
  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦١٤   
  
  
  

  

 ٢٠٢٠) لسنة ٢٢رقم ( قانون الضمان الصحي . 

 ) ٢٠٢٠) لسنة ٤٨قرار صادر عن لجنة تجميد أموال االرهابيين رقم  . 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  

  ونالستو يةثانالة السن   م ٢٠٢١ شباط  ١ هـ/١٤٤٢  ةجمادى اآلخر  ١٨    ٤٦١٤ العدد                         

٤٦١٤١٨١٤٤٢١٢٠٢١  

 



              الفهرس                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

     قوانين   

  ١   قانون الضمان الصحي   ٢٢

    قرارات  

  ٢٢  صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين   ٤٨
 



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٢٠قرار رقم (
  

) والبند (ثالثًا) من ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور.٧٣المادة (
  

  ١٢/٢٠٢٠/ ٢٣  قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  إصدار القانون اآلتي :
  

  ٢٠٢٠) لسنـة ٢٢رقم (

 قانون

  الضمان الصحي
  

  الفصل األول

  التعاريف
  

  يقصد بالتعابير التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: -١-المادة 
  

  وزير الصحة. -أوًال: الوزير 

  هيأة الضمان الصحي. - الهيأة ثانيًا:

  مجلس إدارة الهيأة.  - ثالثًا: المجلس

  رئيس مجلس إدارة الهيأة. -رابعًا: الرئيس 

  المسؤول عن إدارة الهيأة.  -خامسًا: رئيس الهيأة 

  الشخص المشمول بأحكام هذا القانون. -سادسًا: المضمون 

  ضمان التغطية الصحية.  المبلغ الواجب دفعه من المشتركين ل -سابعًا: بدل االشتراك 

المبلغ الواجب دفعه سنويًا او شهريًا من المشترك لضمان  - ثامنًا: قسط الضمان

  التغطية الصحية.  
  



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

حية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري الخدمات الص -تاسعًا: المعالجة 

لوالدة والشعاعي والمعالجة الفيزيائية واالختصاصية والعمليات الجراحية وا

حتياجات واألدوية واإلقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من ا

  المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي.
  

  ندوق الضمان الصحي. ص -عاشرًا: الصندوق 
  

  بطاقة الضمان الصحي.   -حادي عشر: البطاقة
  

  مان الصحي الوطنية. قائمة أدوية الض -ثاني عشر: قائمة األدوية 
  

أي شركة تأمين عراقية او أجنبية معتمدة ومجازة من   -ثالث عشر: شركة التأمين 

الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية  التكميلية بشكل اختياري للعراقيين 

  وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين األجانب.
  

المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع  -رابع عشر: مقدم الخدمة 

العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعالج 

  المرضى. 
  

  الفصل الثاني

  التأسيس واألهداف والسريان
  

بموجب هذا القانون هيأة باسم (هيأة الضمان الصحي) ترتبط بوزارة  أوًال: تؤسس -٢-المادة 

ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في األقاليم والمحافظات غير  الصحة

 المنتظمة  في إقليم. 
  

ثانيًا: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزه في بغداد وله فروع في األقاليم 

  والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. 
  

تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري والمالي ولها حق ممارسة كافة  -٣-المادة 

  التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها. 
  

  
  



  مرا
  

 

 قوانين 
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 )٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى  تعمل الهيأة -٤-المادة 

وتحدد  الهيأة إلشغال الوظائف التي تحتاج الى الخبرة واالختصاص عدا القيادية

  أجورهم بنظام تصدره الهيأة. 
  

  قانون الى:يهدف هذا ال -٥-المادة 
  

 لة للشخص المضمون. أوًال: تأمين التغطية الصحية الشام
  

 ثانيًا: تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي.
  

  ثالثًا: تقليل األعباء المالية على المواطن  والحد من الفقر.
  

  رابعًا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي.
  

خامسًا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في 

  ين العام والخاص. القطاع
  

سادسًا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خالل تنظيم العمل في القطاع العام 

  والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية.
  

  سابعًا: تشجيع القطاع الخاص واالستثمار في مجال الخدمات الصحية.
  

  تسري أحكام هذا القانون على: -٦-المادة 
  

  المقيمين في داخل العراق كافة.أوًال: العراقيين 
  

بالتأمين الصحي   ثانيًا: األجانب المقيمين  والزائرين على ان يتم االشتراك اإللزامي

  من خالل شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة.
  

  الفصل الثالث

  مجلس إدارة الهيأة واختصاصاتها
  

  ر الصحة أو من ينوب عنه وعضوية: أوًال: للