كريم محمد26
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kh14.3.41عاصيه ياردادرابعه عبد محمدمتزوج134660م١٣10000000‐حزيران‐143410010900١٣خانقيناحمد محمد امام علي27

kh14.5.67فاطمه طهشكريه قاسم رشيدمتزوج5234م١٣10000000‐حزيران‐145670010713١٣خانقيناحمد محمد خورشيد28

kh14.6.82عاصمه عبد الحمدفاطمه عبد الحمدمتزوج134675م١٣10000000‐حزيران‐146820010515١٣خانقيناحمد محمد عبد الكريم29

kh14.6.3خاور عبد الرحمنسھيلة حسينمتزوج134327م١٣10000000‐حزيران‐14630010752١٣خانقيناحمد محمد عزيز30

سعديه سعيد \قدريه متزوج\١٣10000000188375632‐حزيران‐147320010801١٣خانقينخانقيناحمد محمد عزيز31
kh14.7.32عصمت علياحمد

kh14.5.46مريم حسن\ارمل١٣1000000014929627‐حزيران‐145460010634١٣ديالىخانقيناحمد محمد قاسم32

سوريه عبد هللا متزوج130425م١٣10000000‐حزيران‐147580010824١٣خانقينخانقيناحمد محمد ملك33
kh14.7.58خانم ويس مراديارويس

kh14.3.44جميله عليكل باغ احمد حسنمتزوج17643م١٣10000000‐حزيران‐143440010924١٣ديالىخانقيناحمد محمدصالح حسن34

kh14.7.29سلمى خاتونخاور يوسف فتح هللامتزوج١٣1000000017534903‐حزيران‐147290010873١٣ديالىخانقيناحمد محمود سليمان35

kh14.3.36فاطمة رمضانسورية قادر احمدمتزوج61م١٣10000000١٣٤٧‐حزيران‐143360010896١٣ديالىخانقيناحمد نادر حمة مراد36

احمد ياسين محمد 37
kh14.4.73كالويش عزيزوداد خميس عيسىمتزوج5562م١٣10000000‐حزيران‐144730010693١٣ديالىخانقينصالح

kh14.4.20منيره وليفيان حاتم شكرمتزوج١٣1000000016532893‐حزيران‐144200010585١٣ديالىخانقينادھم علي احمد38

سھيله محمود متزوج١٣1000000018436775‐حزيران‐145980010764١٣خانقيناراز فائق سعيد39
kh14.5.98كل عزار محمدامينمحمدامين

kh14.7.30زينب توفيقبه وي ازاد باللمتزوج426114م١٣10000000‐حزيران‐147300010874١٣خانقينخانقيناراس سھام بكر40

kh14.6.5الھام حسنسرور خالدسعيدمتزوج105854م١٣10000000‐حزيران‐14650010758١٣ديالىخانقينارجمان طالب امير41

ئاره زو محمود متزوج105097م١٣10000000‐حزيران‐148320010827١٣ديالىخانقيناركان احمد عارف42
kh14.8.32جمينه عزمعزيز

kh14.3.65رحمه احمدصبيحه فرج ويسمتزوج134627م١٣10000000‐حزيران‐143650010907١٣ديالىخانقيناركان عزيز مصطفى43

اسراء عباس متزوج114894م١٣10000000‐حزيران‐145910010770١٣ديالىخانقيناركان قادر حسين44
kh14.5.91سعاد عبدالرحمنعبدالرحمن

ازاد عبد الرحيم عبد 45
kh14.3.8امينه احمدرازيه محمد درويشمتزوج1343115م١٣10000000‐حزيران‐14380010747١٣ديالىخانقينهللا

kh14.2.42سعديه حاجى محمدتابان علي عبدالمجيدمتزوج133896م١٣10000000‐حزيران‐142420010601١٣ديالىخانقينازاد عبدالقادر محمد46

kh14.2.70مليحه زيدانزينب رحيم كريممتزوج2396م١٣10000000‐حزيران‐142700010619١٣ديالىخانقينازاد غالم كريم47

kh14.3.89امنه رشيدشلير عزيز عيسىمتزوج134362م١٣10000000‐حزيران‐143890010664١٣ديالىخانقينازاد محمد مجيد48

kh14.2.6آھو قليفوزية سليمان محمدمتزوج١٣1000000022444606‐حزيران‐14260010929١٣ديالىخانقيناسد عبدالرحمن عباس49

kh14.6.40صبريه يادكاربه يحان فائق محمدمتزوج1338192م١٣10000000‐حزيران‐146400010526١٣ديالىخانقيناسعد حسن محمد50

kh14.6.18فاطمة باوه يارهنسرين فاضل سالممتزوج1331179م١٣10000000‐حزيران‐146180010571١٣خانقيناسعد رشيد فداداد51
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kh14.3.54فاطمه احمدناجحه عبدالغنىمتزوج26045م١٣10000000‐حزيران‐143540010913١٣خانقيناسماعيل حسن رستم52

اسماعيل سايه خان 53
kh14.6.6عصمت ملكهفاطمه موسى محمدمتزوج١٣1000000014528890‐حزيران‐14660010756١٣ديالىخانقينمراد خان

اسماعيل ستار باوه 54
kh14.2.72غزال محمدارمن رشيد محمدمتزوج1254159م١٣10000000‐حزيران‐142720010621١٣ديالىخانقينخان

kh14.3.88نازدار عليزينب زامل غظيبمتزوج77157م١٣10000000‐حزيران‐143880010663١٣ديالىخانقيناسماعيل سيمراد رضا55

اسماعيل طاھر عبد 56
kh14.7.26كرجي مجيدسھيله عبد هللا عزيزمتزوج١٣1000000019538882‐حزيران‐147260010871١٣ديالىخانقينالرحمن

kh14.6.31زھره محمدصحبه خضر رحمانمتزوج2811م١٣10000000‐حزيران‐146310010561١٣ديالىخانقيناسماعيل عارف فرمان57

kh14.7.67فاطمه رحيمنصره ولي بشيرمتزوج1338119م١٣10000000‐حزيران‐147670010781١٣خانقينخانقيناسماعيل علي بشير58

kh14.2.45ھيبة وليمحتاو حسن مجيدمتزوج56353م١٣10000000‐حزيران‐142450010603١٣ديالىخانقيناسماعيل قادر ستار59

kh14.8.18صبريه درويشزينب باولي عليمتزوج١٣1000000017234357‐حزيران‐148180010966١٣دياليخانقيناسماعيل ولي علي60

kh14.3.95نجية فرجفاطمة كريم غفورمتزوج12257م١٣10000000‐حزيران‐143950010665١٣ديالىخانقيناسو محمدامين جبار61

اصغر محمد علي 62
kh14.5.65عصمت جعفرسكينة فرج هللا حسنمتزوج١٣1000000014729383‐حزيران‐145650010711١٣ديالىخانقينحيدر

kh14.8.26فاطمه كريمتوبا محمدمتزوج134391م١٣10000000‐حزيران‐148260010971١٣ديالىخانقيناكرم محمد شريف63

kh14.3.39سلمى خاتونبديعه قادر نادرمتزوج17534903م١٣10000000‐حزيران‐143390010898١٣خانقيناكرم محمود سلمان64

kh14.6.91فخريه بسماراشواق سامي رضامتزوج١٣1000000024228252‐حزيران‐146910010509١٣خانقيناكرم يوسف انور65

kh14.3.57نرجس  فتح هللا/ارملة7831م١٣10000000‐حزيران‐143570010914١٣ديالىخانقينامنة صالح خسرو66

kh14.6.30بيروز محمد امين/ارملة1342159م١٣10000000‐حزيران‐146300010562١٣خانقينامنه محمد عبد القادر67

kh14.6.4ھمينه االكرم\ارمله134325م١٣10000000‐حزيران‐14640010759١٣ديالىخانقينامنه مصطفى جبار68

kh14.6.62شيرين حسن\ارمله١٣1000000019037894‐حزيران‐146620010545١٣ديالىخانقينامنيه محمد محي الدين69

kh14.6.56حالوة خليلماجده محمد امينمتزوج١٣1000000017133852‐حزيران‐146560010539١٣خانقيناميد عبد الرحمن امين70

kh14.2.95جيران عزم\اعزب113698م١٣10000000‐حزيران‐142950010736١٣ديالىخانقينامين صالح معروف71

kh14.2.64خاور احمد/ارملة134752م١٣10000000‐حزيران‐142640010617١٣ديالىخانقينامينة احمد محمد72

kh14.6.61رابعه علي\ارملة١٣1000000019739367‐حزيران‐146610010544١٣ديالىخانقينامينه حسين احمد73

kh14.4.3خديجه محمد/ارمله1346182م١٣10000000‐حزيران‐14430010671١٣ديالىخانقينامينه عبدهللا جمعه74

kh14.5.40اھو كال والي\ارملة١٣1000000015931611‐حزيران‐145400010635١٣خانقينامينه ميرزا حبيب75

kh14.5.92واليه سعيدرجاوه مجيد جواميرمتزوج1346123م١٣10000000‐حزيران‐145920010769١٣ديالىخانقينانور صديق محمود76

kh14.6.65خالمه عليسھال احمد محمدمتزوج115854م١٣10000000‐حزيران‐146650010547١٣ديالىخانقينانور عبدهللا محمود77

اوات عزيز اغا 78
kh14.8.62سلمى صالح\ارملة1213111م١٣10000000‐حزيران‐148620010848١٣ديالىخانقيناسماعيل
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اورانك حمه غريب 79

kh14.5.20فخريه مراد\ارملة١٣1000000014929763‐حزيران‐145200011000١٣خانقيناحمد

kh14.5.48روقيه عزيزافان كريم عزيزمتزوج152م١٣10000000٤٦٤‐حزيران‐145480010650١٣ديالىخانقيناياد اسماعيل باوة خان80

kh14.5.86زليخة شكربيمان نامق اسماعيلمتزوج١٣100000001643115‐حزيران‐145860010762١٣ديالىخانقيناياد ناجي فيض هللا81

kh14.6.23زيوا رحيمكلباخ احمد فرجمتزوج1347104م١٣10000000‐حزيران‐146230010567١٣خانقينبارام عزم عبد الرحمن82

kh14.3.93فاطمة احمد/ارملة١٣1000000015831457‐حزيران‐143930010651١٣ديالىخانقينبدرية شاكر نصراللة83

kh14.6.37شمسه عليتركيه حسين محمدمتزوج134323م١٣10000000‐حزيران‐146370010556١٣خانقينبرزان صالح عبد هللا84

kh14.7.45سعاد ابراھيمعلياء حسين حسنمتزوج23107م١٣10000000‐حزيران‐147450010813١٣خانقينخانقينبركان ابراھيم عبد هللا85

kh14.8.6فركز ناصرسھيله حواير جعفرمتزوج١٣1000000015230284‐حزيران‐14860010956١٣ديالىخانقينتحسين كاكل محمود86

kh14.8.37كل خنان قلي\ارملة134786م١٣10000000‐حزيران‐148370010832١٣ديالىخانقينتوبا عبدهللا يوسف87

kh14.5.29مرواري اسماعيل\ارملة1339159م١٣10000000‐حزيران‐145290010642١٣ديالىخانقينتوبه شقي مراد88

توف درويش عبداللة 89
kh14.5.60بيروز عزيزعاصمة علي محمدمتزوج132323م١٣10000000‐حزيران‐145600010708١٣ديالىخانقينعزيز

kh14.3.17نسرين حيدرشرين خليل اسماعيلمتزوج92516م١٣10000000‐حزيران‐143170010880١٣ديالىخانقينثامر انور علي90

kh14.2.39شكريه محمدبروين طيب كريممتزوج84519م١٣10000000‐حزيران‐142390010948١٣ديالىخانقينثامر رحيم حميد91

kh14.7.95ريمان عبدهللادنيان عزيز عبدهللامتزوج15345م١٣10000000‐حزيران‐147950010800١٣ديالىخانقينثامر مصطفى عبدهللا92

kh14.7.76امينه احمدثروه ابراھيم احمدمتزوج1347126م١٣10000000‐حزيران‐147760010786١٣ديالىخانقينجاسم عزيز محمد93

kh14.6.59سليمه سوز عليميعاد محمد مرادمتزوج464157م١٣10000000‐حزيران‐146590010542١٣ديالىخانقينجاسم محمد مجيد94

كولياخ قاروق سيف متزوج١٣10000000133836‐حزيران‐145210010647١٣ديالىخانقينجبار اسدهللا علي95
kh14.5.21نزاكت مرادهللا

kh14.4.71فطومه يار مامياخالص حسين عليمتزوج١٣1000000015731333‐حزيران‐144710010691١٣ديالىخانقينجبار حسين محمد96

اشواق رمضان متزوج١٣1000000016132179‐حزيران‐147660010780١٣ديالىخانقينجبار شمس هللا لفته97
kh14.7.66بيجايه ميرزاميرزا

kh14.2.55فانوس محمودبسيمة سعيد اسماعيلمتزوج156165م١٣10000000‐حزيران‐142550010610١٣ديالىخانقينجبار مجيد ولي98

kh14.6.60روحيه سعيدفاطمه عمرمحمدمتزوج829م١٣10000000‐حزيران‐146600010543١٣ديالىخانقينجبار محمد محمود99

جعفر حاج مراد علي 100
kh14.6.71زينب مروانمريم محمد احمدمتزوج١٣1000000016332433‐حزيران‐146710010524١٣ديالىخانقينمراد

kh14.6.78ملك عزيزنوريه جواميرمتزوج١٣1000000015631038‐حزيران‐146780010519١٣خانقينجعفر خان باوه رستم101

kh14.3.53ليلى فرحانجنات احمد حيدرمتزوج١٣1000000016132031‐حزيران‐143530010917١٣ديالىخانقينجعفر عباس حسين102

kh14.8.51نصرت محمداسماء خليل غضبانمتزوج١٣1000000095831407‐حزيران‐148510010839١٣ديالىخانقينجعفر محمود شكور103

kh14.7.40زينب حميدعدويه خليل عبد هللامتزوج1347191م١٣10000000‐حزيران‐147400010809١٣ديالىخانقينجالل جليل عبد هللا104

kh14.8.40مريم محمدبيكرد محمد صالحمتزوج122529م١٣10000000‐حزيران‐148400010834١٣ديالىخانقينجالل سليمان مصطفى105



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.7.70نشميل سمينفاطمه محمد سمينمتزوج١٣1000000018236293‐حزيران‐147700010783١٣ديالىخانقينجالل كاكه برا حسين106

kh14.4.41مريم احمدكردستان ابراھيم عليمتزوج١٣1000000014328596‐حزيران‐144410010678١٣ديالىخانقينجليل ابراھيم فتاح107

kh14.8.44سمن عليامل عاصي وليمتزوج15344م١٣10000000‐حزيران‐148440010837١٣ديالىخانقينجليل رمضان عبدهللا108

kh14.7.49شكريه احمدشيرين كريم عسكرمتزوج614149م١٣10000000‐حزيران‐147490010816١٣خانقينخانقينجليل علي اكبر محمد109

kh14.4.82سنيه احمدفليس محمود سيركمتزوج11133م١٣10000000‐حزيران‐144820010698١٣يالىخانقينجليل محمد رشيد110

kh14.8.14صبيحه سعيدشذى عبدالواحدمتزوج63347م١٣10000000‐حزيران‐148140010963١٣ديالىخانقينجمال عبدالجبار مدحت111

جمال عبدالقادر 112
kh14.5.37امينه مجيدسيران حسن اسعدمتزوج120219م١٣10000000‐حزيران‐145370010637١٣ديالىخانقينعبدالرحمن

سميره عبدهللا متزوج1341121م١٣10000000‐حزيران‐144700010690١٣ديالىخانقينجمال عبدالقادر محمد113
kh14.4.70فھيمه عبدالقادرعبدالقادر

kh14.3.21آسكة عبدهللاشرميت حسن عليمتزوج134663م١٣10000000‐حزيران‐143210010883١٣ديالىخانقينجمال محمد علي114

جمال محمدصالح 115
سھيلة احمد \اسربت متزوج\١٣10000000141281962‐حزيران‐143730010655١٣ديالىخانقينعارف

kh14.3.73فاطمة امام عليحسين

kh14.6.89عاصمة حسينصنوبر محمدمتزوج859171م١٣10000000‐حزيران‐146890010511١٣خانقينجمعة ستار محمد116

kh14.4.35ليلى خدا مرادنسرين حسين محمدمتزوج١٣1000000016933673‐حزيران‐144350010597١٣ديالىخانقينجميل ھواس علي117

kh14.6.26صبريه محمد صالح\ارمله131524م١٣10000000‐حزيران‐146260010565١٣ديالىخانقينجميله علي سايخان118

kh14.5.97امينة كريمسلمى امين كريممتزوج1331141م١٣10000000‐حزيران‐145970010765١٣ديالىخانقينجھاد احمد عبدالرحمن119

جھان محمدعلى كاكه 120
kh14.8.57جميله عزم\ارملة1338102م١٣10000000‐حزيران‐148570010844١٣ديالىخانقينويس

kh14.8.55سمن علياحالم فھد عبدهللامتزوج15357م١٣10000000‐حزيران‐148550010842١٣ديالىخانقينجواد رمضان عبدهللا121

kh14.4.1جان جان مراد/ارمله1225118م١٣10000000‐حزيران‐14410010668١٣ديالىخانقينجيران رحمان رحيم122

جيران علي محمد 123
kh14.6.64محل مرتضى\ارمله133924م١٣10000000‐حزيران‐146640010546١٣ديالىخانقينموالي

حامد عطاء هللا عبد 124
kh14.2.76فاطمه محمد علي\اعزب١٣1000000014829563‐حزيران‐142760010625١٣ديالىخانقينالرحمن

kh14.2.87مھية نجمبروين جاسم عزيزمتزوج41542م١٣10000000‐حزيران‐142870010733١٣ديالىخانقينحبيب عبد حمه125

kh14.8.1حسنى حسنرازيه محمد حسينمتزوج١٣1000000018737300‐حزيران‐14810010954١٣ديالىخانقينحبيب كريم حميد126

كالويز محمود متزوج١٣1000000017534903‐حزيران‐143350010895١٣ديالىخانقينحبيب محمود سليمان127
kh14.3.35سلمى خاتونشريف

kh14.7.71رحمه شريفامنه حميد وھابمتزوج1343121م١٣10000000‐حزيران‐147710010784١٣ديالىخانقينحسن احمد كول محمد128

kh14.4.99امنه عبدالرحمنخانم لطيف رشيدمتزوج168859ج١٣10000000‐حزيران‐144990010989١٣ديالىخانقينحسن حسين رشيد129



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.7.41امينه كريمكورستان سعيد لطيفمتزوج133895م١٣10000000‐حزيران‐147410010810١٣ديالىخانقينحسن علي محمد130

kh14.5.4مينا قادرنجيبة علي محمدمتزوج١٣1000000019238214‐حزيران‐14540010994١٣ديالىخانقينحسن كريم فقي131

kh14.5.22مريم عبدهللاشيرين محمد فرجمتزوج133899م١٣10000000‐حزيران‐145220010645١٣خانقينحسن محمد علي132

اشواق عبد الحميد متزوج13م\١٣1000000040‐حزيران‐147500010817١٣ديالىخانقينحسن محمد غالم133
kh14.7.50فوزيه عزيزعزيز

kh14.6.98امين علينجيبه علي فتاحمتزوج134775م١٣10000000‐حزيران‐146980010503١٣ديالىخانقينحسن محمود احمد134

سھيله باوه كرم باوه متزوج١٣1000000016332452‐حزيران‐14730010852١٣ديالىخانقينحسن ھياس محمد135
kh14.7.3حمديه الياساسماعيل

kh14.6.34صبريه حسن\ارملة١٣100000002549924‐حزيران‐146340010559١٣ديالىخانقينحسيبه علي عبدهللا136

kh14.7.44شوكت عبد هللاھو محمد عزيزمتزوج١٣100000001903793‐حزيران‐147440010812١٣ديالىخانقينحسين احمد عباس137

توبا محمود عبد متزوج134748م١٣10000000‐حزيران‐145180010811١٣خانقينحسين احمد عبدالرحمن138
kh14.5.18سلمى عبد القادرالرحمن

kh14.2.18سلمى عارفزينب حسين عليمتزوج1347144م١٣10000000‐حزيران‐142180010937١٣ديالىخانقينحسين حسن كاكه ويس139

فاطمة محمود متزوج1136153م١٣10000000‐حزيران‐142830010731١٣ديالىخانقينحسين حيدر معروف140
kh14.2.83جيران شاوازروضان

kh14.5.2فاطمه يارهجميله حبيب كشكولمتزوج156181م١٣10000000‐حزيران‐14520010992١٣خانقينحسين رمضان فرحان141

kh14.3.31طاوس نوروزنسرين غريب محمدمتزوج١٣1000000019839555‐حزيران‐143310010891١٣ديالىخانقينحسين شاة مراد الماس142

kh14.4.7ملك احمدميديا مير حسنمتزوج7170م١٣10000000‐حزيران‐14470010577١٣ديالىخانقينحسين علي حسن143

قدريه محمدعلي متزوج120271م١٣10000000‐حزيران‐142600010614١٣ديالىخانقينحسين علي صفر144
kh14.2.60يكزاد نريمانمحمود

kh14.8.54فاطمه كريممنيره رشيد فتاحمتزوج1180150م١٣10000000‐حزيران‐148540010841١٣ديالىخانقينحسين علي عزيز145

kh14.4.86خاور نادرنعيمه محمد احمدمتزوج١٣1000000019138039‐حزيران‐144860010980١٣ديالىخانقينحسين محمد قادر146

حسين مولود محمد 147
kh14.2.66قمرناز عبد القادرسوزان موسى فرجمتزوج85894م١٣10000000‐حزيران‐142660010618١٣ديالىخانقينامين

kh14.7.62فاطمه حسنرابعه احمد مرادمتزوج١٣1000000015330501‐حزيران‐147620010776١٣خانقينخانقينحشمت رستم غالم148

عائشه عبد هللا متزوج١٣100000002134393‐حزيران‐142750010624١٣ديالىخانقينحكيم كريم سليمان149
kh14.2.75زيوا محمدمصطفى

سعاد ابراھيم متزوج١٣1000000018837462‐حزيران‐143340010894١٣ديالىخانقينحميد رشيد كريم150
kh14.3.34فھيمة مصطفىمحمدعلي

kh14.8.9خانم محمدسعديه فرماد دارويشمتزوج954م١٣10000000‐حزيران‐14890010959١٣ديالىخانقينحميد صالح بير مراد151

kh14.3.7رعنا حمد علياختر كريم عبدالقادرمتزوج8122م١٣10000000‐حزيران‐14370010746١٣خانقينحميد عبدهللا محمد152



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
طليعه محمود عبد متزوج١٣1000000017534845‐حزيران‐147830010791١٣خانقينخانقينحميد غفور عبد القادر153

kh14.7.83كوھر محمد عليالكريم

kh14.6.73خادر معروففاطمة كريممتزوج١٣1000000019639007‐حزيران‐146730010522١٣خانقينحميد فرج سليمان154

سعديه بابار رسول متزوج134631م١٣10000000‐حزيران‐148410010835١٣ديالىخانقينحميد فرج محمود155
kh14.8.41خيريه واحدعبدهللا

kh14.6.51خاور محمد\ارمله134620م١٣10000000‐حزيران‐146510010534١٣ديالىخانقينخاسه سليمان فتاح156

kh14.2.21فوزيه جمشيرماجده عبد الكريممتزوج17666م١٣10000000‐حزيران‐142210010940١٣ديالىخانقينخالد حميد حسن157

kh14.2.54زبيده محمد صالححالوه فتح هللا احمدمتزوج129748م١٣10000000‐حزيران‐142540010609١٣ديالىخانقينخالد عبدهللا احمد158

فريشه اسماعيل متزوج134380م١٣10000000‐حزيران‐145230010648١٣خانقينخالد عزيز عبد المجيد159
صوفي

زليخه صوفي  
kh14.5.23احمد امين

kh14.5.3مريم شريفروناك مجيد درويشمتزوج١٣1000000019939658‐حزيران‐14530010993١٣خانقينخالد محمد امين160

kh14.6.45صبريه محمدعصمت احمد فرجمتزوج120839م١٣10000000‐حزيران‐146450010529١٣ديالىخانقينخالد ھاشم محمد161

kh14.3.3نعيمه بھرامجنورمحمد سعيدمتزوج١٣1000000016332529‐حزيران‐14330010742١٣ديالىخانقينخالد ولي ابراھيم162

kh14.7.96نرجس مرادخاور مايخان مزوخمتزوج129868م١٣10000000‐حزيران‐147960010951١٣خانقينخانقينخاني جوامير امين163

kh14.4.94عاصمه محمود/ارمله1342152م١٣10000000‐حزيران‐144940010986١٣خانقينخاور فرج محمد164

kh14.6.17جميله امان علي\ارمله١٣1000000019639007‐حزيران‐146170010572١٣ديالىخانقينخاور معروف ھياس165

نجمه طه\فانوس متزوج١٣1000000016432736‐حزيران‐147600010825١٣ديالىخانقينخزعل جبار محمد166
kh14.7.60سمن شريفباركار

kh14.2.53فاطمة محمودعالية محمد عليمتزوج١٣1000000018737256‐حزيران‐142530010608١٣ديالىخانقينخسرو صابر احمد167

وحيده علي حامي متزوج1341127م١٣10000000‐حزيران‐145770010721١٣دياليخانقينخضير عباس احمد168
kh14.5.77بھار حميدخاني

kh14.4.21زينب صفربشرى محمد حسينمتزوج١٣1000000014428776‐حزيران‐144210010586١٣ديالىخانقينخليل اسماعيل شمواز169

kh14.2.73مريم شاه مرادعائشه عبد هللا شامارمتزوج114867م١٣10000000‐حزيران‐142730010622١٣ديالىخانقينخليل حاجي مراد170

kh14.3.40قدرية عليبسيمة محمد عليمتزوج١٣1000000015430601‐حزيران‐143400010899١٣ديالىخانقينخليل سليمان حسين171

kh14.3.70كرجي مجيدنسرين محمد غريبمتزوج١٣1000000019538882‐حزيران‐143700010906١٣ديالىخانقينخليل طاھر عبدالرحمن172

kh14.6.55نجينه فتاحليلى مراد عليمتزوج1224191م١٣10000000‐حزيران‐146550010538١٣ديالىخانقينخليل علي فتاح173

خورشيد علي بك 174
kh14.4.10فردوس محمدكميلة محمد احمدمتزوج1315173م١٣10000000‐حزيران‐1441000010990١٣ديالىخانقينسليمان

0

kh14.8.34نزاكت حسينرسميه عبدهللا جعفرمتزوج١٣1000000033048571‐حزيران‐148340010829١٣ديالىخانقينداود مراد علي175

قادريه ابراھيم متزوج١٣1000000015831456‐حزيران‐146250010566١٣ديالىخانقيندلشاد عارف حسين176
kh14.6.25صبريه مامه خاناسماعيل



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.2.14فوزية صالح/اعزب1347167م١٣10000000‐حزيران‐142140010934١٣ديالىخانقيندلشاد محمد عبدالرحمن177

kh14.3.48مليحة كريمدلخواز حسين كريممتزوج143م١٣10000000١٣٤٦‐حزيران‐143480010920١٣ديالىخانقيندلشاد محمود رحيم178

kh14.6.22شيرين احمدسرور عزيز حسينمتزوج13463م١٣10000000‐حزيران‐146220010557١٣ديالىخانقيندلير مجيد محمد179

kh14.3.55عاصية شاويس/ارملة1328197م١٣10000000‐حزيران‐143550010915١٣ديالىخانقينرابعة موزر محمد180

كفاح شمس هللا سيف متزوج106390م١٣10000000‐حزيران‐148330010828١٣ديالىخانقينرائد عبدالكريم عباس181
kh14.8.33اديبه محمدعليهللا

kh14.3.11جانه وليخاور محمد حمة خانمتزوج١٣100000001347116‐حزيران‐143110010749١٣ديالىخانقينرحمان محمد احمد182

kh14.3.49نصرة عليفھيمة مير عظممتزوج134680م١٣10000000‐حزيران‐143490010918١٣ديالىخانقينرحيم عبدهللا كريم183

kh14.6.58فاطمه فتاحسعديه محمد قادرمتزوج111310م١٣10000000‐حزيران‐146580010541١٣ديالىخانقينرحيم محمد فرج184

رزاق محمد علي علي 185
kh14.6.20قمر مرادلجين عبد الحميدمتزوج78438م١٣10000000‐حزيران‐146200010568١٣خانقين جان

kh14.2.12شمسه احمدسنور احمد كريممتزوج133132م١٣10000000‐حزيران‐142120010933١٣ديالىخانقينرزكار امين محمد186

kh14.4.30ھاجر محمد/ارمله١٣1000000018536820‐حزيران‐144300010595١٣ديالىخانقينرسميه جمعه محمد187

kh14.4.57نصرت كاكه اوالكلزار حسين عليمتزوج1346186م١٣10000000‐حزيران‐144570010685١٣ديالىخانقينرشيد احمد صابر188

kh14.5.16رعنه عزيزفھيمه اسماعيل عزيزمتزوج120278م١٣10000000‐حزيران‐145160010505١٣خانقينرشيد علي حيدر189

kh14.4.95مريم صفرسندس نصرهللا صفرمتزوج10231م١٣10000000‐حزيران‐144950010987١٣ديالىخانقينرعد اسد مايخان190

kh14.9.97فاطمه حسنشرمين احمد عباسمتزوج133732م١٣10000000‐حزيران‐149970010979١٣ديالىخانقينريبوا سربتي احمد191

kh14.2.79اسمر محمدنازنيت محمد فتح هللامتزوج17829م١٣10000000‐حزيران‐142790010728١٣ديالىخانقينزانا عبدهللا فتح هللا192

kh14.8.36نصره كريم\ارملة1338163م١٣10000000‐حزيران‐148360010831١٣ديالىخانقينزھره علي عباس193

kh14.2.90رابعة عبدهللا/ارملة١٣1000000017839‐حزيران‐142900010735١٣ديالىخانقينزينب احمد عبدهللا194

kh14.4.19امونه مسلم/ارمله١٣1000000016132037‐حزيران‐144190010584١٣ديالىخانقينزينب عبداالمير كاظم195

kh14.4.28فاطمه محمد غريبزيبا احمد صالحمتزوج9189م١٣10000000‐حزيران‐144280010593١٣ديالىخانقينسامان حسين احمد196

kh14.5.75ھمينه ميرزاندى كريم محمدمتزوج133849م١٣10000000‐حزيران‐145750010719١٣خانقينستار سعيد سليمان197

kh14.3.69طاووس امام عليمھدية رحمان سلمانمتزوج312168م١٣10000000‐حزيران‐143690010905١٣ديالىخانقينستار شمة محمد198

kh14.2.43حمديه محمدشيماء علي محمدمتزوج933197م١٣10000000‐حزيران‐142430010602١٣ديالىخانقينستار ولي مجيد199

kh14.6.68اسكه محمد علي/ارملة١٣1000000016332505‐حزيران‐146680010550١٣خانقينسركول حمه رشيد200

سعد هللا سوز علي 201
صبريه مصطفى متزوج120287م١٣10000000‐حزيران‐147470010815١٣ديالىخانقينھمت

kh14.7.47كافيه عزيزاحمد

kh14.2.36مينا صفروداد فاضل بخشمتزوج1224108م١٣10000000‐حزيران‐142360010947١٣ديالىخانقينسعدهللا فتاح رضا202
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مريم خان محمد متزوج1328133م١٣10000000‐حزيران‐148430010836١٣ديالىخانقينسعدون محمد عزيز203

kh14.8.43كرجيه حامه خاندرويش

سعديه حسين عبد 204
kh14.2.29امينه كريم\ارملة١٣1000000019037941‐حزيران‐142290010943١٣ديالىخانقينالقادر

سعديه محمد علي 205
kh14.4.9مليحه عبدالقادر/ارمله١٣1000000018236333‐حزيران‐14490010578١٣ديالىخانقينمحمود

kh14.4.25ملوسي علينيكار احمد زورابمتزوج١٣1000000015530967‐حزيران‐144250010590١٣ديالىخانقينسالم ھيمت محمد206

منيره اغامراو متزوج131137م١٣10000000‐حزيران‐147330010802١٣ديالىخانقينسلمان سيدمراد شمسه207
kh14.7.33بھيه شمس هللامصطفي

kh14.7.63فانوس محمد عزيز\ارملة١٣1000000019238223‐حزيران‐147630010777١٣خانقينسلمى محمد احمد208

kh14.3.32خاتون كاكهفاطمة حسين درويشمتزوج١٣1000000017635137‐حزيران‐143320010892١٣ديالىخانقينسليمان فتاح محمد209

kh14.4.12شاه برون عمادلمياء عماد قادرمتزوج١٣1000000016132120‐حزيران‐144120010580١٣ديالىخانقينسمير ميرزا شير210

kh14.4.72نجيه قادرسركول محمود محمدمتزوج1188143م١٣10000000‐حزيران‐144720010692١٣خانقينخانقينسوران محمد مجيد211

سيروان برزان 212
kh14.5.33رنكين محمدسيران عثمان احمدمتزوج1208196م١٣10000000‐حزيران‐145330010640١٣ديالىخانقينعبدالرحمن

kh14.8.61خانزاد  وليليلى كرم وليمتزوج١٣1000000018436700‐حزيران‐148610010847١٣ديالىخانقينشاكر محمود مراد213

kh14.2.50سعدية جميلشذا غني عبدالصمدمتزوج2171990م١٣10000000‐حزيران‐142500010606١٣ديالىخانقينشكر محمود عبدالحميد214

kh14.2.31خاور احمد\ارملة١٣1000000014729289‐حزيران‐142310010945١٣ديالىخانقينشكريه احمد حسن215

kh14.3.97امنة محمود/ارملة1170113م١٣10000000‐حزيران‐143970010666١٣ديالىخانقينشمسه محمد ولي216

kh14.2.46امينه سلطانمريم جوامير جعفرمتزوج١٣1000000020841513‐حزيران‐142460010604١٣ديالىخانقينشھاب احمد مالك217

شھاب محمدصالح 218
kh14.8.65كميله هللا دادسلوى وسين هللا دادمتزوج76834م١٣10000000‐حزيران‐148650010849١٣ديالىخانقينعبدهللا

kh14.5.81آھو محمداروز محمود احمدمتزوج130187م١٣10000000‐حزيران‐145810010725١٣ديالىخانقينشورش اسماعيل احمد219

اوات عبد الكريم متزوج54م١٣10000000١٣٤٣‐حزيران‐14620010760١٣ديالىخانقينشورش حسن محمد220
kh14.6.2شوكت مجيدعزيز

kh14.3.61ھيوا مجيدفاطمه محمد عبدهللامتزوج١٣1000000018136084‐حزيران‐143610010911١٣خانقينشورش رشيد احمد221

شيرين شمس الدين 222
kh14.3.59فوزيه محمد علي\ارملة379128م١٣10000000‐حزيران‐143590010912١٣ديالىخانقينشوكت

kh14.6.72امنيه مرادامنيه فتاح فتح هللامتزوج١٣1000000016332534‐حزيران‐146720010525١٣ديالىخانقينصابر ابراھيم رحمان223

kh14.4.36كامله محمدتويه محمد صالحمتزوج1785م١٣10000000‐حزيران‐144360010598١٣ديالىخانقينصابر احمد علي224

kh14.3.1زھرة سليماننصرت كريم مرادمتزوج92522م١٣10000000‐حزيران‐14310010740١٣ديالىخانقينصادق الياس عبدهللا225

صالح عبد الرحمن 226
kh14.7.51زينب محمدسودايه رحمن كريممتزوج134753م١٣10000000‐حزيران‐147510010818١٣خانقينخانقينامين
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kh14.2.11فوزيه ابراھيمساره فاضل محمدمتزوج١٣1000000015430618‐حزيران‐142110010932١٣ديالىخانقينصالح فر ج درويش227

kh14.6.33مريم عبد\ارمله24943م١٣10000000‐حزيران‐146330010552١٣ديالىخانقينصبريه علي زبار228

صالح الدين عزيز 229
kh14.3.15فتر قادرنجاه مدحت فتح هللامتزوج3123م١٣10000000‐حزيران‐143150010879١٣ديالىخانقينوفري

صالح عبدالرزاق 230
kh14.3.79سعديه غفورمنتھى سليم محمدمتزوج201171م١٣10000000‐حزيران‐143790010661١٣خانقينحميد

kh14.6.32عمشه حسيننضال عباس قاسممتزوج732102م١٣10000000‐حزيران‐146320010560١٣ديالىخانقينضياء صيھود صالح231

kh14.7.55بدريه بامرادنضال حاتم حسنمتزوج١٣10000000134226‐حزيران‐147550010822١٣ديالىخانقينطارق حسن علي خان232

kh14.3.75جميله وفيقفيان حسن وفيقمتزوج691115م١٣10000000‐حزيران‐143750010657١٣ديالىخانقينطه احمد محمود233

صبريه عبد الكريم متزوج8696م١٣10000000‐حزيران‐147140010861١٣ديالىخانقينطه عبد الرحيم جاسم234
kh14.7.14رحمه قادرجاسم

kh14.3.43حميدة قادرنرمين توفيق حسنمتزوج1347134م١٣10000000‐حزيران‐143430010901١٣ديالىخانقينعابد محمد صالح فتاح235

kh14.6.80نعيمة محي الدينحمدية كريممتزوج١٣1000000015430775‐حزيران‐146800010517١٣خانقينعادل احمد سمين236

kh14.7.81جيران نادرزھراء سعدون محمدمتزوج88114م١٣10000000‐حزيران‐147810010789١٣ديالىخانقينعادل امير علي237

kh14.8.60عظيمه عبدالرحمننغم رفيق توفيقمتزوج١٣1000000019639189‐حزيران‐148600010846١٣ديالىخانقينعادل طيب كريم238

فوزيه لطيف متزوج114583م١٣10000000‐حزيران‐146140010574١٣ديالىخانقينعاصم حسن لطيف239
kh14.6.14نيم تانج عبد العزيزصفرويس

عاصي محمد امين 240
kh14.5.47جيران حسينحربية عباس محمدمتزوج147142م١٣10000000‐حزيران‐145470010631١٣ديالىخانقينحسين

kh14.5.78امينه احمدآال محمد مجيدمتزوج110688م١٣10000000‐حزيران‐145780010722١٣خانقينعاصي محمد شريف241

kh14.7.24فاطمه احمدخيريه سليمان حياهمتزوج١٣1000000015731342‐حزيران‐147240010869١٣ديالىخانقينعامر حسين حسن242

kh14.3.66بھيه فرجشرمين عزيز محمودمتزوج141م\١٣100000001148‐حزيران‐143660010908١٣ديالىخانقينعامر محمد علي حسين243

kh14.6.85فانوس شاھينشكريه رحمان شناتمتزوج878187م١٣10000000‐حزيران‐146850010514١٣ديالىخانقينعامر نامدار كريم244

kh14.3.99امينة فتاح/ارملة١٣1000000014829471‐حزيران‐143990010667١٣ديالىخانقينعائشة عبدهللا علي245

مريم حسين متزوج117049م١٣10000000‐حزيران‐145380010627١٣ديالىخانقينعباس علي محمد246
kh14.5.38ھاجر عبدالرحمنمحمدسالم

عباس محمدكريم 247
امينه ياسين درويش متزوج1142165م١٣10000000‐حزيران‐147220010867١٣ديالىخانقيندرويش محمد

kh14.7.22امينه رشيدمحمد

kh14.2.99وفيه محمدنغم سمير جميلمتزوج١٣1000000015230308‐حزيران‐142990010739١٣ديالىخانقينعباس معروف احمد248

عبد الجبار محمد 249
kh14.6.43اھو حميدشعريه حميد عزيزمتزوج480113م١٣10000000‐حزيران‐146430010528١٣خانقينابراھيم

عبد الرحمن فرج 250
kh14.8.59بيروز قادرزينب محمد احمدمتزوج١٣1000000018436769‐حزيران‐148590010845١٣ديالىخانقينسليمان
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عبد الستار محمد 251

kh14.7.57التون احمدامنه علي محمدمتزوج72م\١٣1000000087‐حزيران‐147570010823١٣ديالىخانقينصوفي

عبد القادر محمد 252
محبوبه خدا كرم متزوج128156م١٣10000000‐حزيران‐146770010518١٣خانقينمعروف

kh14.6.77نصرت مرادرضا

kh14.7.25عائشه نجمنسرين محمود جبارمتزوج134320م١٣10000000‐حزيران‐147250010870١٣ديالىخانقينعبد هللا علي كريم253

kh14.2.80طاوس باويساسمر محمد عليمتزوج17829م١٣10000000‐حزيران‐142800010729١٣ديالىخانقينعبد هللا فتح هللا الماس254

kh14.8.30سلمى سمينعائشه حميد احمدمتزوج452195م١٣10000000‐حزيران‐148300010975١٣ديالىخانقينعبد هللا فرج كاكه خان255

ازھار عبدالرزاق متزوج113611م١٣10000000‐حزيران‐144260010591١٣ديالىخانقينعبداالمير صحبت احمد256
kh14.4.26فخريه رشيدعبدالوھاب

kh14.4.27خانزاد شيرعادله محمد بير وليمتزوج103221م١٣10000000‐حزيران‐144270010592١٣ديالىخانقينعبدالجبار جعفر نجف257

زينب محمد مراد متزوج126638م١٣10000000‐حزيران‐143900010652١٣ديالىخانقينعبدالرحمن صفر امين258
kh14.3.90عصمت بكزادخوامراد

kh14.4.51كافيه سليمانمليحه احمد عليمتزوج1347103م١٣10000000‐حزيران‐144510010684١٣ديالىخانقينعبدالرحمن محمد فرج259

عبدالرحمن مصطفى 260
kh14.5.27فاطمه كاكه احمدرابعه قادر عليمتزوج1338114م١٣10000000‐حزيران‐145270010630١٣خانقينعلي

kh14.4.40ايزت عباسسلوى عبدهللا رحيممتزوج113621م١٣10000000‐حزيران‐144400010677١٣ديالىخانقينعبدالعزيز امين محمود261

عبدالكريم جاني 262
kh14.8.19صوره داودسميره ھادي عبدمتزوج50876م١٣10000000‐حزيران‐148190010967١٣ديالىخانقينمنصور

عبدالكريم عبدهللا 263
kh14.3.82سلمة صوفي محمدعاصمه سعيد فرجمتزوج178134م١٣10000000‐حزيران‐3628143820010654١٣خانقينسبحان

عبدالكريم لطيف 264
kh14.5.12حمديه اسعدنغم احمد فاضلمتزوج2540153م١٣10000000‐حزيران‐145120010998١٣ديالىخانقينبابارسول

عبدالكريم محمود 265
kh14.3.71خانم كاكة خانبيروز محمد عليمتزوج١٣1000000017735317‐حزيران‐143710010903١٣ديالىخانقينعبدالقادر

kh14.4.75فاطمه احمد/ارمل118078م١٣10000000‐حزيران‐144750010695١٣ديالىخانقينعبدهللا درويش محمد266

kh14.4.23امينه محمدفخريه مجيد مامهمتزوج١٣1000000016332510‐حزيران‐144230010588١٣ديالىخانقينعبدهللا مجيد حميد267

عبدالماجد عطاءهللا 268
kh14.5.69فاطمه علىرسميه شكر قادرمتزوج14719م١٣10000000‐حزيران‐145690010715١٣ديالىخانقينعبد الرحمن

kh14.5.99زينب غفوردلخواز حسين عارفمتزوج١٣1000000027534850‐حزيران‐145990010763١٣خانقينعثمان حسن امين269

kh14.3.26زينب محمدصلحيه عبدالكريممتزوج6347100م١٣10000000‐حزيران‐143260010887١٣خانقينعثمان عبدالرحمن امين270

kh14.6.86واليه حيدرمريم حمود حسينمتزوج1031130م١٣10000000‐حزيران‐146860010513١٣ديالىخانقينعدنان اسو داري271

عدنان عبدالرحمن 272
kh14.3.77زينب محمد مرادروخوش فاورمتزوج126638م١٣10000000‐حزيران‐143770010658١٣خانقينصفر
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kh14.7.89ماه جمين حميدسركل فرج حسينمتزوج1324118م١٣10000000‐حزيران‐147890010796١٣خانقينعدنان عزيز حسين273

kh14.4.37فاطمه جانيفاطمه حبيب كشكولمتزوج31146م١٣10000000‐حزيران‐144370010599١٣ديالىخانقينعدنان غضبان كيطان274

kh14.7.19شكره وھابنجمه محمد عليمتزوج963م١٣10000000‐حزيران‐147190010866١٣خانقينخانقينعز الدين علي صالح275

kh14.3.22امنة حسيننزيرة سليمان محمدمتزوج134657م١٣10000000‐حزيران‐143220010884١٣ديالىخانقينعزيز حسن محمد276

kh14.5.90خميسه حسينونوشه علي امينمتزوج١٣1000000033043904‐حزيران‐145900010768١٣خانقينعزيز علي محمد277

kh14.6.66خريقه ابراھيمنجيمه شاه مرادمتزوج121376م١٣10000000‐حزيران‐146660010548١٣خانقينعزيز علي ولي278

عزيز كاكه عبدهللا 279
kh14.8.23شكريه عبدالقادربروين محمدحسينمتزوج1338137م١٣10000000‐حزيران‐148230010968١٣ديالىخانقينعزيز

kh14.6.74خورشيده عظم خانفوزيه حسين عليمتزوج77675م١٣10000000‐حزيران‐146740010523١٣ديالىخانقينعسكر مير كريم280

kh14.6.11ثروت رحيم\ارمله١٣1000000014528884‐حزيران‐146110010575١٣ديالىخانقينعصمت محمود محمد281

kh14.5.45نجاة خميساسراء فؤاد خميسمتزوج757135م١٣10000000‐حزيران‐145450010633١٣خانقينعقيل خليل بيرام282

kh14.8.27فخريه برويزسوسن رحيم كريممتزوج15520م١٣10000000‐حزيران‐148270010972١٣ديالىخانقينعلوان محمد مامه283

kh14.4.83عائشه محمدسھامه ابراھيم محمدمتزوج١٣1000000014428698‐حزيران‐144830010699١٣ديالىخانقينعلي احمد فتاح284

خاور صالح ويس متزوج176182م١٣10000000‐حزيران‐146530010536١٣ديالىخانقينعلي احمد ويس مراد285
kh14.6.53خانم حسينمراد

kh14.4.33خرسه جعفرزينه محمد مرادمتزوج69192م١٣10000000‐حزيران‐144330010596١٣ديالىخانقينعلي اكبر فرج درويش286

kh14.7.85ھاجر تمر خاننوريه حسين صالحمتزوج39649م١٣10000000‐حزيران‐147850010792١٣خانقينخانقينعلي حسين احمد287

نزيره محمود عبد متزوج1336182م١٣10000000‐حزيران‐147860010793١٣خانقينخانقينعلي حسين رسول288
kh14.7.86زينب محمدالرحمن

kh14.8.35صبيحه باورفوزيه رضا اسماعيلمتزوج43230م١٣10000000‐حزيران‐148350010830١٣ديالىخانقينعلي حسين كريم289

رابعه محمد علي متزوج١٣1000000019739390‐حزيران‐144900010983١٣ديالىخانقينعلي حسين محمد290
kh14.4.90مريم كرماحمد

kh14.2.81عاصية عزيزكالويز ياور جبارمتزوج17670م١٣10000000‐حزيران‐142810010730١٣ديالىخانقينعلي حميد مجيد291

شھله عبد الرحمن متزوج12857م١٣10000000‐حزيران‐147780010787١٣ديالىخانقينعلي رحيم كريم292
kh14.7.78كنور رحيممحمد

kh14.5.30فالح عبدالكريمشمسه محمد امينمتزوج1339195م١٣10000000‐حزيران‐145300010629١٣ديالىخانقينعلي سعيد محمود293

kh14.5.31قدريه حميدشيماءصالح سعدهللامتزوج71338م١٣10000000‐حزيران‐145310010641١٣ديالىخانقينعلي صالح غفور294

kh14.3.29زبيدة سليمعايش عزيز محمدمتزوج134755م١٣10000000‐حزيران‐143290010889١٣ديالىخانقينعلي فالمرز امان هللا295

فاطمه مصطفى احه متزوج1347157م١٣10000000‐حزيران‐146380010555١٣ديالىخانقينعلي فالوز صراغ296
kh14.6.38زيره احمدويس

kh14.6.16محبوبه احمدسحر محمود محمدمتزوج31211م١٣10000000‐حزيران‐146160010573١٣ديالىخانقينعلي محمد رستم297
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kh14.4.22قمر ناز ابراھيمسلوى احمد مباركمتزوج56325م١٣10000000‐حزيران‐144220010587١٣ديالىخانقينعلي محمد عباس298

kh14.6.54جميله كريممنيجه محمد كريممتزوج1145179م١٣10000000‐حزيران‐146540010537١٣ديالىخانقينعلي محمد عبد الرحمن299

علي محمد علي محمد 300
kh14.9.28كلختان سفرصبريه يار مرادمتزوج13376م١٣10000000‐حزيران‐149280010977١٣ديالىخانقينكريم

عماد اسماعيل سايه 301
kh14.2.22فاطمه موسىايناس باسل صادقمتزوج١٣1000000014528890‐حزيران‐142220010941١٣ديالىخانقينخان

ماجده عبد المجيد متزوج426189م١٣10000000‐حزيران‐147820010790١٣خانقينخانقينعماد مجيد سمين302
kh14.7.82محبوبه محمد حسنعبد الكريم

kh14.4.11عصمت محمدسناريا حبيب محمدمتزوج١٣1000000018136193‐حزيران‐144110010579١٣ديالىخانقينعماد محمد احمد303

kh14.5.88زليخه شكرنذيره عسكرمتزوج59474م١٣10000000‐حزيران‐145880010771١٣خانقينعماد ناجي فيض هللا304

kh14.3.94يمون حيدرانعام صالح قارمانمتزوج39687م١٣10000000‐حزيران‐143940010673١٣ديالىخانقينعمر حسين عباس305

kh14.4.85فانوس احمدعصمت علي مرادمتزوج١٣1000000018035823‐حزيران‐144850010799١٣ديالىخانقينعمر صالح سليمان306

kh14.2.51نازك حميدفلایر فرج امكةمتزوج133178م١٣10000000‐حزيران‐142510010607١٣ديالىخانقينعمر ظافر احمد307

kh14.7.73زينه رحيمروناك مجيد رشيدمتزوج1341132م١٣10000000‐حزيران‐147730010785١٣ديالىخانقينعمر محمد ناصر308

عيسى محمدعلي علي 309
kh14.5.76قمر مرادنظيرة عطار محمدمتزوج34234م١٣10000000172‐حزيران‐145760010720١٣ديالىخانقينخان

kh14.8.12كورجي حسننجيبه جمثير جوادمتزوج20118م١٣10000000‐حزيران‐148120010962١٣ديالىخانقينعيسى ناوخاس محمد310

غزاله محمد امين عبد 311
kh14.3.10بريزاد محمد مراد\ارملة134641م١٣10000000‐حزيران‐143100010748١٣خانقينالمجيد

kh14.6.75شوكت مرادمليحه زيدان احمدمتزوج2396م١٣10000000‐حزيران‐146750010521١٣ديالىخانقينغالم كريم الفت312

kh14.7.88فوزيه كامل\ارملة132245م١٣10000000‐حزيران‐147880010795١٣خانقينخانقينفاتن فؤاد خميس313

فاخر محمدصالح 314
kh14.3.64بھية مصطفىنشمين مجيد محمدمتزوج١٣1000000019538806‐حزيران‐143640010909١٣ديالىخانقينعبدالكريم

kh14.3.4امينه امينايش كريم فرجمتزوج134647م١٣10000000‐حزيران‐14340010743١٣خانقينفارس حسين علي315

kh14.4.18عاليه غيدانفريده غالم برمايهمتزوج١٣1000000016833511‐حزيران‐144180010583١٣ديالىخانقينفاضل علي خدا مراد316

kh14.7.10ھاجر عبد المحمدليلى كريم احمدمتزوج134151م١٣10000000‐حزيران‐1471000010953١٣خانقينخانقينفاضل علي محمد محمد317
0

kh14.5.55كشور احمد/ارملة١٣1000000014829421‐حزيران‐145550010703١٣ديالىخانقينفاطمة حاجي احمد318

kh14.5.59مريم اسنيديار/ارملة١٣100000001346165‐حزيران‐145590010707١٣ديالىخانقينفاطمة محمد مرادخان319

kh14.6.67خاتون سليم/ارملة1136101م١٣10000000‐حزيران‐146670010549١٣خانقينفاطمه علي باوه320

kh14.5.53خاتون صالح\ارملة120218م١٣10000000‐حزيران‐145530010701١٣ديالىخانقينفاطمه محمد ماحه خان321



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.4.80شوكت عبدالكريمسالمه عبدهللا رحيممتزوج133314م١٣10000000‐حزيران‐144800010697١٣ديالىخانقينفائق نادر قادر322

kh14.6.9مريم جميشرنشميل فرج محمدمتزوج1347163م١٣10000000‐حزيران‐14690010753١٣ديالىخانقينفتح هللا عبد هللا شامار323

kh14.8.10رفيقه احمد\ارملة١٣1000000014128005‐حزيران‐148100010960١٣ديالىخانقينفتحيه فاضل حميد324

kh14.8.7حمديه حسنسھام خضر جواجرمتزوج916163م١٣10000000‐حزيران‐14870010957١٣ديالىخانقينفرحان ھاشم حميد325

kh14.5.54رعنه خورشيدناسكه عبد الكريممتزوج1145176م١٣10000000‐حزيران‐145540010702١٣خانقينفرياد عبدهللا غيدان326

kh14.3.98زھرة يارمحمدشرمين محمد عليمتزوج7185م١٣10000000‐حزيران‐143980010674١٣ديالىخانقينفريد خسرو باوخان327

kh14.3.74كوكي مرادجرنية محمد صالحمتزوج452135م١٣10000000‐حزيران‐143740010656١٣ديالىخانقينفواد رحيم صالح328

kh14.6.7نجاه جھادشيرين يوسف فارسمتزوج768155م١٣10000000‐حزيران‐14670010757١٣ديالىخانقينفيراس كمال فارس329

kh14.8.15صبريه غديرحياه شكر زورارمتزوج717938م١٣10000000‐حزيران‐148150010964١٣ديالىخانقينفيصل بوري كريم330

kh14.4.69منى خضرازھار محمد فالحمتزوج3113م١٣10000000‐حزيران‐144690010689١٣ديالىخانقينفيصل غازي غائب331

kh14.7.68خاور مجيدحسيبه حميد  مالقادرمتزوج134695م١٣10000000‐حزيران‐147680010782١٣ديالىخانقينقادر محمد مراد خان332

kh14.3.78سعدية شھاباخالص نايف نجممتزوج5592م١٣10000000‐حزيران‐143780010659١٣ديالىخانقينقاسم سليم موسى333

kh14.4.24فانوسه ميرزافخريه عباس ميرزامتزوج45278م١٣10000000‐حزيران‐144240010589١٣ديالىخانقينقاسم عزالدين حميد334

نسرين محمد علي متزوج١٣1000000017234278‐حزيران‐14750010854١٣ديالىخانقينقاسم عيسى محمود335
kh14.7.5مليحه عيسىمراد

kh14.5.10كلنصار مجيدسندس ھجران محمدمتزوج125779م١٣10000000‐حزيران‐1451000010761١٣خانقينقاسم فريق علي336
0

جيان محمد علي عبد متزوج١٣1000000017033856‐حزيران‐146900010510١٣ديالىخانقينقاسم محمد مراد حذاداد337
kh14.6.90ناھده احمدالرحمن

kh14.8.11سنجانه مرادزھره شاه ولي عبدالمتزوج١٣1000000016933698‐حزيران‐148110010961١٣ديالىخانقينكاظم خانى مامي338

kh14.3.2رعنة حسين/ارملة37096م١٣10000000186‐حزيران‐14320010741١٣ديالىخانقينكافية احمد مصطفى339

kh14.7.52خاصه عزيز\ارمل١٣1000000019639027‐حزيران‐147520010819١٣ديالىخانقينكاكه علي محمد فتاح340

كامران احمد عبد 341
kh14.7.65شيشه محمد عليحالوه احمد حسينمتزوج128647م١٣10000000‐حزيران‐147650010779١٣ديالىخانقينالعزيز

kh14.4.42عاصمه قادرنجيبه نجم الدين حمهمتزوج40183م١٣10000000‐حزيران‐144420010679١٣ديالىخانقينكامران حميد مجيد342

اخالص حبيب علي متزوج134167م١٣10000000‐حزيران‐148380010833١٣ديالىخانقينكامران علي حسين343
kh14.8.38فاطمه حسناكبر

kh14.5.80فوزيه صالحفوزيه كريممتزوج107م١٣10000000١٣٤٣‐حزيران‐145800010724١٣خانقينكامران مجيد رشيد344

kh14.5.9فھيمه محمد امينريان محمد احمدمتزوج67م١٣10000000١٣٤٦‐حزيران‐14590010996١٣ديالىخانقينكامران محمد احمد345

kh14.7.53فوزيه احمدنسرين حسن محمدمتزوج1346135م١٣10000000‐حزيران‐147530010820١٣ديالىخانقينكامران محمد امين346



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.8.17نركس كمربنيھه عيسى شيرهمتزوج١٣1000000022645289‐حزيران‐148170010965١٣ديالىخانقينكامل موس شيره347

kh14.2.20صبريه عبد الكريمبخشان احمد محمدمتزوج١٣1000000019639193‐حزيران‐142200010939١٣ديالىخانقينكاوه محمد محمد صالح348

kh14.5.35رعنة قادر/ارملة134757م١٣10000000‐حزيران‐145350010638١٣ديالىخانقينكتان محمد مصطفى349

kh14.7.64دوسون داود\ارملة134638م١٣10000000‐حزيران‐147640010778١٣ديالىخانقينكتان محمدعلي علي350

kh14.5.52كل عزار وليحمديه فرحانمتزوج١٣1000000014128097‐حزيران‐145520010626١٣خانقينكريم احمد حسين351

kh14.2.96كلي نادرعبلة مجيد حميدمتزوج١٣10000000176128‐حزيران‐142960010737١٣ديالىخانقينكريم باوه خان محمد352

kh14.5.1خميسه حسينمريم محمد كريممتزوج13467م١٣10000000‐حزيران‐14510010991١٣خانقينكريم علي محمد مراد353

kh14.7.79رنان فتاحاختر سيف هللا مرادمتزوج١٣1000000017835435‐حزيران‐147790010788١٣خانقينخانقينكريم محمد احمد354

kh14.2.63خانم كامراننھيه فرج سليمانمتزوج1335200م١٣10000000‐حزيران‐142630010616١٣ديالىخانقينكريم محمد امين355

كريم محمد سليمان 356
kh14.3.72آھو صالح رستمنسرين كريم رحمانمتزوج134687م١٣10000000‐حزيران‐143720010675١٣ديالىخانقينابراھيم

kh14.3.13مصري خانةفاطمة فتح اللة محمدمتزوج1343118م١٣10000000‐حزيران‐143130010877١٣ديالىخانقينكريم محمود محمد357

kh14.7.93شكره كاكه احمدايمان خلف يوسفمتزوج967م١٣10000000‐حزيران‐147930010798١٣خانقينخانقينكريم مولود ولي358

kh14.3.45فاطمة باشا/ارملة١٣1000000014528838‐حزيران‐143450010923١٣ديالىخانقينكل ومين ولي قلي359

kh14.5.58زھرة صفرحسن كشكول محمدمتزوج١٣100000004456894‐حزيران‐145580010706١٣ديالىخانقينكلي فرحان يلفش360

kh14.8.29ليلى عبدهللاكلزار خليل عبدهللامتزوج128684م١٣10000000‐حزيران‐148290010974١٣ديالىخانقينكمال حسن علي361

فاطمة عبدالمجيد متزوج١٣1000000014629050‐حزيران‐145420010636١٣ديالىخانقينكمال شوكت رشيد362
kh14.5.42سنية محمدحبيب

kh14.4.44حبيبه عبدالعزيزشھبال حسن صالحمتزوج23146م١٣10000000‐حزيران‐144440010681١٣ديالىخانقينكمال كريم احمد363

kh14.4.92محبوبه حميدسوريه حميد مجيدمتزوج464136م١٣10000000‐حزيران‐144920010984١٣ديالىخانقينكمال محمد سرحت364

kh14.7.18امينه خليلھيام عبد هللا ابراھيممتزوج١٣1000000014729329‐حزيران‐147180010865١٣ديالىخانقينكمال محمدامين رشيد365

kh14.4.88فرحت عزيز/ارمله158190م١٣10000000‐حزيران‐144880010981١٣ديالىخانقينكولزار محمد محمود366

kh14.5.10صبريه محمود\مطلق134720م١٣10000000‐حزيران‐145100010504١٣خانقينكويستان محمد صالح367

kh14.6.41خاور مھدي\ارمل1331126م١٣10000000‐حزيران‐146410010527١٣ديالىخانقينلطيف نادر قادر368

جمين رشيد عبد متزوج1346185م١٣10000000‐حزيران‐147540010821١٣ديالىخانقينلقمان محمد امين369
kh14.7.54فوزيه احمدالقادر

kh14.4.13ظريفه رمضاناخالص جمعه غفورمتزوج1342198م١٣10000000‐حزيران‐144130010581١٣ديالىخانقينلقمان مرزا مراد370

kh14.3.10شوكة دارا/ارملة١٣1000000017134058‐حزيران‐1431000010672١٣ديالىخانقينليلى محمد احمد371
0

\ارمله134745م١٣10000000‐حزيران‐146990010502١٣ديالىخانقينليلى محمد علي محمد372
شوكت درويش 

kh14.6.99قادر



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.5.13سكينه فرج هللاشيماء خورشيد حميدمتزوج١٣1000000014729383‐حزيران‐145130010999١٣خانقينماجد اصغر محمد373

ماجد مصطفى محمد 374
kh14.5.61زھره فرجتوران اقبالي لماسمتزوج١٣1000000014629053‐حزيران‐145610010709١٣ديالىخانقينشوقي

kh14.8.31ليلى اغا مرادسندس صبري وسينمتزوج١٣10000000335125‐حزيران‐148310010826١٣ديالىخانقينمجاھد مجيد حسن375

kh14.4.2نصرت مايخانسميعه محمود عليمتزوج614155م١٣10000000‐حزيران‐14420010670١٣ديالىخانقينمجيد ابراھيم سيف هللا376

kh14.6.27شمسه احمدسعديه عبد هللا غيدانمتزوج1148170م١٣10000000‐حزيران‐146270010564١٣ديالىخانقينمجيد احمد غفار377

kh14.4.38خاور امينرابعه حميد امينمتزوج1202114م١٣10000000‐حزيران‐144380010600١٣ديالىخانقينمجيد احمد قادر378

kh14.5.71فھمت  محمدمديحه محمود احمدمتزوج133130م١٣10000000‐حزيران‐145710010717١٣خانقينمجيد حسين مصطفى379

مجيد صوني محمود 380
kh14.2.9فاطمه محمدبتول اكبر حسين بورمتزوج١٣1000000018035909‐حزيران‐14290010930١٣ديالىخانقينمحمد امين

kh14.3.12فاطمه خورشيدفوزيه نوريمتزوج210143م١٣10000000‐حزيران‐143120010876١٣خانقينمجيد طاھر محمد381

kh14.7.7اسمه عزمعطيه عبد هللا سليمانمتزوج1347140م١٣10000000‐حزيران‐14770010856١٣خانقينخانقينمجيد عزيز عبد هللا382

kh14.7.4افروز كاك اوالسلمى صالح نورهمتزوج١٣1000000018236254‐حزيران‐14740010853١٣خانقينمجيد ولي سليمان383

kh14.7.6غزاله عزيز\ارملة١٣1000000015931634‐حزيران‐14760010855١٣خانقينخانقينمحبت امير محمد384

kh14.5.62نعيمه  ابراھيمشيالن رشيد حسنمتزوج71820م١٣10000000‐حزيران‐145620010710١٣ديالىخانقينمحسن احمد محمد على385

kh14.6.76افتاب صالحشكرية جاللمتزوج1113120م١٣10000000‐حزيران‐146760010520١٣خانقينمحسن اسد علي386

kh14.5.25ليلى سارو خانبروين عبدهللا عباسمتزوج55114م١٣10000000‐حزيران‐145250010646١٣ديالىخانقينمحسن مراد ويسمراد387

kh14.2.10ايش عبد القادرصبريه عبد هللا قادرمتزوج133383م١٣10000000‐حزيران‐142100010931١٣ديالىخانقينمحمد احمد محمد388

kh14.6.39امينه محمودرائده ستارمحمودمتزوج125438م١٣10000000‐حزيران‐146390010554١٣ديالىخانقينمحمد اسماعيل عبدهللا389

محمد امين احمد 390
kh14.4.78رعنا كل محمدروناك عبدهللا احمدمتزوج١٣1000000018035903‐حزيران‐144780010696١٣ديالىخانقينصوفي

كالويزمحمد امين متزوج1261171م١٣10000000‐حزيران‐147970010952١٣ديالىخانقينمحمد امين علي ولي391
kh14.7.97عصمت ولياحمد

kh14.7.92فاطمه سعيدليمون عبد هللا تقيمتزوج١٣1000000016432701‐حزيران‐147920010797١٣ديالىخانقينمحمد امين محمدصالح392

kh14.5.34فاطمه عزيزفھيمه محمود صالحمتزوج137م١٣10000000١٣٤١‐حزيران‐145340010628١٣خانقينمحمد توفيق محمد393

kh14.2.85مريم عليجيران محمد عبدهللامتزوج1346م١٣1000000073‐حزيران‐142850010732١٣ديالىخانقينمحمد جبار فرج394

kh14.4.68فاطمه محمد غريبريزاو صابر احمدمتزوج9189م١٣10000000‐حزيران‐144680010688١٣ديالىخانقينمحمد حسين احمد395

kh14.3.68صبيحه حسيناميره احمد حسنمتزوج1188145م١٣10000000‐حزيران‐143680010904١٣خانقينمحمد حسين احمد396

kh14.4.89جميله ابراھيمايمان امين ابراھيممتزوج133822م١٣10000000‐حزيران‐144890010982١٣ديالىخانقينمحمد حميد مراد397

kh14.3.60عطية علي محمدسنية مصطفى عليمتزوج١٣1000000015430765‐حزيران‐143600010910١٣ديالىخانقينمحمد حيدر جزاع398

kh14.7.17بيروزعبدالكريمسھاد فؤاد حاجومتزوج١٣1000000014128012‐حزيران‐147170010864١٣ديالىخانقينمحمد خداداد نصير399



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.4.43جميله عباسمريم رشيد عباسمتزوج١٣1000000019839471‐حزيران‐144430010680١٣ديالىخانقينمحمد رشيد كاكه برا400

محمد سمين رستم 401
kh14.9.12كولجين صالحنديمه حميد حسينمتزوج1328115م١٣10000000‐حزيران‐149120010976١٣ديالىخانقينكاكه فھد

محمد صالح عبد 402
kh14.6.28خاتون عبد الرحمنبھيه مصطفى عليمتزوج١٣1000000019538806‐حزيران‐146280010563١٣ديالىخانقينالكريم علي

kh14.4.15امينه وليرعنه محسن احمدمتزوج13464م١٣10000000‐حزيران‐144150010582١٣ديالىخانقينمحمد صالح عبدالقادر403

kh14.7.13صبريه عبد الكريمسوالف ميكائيل كريممتزوج85153م١٣10000000‐حزيران‐147130010860١٣ديالىخانقينمحمد طه عبد الرحيم404

kh14.7.16حمديه عليانتصار جليل محمودمتزوج1346127م١٣10000000‐حزيران‐147160010863١٣ديالىخانقينمحمد عباس صالح405

kh14.5.28خاور عبد المحمدنازدار محمد امينمتزوج133677م١٣10000000‐حزيران‐145280010643١٣خانقينمحمد عبد الكريم علي406

kh14.5.96مريم موسىزيان سفر عليمتزوج1339185م١٣10000000‐حزيران‐145960010751١٣خانقينمحمد عبدالرحيم علي407

محمد عبدالكريم سيف 408
kh14.2.15سلمى كاكه ويسغزاله احمد سيف هللامتزوج134623م١٣10000000‐حزيران‐142150010935١٣ديالىخانقينهللا

حمديه محمد صالح متزوج١٣1000000014328500‐حزيران‐142980010738١٣ديالىخانقينمحمد عزيز محمد409
kh14.2.98حنيفه صفرمحمد

kh14.3.9مريم محمد خانسندس ستار نجممتزوج١٣1000000017033963‐حزيران‐14390010750١٣ديالىخانقينمحمد عزيز محمد410

kh14.7.11بيروزمحمودنجمه محمد علىمتزوج١٣1000000015330461‐حزيران‐147110010858١٣ديالىخانقينمحمد على امام علي411

kh14.2.47امنه عينياقبال جبار خدادادمتزوج122484م١٣10000000‐حزيران‐142470010605١٣ديالىخانقينمحمد علي خداداد412

kh14.3.37مريم فوا مرادبھية سعيد محمدعليمتزوج2347107م١٣10000000‐حزيران‐143370010897١٣ديالىخانقينمحمد علي رحيم413

كالوبتر عبد الكريم متزوج1336132م١٣10000000‐حزيران‐14680010755١٣ديالىخانقينمحمد علي صالح محمد414
kh14.6.8عصمت بيرهعلي

kh14.3.86ايشة احمدشكرية رشيد صالحمتزوج1213118م١٣10000000‐حزيران‐143860010653١٣ديالىخانقينمحمد علي عبدالمحمد415

kh14.2.23امينه محمداسكه عبد هللا كريممتزوج134664م١٣10000000‐حزيران‐142230010942١٣ديالىخانقينمحمد علي كاكه416

kh14.5.49جيران يعقوبزينب عبيد عريبيمتزوج١٣1000000014328553‐حزيران‐145490010632١٣ديالىخانقينمحمد علي محمد417

فوزية عبدالرحيم متزوج1304133م١٣10000000‐حزيران‐143810010660١٣ديالىخانقينمحمد علي محمد418
kh14.3.81كشور عباسميخان

حميده حمه صالح متزوج134776م١٣10000000‐حزيران‐146100010754١٣ديالىخانقينمحمد علي معروف419
kh14.6.10كافيه عبد الكريمرشيد

kh14.2.58ناجيه حسينعداله حسين محمدمتزوج١٣1000000015430703‐حزيران‐142580010613١٣ديالىخانقينمحمد فالح اسماعيل420

kh14.3.85فاطمه حسينازھار ابراھيم خليلمتزوج9786م١٣10000000‐حزيران‐143850010662١٣ديالىخانقينمحمد كريم عبد هللا421

kh14.5.83عايشه دين مرادفخريه محمديار احمدمتزوج122466م١٣10000000‐حزيران‐145830010774١٣خانقينمحمد كريم محمود422

kh14.2.77رنكينه متيسليمه حبيب عبد هللامتزوج١٣1000000016031869‐حزيران‐142770010726١٣ديالىخانقينمحمد مبارك طھماز423

kh14.3.6سلمى كريمنجيمه قادر اسماعيلمتزوج١٣1000000019037908‐حزيران‐14360010745١٣خانقينمحمد مجيد سالم424



قائمة بصكوك المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة (١٤٠) في مكتب خانقين
kh14.3.5نھيه سان احمد\ارمل134674م١٣10000000‐حزيران‐14350010744١٣خانقينمحمد محمد ھواس425

طليعه عبدهللا متزوج1346167م١٣10000000‐حزيران‐148250010970١٣ديالىخانقينمحمد مصطفى محمود426
kh14.8.25امينه محمدمصطفى

محمد نجم سمين 427
kh14.2.74زريفه قادرزينب حسينمتزوج١٣1000000018937675‐حزيران‐142740010623١٣ديالىخانقينمحمود

kh14.5.79عطية كاكةصبرية محمد بھراممتزوج١٣10000000331247‐حزيران‐145790010723١٣ديالىخانقينمحمد نصور حسين428

محمدسعيد عبدالرحمن 429
kh14.7.9عائشه علياختر علي محمدمتزوج133333م١٣10000000‐حزيران‐14790010857١٣خانقينخانقينصوني حسن

kh14.7.12تمينه قادركوھر ميرزا نجفمتزوج10882م١٣10000000‐حزيران‐147120010859١٣دياليخانقينمحمدعلي عبد هللا علي430

kh14.7.15بيريجان غالمخديجه عزيز محمدمتزوج١٣1000000018126189‐حزيران‐147150010862١٣ديالىخانقينمحمدعلي كريم نمام431

kh14.6.81غزال محمداسھام ستار جاسممتزوج1338118م١٣10000000‐حزيران‐146810010516١٣خانقينمحمود انور محمد432

kh14.2.57عطيه احمدبخشان ابراھيم حسنمتزوج86526م١٣10000000‐حزيران‐142570010612١٣ديالىخانقينمحمود جوھر صالح433

kh14.2.41بھية عبدهللاسامية علي كمال باشامتزوج١٣1000000014128151‐حزيران‐142410010950١٣ديالىخانقينمحمود سعيد رشيد434

kh14.5.57خاور احمدصبرية عباس نوروزمتزوج133891م١٣10000000‐حزيران‐145570010705١٣ديالىخانقينمحمود عزيز مدحت435

kh14.6.50سنيه اسماعيلناجيه محمد عليمتزوج١٣1000000020039932‐حزيران‐146500010533١٣ديالىخانقينمحمود غفور رضا436

kh14.4.39مليحه كريمبغراو رشيد كريممتزوج١٣1000000019037838‐حزيران‐144390010676١٣ديالىخانقينمحمود محمد احمد437

kh14.6.83جمينه محمد كريمساھره درويش عزيزمتزوج29م/١٣1000000023‐حزيران‐146830010501١٣ديالىخانقينمحمود مراسل عزيز438

kh14.7.31فانوس اسماعيلسعاد خليل اسماعيلمتزوج260149م١٣10000000‐حزيران‐147310010875١٣ديالىخانقينمحمود موسى محمد439

kh14.4.60جيران فتاحبرشنك محمود احمدمتزوج13425م١٣10000000‐حزيران‐144600010687١٣ديالىخانقينمختار صالح احمد440

مرزيه عبدالكريم 441
kh14.5.44طوران محمود/ارملة296104م١٣10000000‐حزيران‐145440010649١٣ديالىخانقينمحمود

kh14.2.2سعديه بابارسولميديا عبدالعزيز محمدمتزوج134632م١٣10000000‐حزيران‐14220010926١٣ديالىخانقينمروان حميد فرج442

kh14.5.94واليه حسين\ارمل165م١٣10000000١٣٤٢‐حزيران‐145940010767١٣خانقينمريم ولي علي محمد443

مھاباد حسين محمد متزوج757137م١٣10000000‐حزيران‐146520010535١٣خانقينخانقينمسعود حسين علي444
kh14.6.52عفيفه محمدعلىامين

kh14.5.68نجاة شاه مرادمنال سالممتزوج8759م١٣10000000‐حزيران‐145680010714١٣ديالىخانقينمشتاق فتح هللا عبدهللا445

kh14.6.47نجوش عليكلزار محمد خورشيدمتزوج١٣1000000019328497‐حزيران‐146470010531١٣ديالىخانقينمصطفى كريم قلي جان446

مصطفى لطيف بابا 447
kh14.5.11حمديه اسعدروناك محمد محمودمتزوج134451م١٣10000000‐حزيران‐145110010997١٣خانقينرسول
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kh14.3.23كبرى حبيب/ارملة126662م١٣10000000‐حزيران‐143230010885١٣ديالىخانقينملوك علي رضا448

kh14.7.37قمر ناز محمد\ارملة١٣1000000019839473‐حزيران‐147370010806١٣ديالىخانقينمليحه سعيد محمد449

kh14.2.33سليمة عبدهللا/ارملة١٣1000000019939743‐حزيران‐142330010946١٣ديالىخانقينمنيجة محمد محمود450

kh14.3.30كرجي عبداللةرازية محمد مھديمتزوج45م١٣10000000١٣١٦‐حزيران‐143300010890١٣ديالىخانقينمھدي حسين سعيد451

kh14.7.36نرھان فاتحسرى رمضان سعيدمتزوج118813م١٣10000000‐حزيران‐147360010805١٣ديالىخانقينمھدي صالح فاضل452

kh14.4.29ربوعه غالمتقوى يوسف شكرمتزوج691103م١٣10000000‐حزيران‐144290010594١٣ديالىخانقينمھند ھادي عبدالنبي453

kh14.7.35زينب حسينسھيله محمد مجيدمتزوج١٣1000000018837422‐حزيران‐147350010804١٣ديالىخانقينمولود اسماعيل علي454

kh14.4.6ريحان سي مرادفريده رحيم وبروادمتزوج201175م١٣10000000‐حزيران‐14460010576١٣ديالخانقينمولود سلمان مراد455

kh14.3.19فاطمه بشيربتول نام شابيكمتزوج١٣1000000015430727‐حزيران‐143190010882١٣خانقينمولود علي عباس456

kh14.4.50واليه عبدهللارمزيه حسين عليمتزوج١٣1000000015831595‐حزيران‐144500010683١٣ديالىخانقينمولود كريم جواجد457

kh14.8.67سكينه علىشاه يرون مرادمتزوج١٣1000000016132120‐حزيران‐148670010850١٣ديالىخانقينميرزا شير على458

كويستيان  محمد متزوج63م١٣10000000٧٥٧‐حزيران‐145360010639١٣خانقينناظم احمد مجيد459
kh14.5.36فاطمه محمدمحمد

kh14.8.56بي خوش قادرحربيه رشيد مجيدمتزوج15575م١٣10000000‐حزيران‐148560010843١٣ديالىخانقينناظم حسين علي460

kh14.5.73ھاجر رستمھاجر محمود احمدمتزوج133961م١٣10000000‐حزيران‐145730010718١٣خانقيننجم الدين كريم سعيد461

kh14.3.92رحيمة صالح/ارملة1213190م١٣10000000‐حزيران‐143920010669١٣ديالىخانقيننجيبة رحيم كرم462

kh14.2.5رشيديه اسماعيل\ارملة١٣1000000021843431‐حزيران‐14250010928١٣ديالىخانقيننركز حسن الياس463

نريمان محمد علي 464
kh14.7.23كالوبتر عبد الكريمقدريه ابراھيم قادرمتزوج1347195م١٣10000000‐حزيران‐147230010868١٣ديالىخانقينصالح

kh14.3.51امينه كل محمد\ارملة134399م١٣10000000‐حزيران‐143510010919١٣ديالىخانقيننسرين نادر محمد465

نصر الدين عبد الكريم 466
kh14.2.61زينه ھاشمفخريه شفيق محمدمتزوج45229م١٣10000000‐حزيران‐142610010615١٣ديالىخانقينفتاح

kh14.6.35صبريه عباسنبيھه محمد احمدمتزوج2858م١٣10000000‐حزيران‐146350010551١٣ديالىخانقيننعمان يوسف حسن467

kh14.6.57سكينه محمودامل مجيدمتزوج1225123م١٣10000000‐حزيران‐146570010540١٣خانقيننعمت اغا جان علي468

نعمت على مراد 469
kh14.7.87فرصت اكبر محمدفيان ولى نادرمتزوج7579م١٣10000000‐حزيران‐147870010794١٣ديالىخانقينمانجان

kh14.5.84مرفت حسينرقيه مھدي عباسمتزوج240183م١٣10000000‐حزيران‐145840010775١٣ديالىخانقيننھاد عبد الكريم رشيد470

kh14.7.38فاطمه توفيققدريه حميد سعيدمتزوج121346م١٣10000000‐حزيران‐147380010807١٣ديالىخانقيننھاد كريم عبد الرحمن471

kh14.5.87زليخه شكرنركز مرشد محمودمتزوج59474م١٣10000000‐حزيران‐145870010772١٣خانقيننھاد ناجي فيض هللا472

kh14.2.89والية غيدانخيريه شاة رضا1272197م١٣10000000‐حزيران‐142890010734١٣ديالىخانقيننوري حمه مھدي473

kh14.8.47كل ناز محمد\ارمل١٣1000000019438797‐حزيران‐148470010838١٣ديالىخانقيننوري فيض هللا محمد474
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kh14.2.19فخريه حسنكبرى محمد نادرمتزوج1347118م١٣10000000‐حزيران‐142190010938١٣ديالىخانقيننوزاد احمد سيف هللا475

نوشيروان اسماعيل 476
kh14.4.47أھو احمدھيرو حسن عبدالقادرمتزوج١٣1000000018737286‐حزيران‐144470010682١٣ديالىخانقيناحمد

kh14.3.18ملك اكبرزينب ظافر غفورمتزوج١٣1000000016833596‐حزيران‐143180010881١٣ديالىخانقينھاشم غالم عزيز477

kh14.5.26حميفه احمدامل مجيد حميدمتزوج134651م١٣10000000‐حزيران‐145260010644١٣ديالىخانقينھفال محمد على478

kh14.6.19كرشه احمد\ارملة1305178م١٣10000000‐حزيران‐146190010570١٣ديالىخانقينھما بدرضا شكر479

kh14.7.39زينب حميدھناء خليل عبد هللامتزوج1347190م١٣10000000‐حزيران‐147390010808١٣ديالىخانقينھيثم جليل عبد هللا480

kh14.9.46عاصه محمد/ارمله١٣100000001923825‐حزيران‐149460010978١٣ديالىخانقينوجيھه احمد صفر481

kh14.3.58غزاله ملك\ارملة132816م١٣10000000‐حزيران‐143580010902١٣خانقينوصال شھاب مبروك482

kh14.4.84عطيه محمدسلمى احمد فاضلمتزوج1338169م١٣10000000‐حزيران‐144840010700١٣ديالىخانقينولي احمد محمد483

kh14.3.52رعنة مولودفانوس حسن حيدرمتزوج134361م١٣10000000‐حزيران‐143520010916١٣ديالىخانقينولي بشير رشيد484

kh14.3.33رابعه اميننسرين سعيد رستممتزوج134764م١٣10000000‐حزيران‐143330010893١٣ديالىخانقينولي علي محمد485

kh14.8.53شمسه صالحرمزيه احمد محمدمتزوج396146م١٣10000000‐حزيران‐148530010840١٣ديالىخانقينوليد فاضل حميد486

kh14.5.93خاور مصطفىنعيمه قادر مصطفىمتزوج42683م١٣10000000‐حزيران‐145930010766١٣خانقينياسين امين قادر487

kh14.4.59فاطمه جبارنركس خوا مراد وليمتزوج27641م١٣10000000‐حزيران‐144590010686١٣خانقينخانقينياسين باوه رحيم488

kh14.3.46شمسة بير مرادسلمى احمد محمدمتزوج١٣1000000019438677‐حزيران‐143460010922١٣ديالىخانقينياسين سليمان حسن489

kh14.2.30فتحية حيدرمليحة محمد سمينمتزوج١٣1000000019138012‐حزيران‐142300010944١٣ديالىخانقينياسين سمين امين490

رحمه عبدالقادر متزوج176160م١٣10000000‐حزيران‐146460010530١٣ديالىخانقينياسين محمد امين رشيد491
kh14.6.46فوزيه عبدهللاحسين

kh14.5.56حمدية رستم/ارملة١٣1000000018536920‐حزيران‐145560010704١٣ديالىخانقينيانو صفر علي492

kh14.6.21نازار محمدمعصومه علي مرادمتزوج١٣1000000015731344‐حزيران‐146210010569١٣ديالىخانقينيد هللا حبيب كاكه493

kh14.5.7بدريه احمداخترعبدالحميد عبدهللامتزوج1347113م١٣10000000‐حزيران‐14570010995١٣ديالىخانقينيدهللا عزيز عبدهللا494

كوثر ويس مراد متزوج134365م١٣10000000‐حزيران‐143420010925١٣ديالىخانقينيدهللا ولي بشير495
kh14.3.42فانوس حسينشيخة

kh14.6.92قجاوي احمدفخريه يمار اكبرمتزوج١٣1000000014228252‐حزيران‐146920010508١٣ديالىخانقينيوسف انور فتاح496

kh14.2.56منيجه فتاحريحان علي جعفرمتزوج١٣1000000018937662‐حزيران‐142560010611١٣ديالىخانقينيوسف بابا صالح497

kh14.7.46شكريه محمدكوثر حسن فتاحمتزوج121334م١٣10000000‐حزيران‐147460010814١٣خانقينخانقينيوسف محمد مصطفى498

kh14.2.40كل شكر غالمكفاح ابراھيم حسينمتزوج١٣1000000016833599‐حزيران‐142400010949١٣ديالىخانقينيوسف ويس حسين499

بمان عبد الرحمن متزوج130430م١٣10000000‐حزيران‐142710010620١٣ديالىخانقينيونس محمد كريم500
kh14.2.71طليعه اسماعيلعلي


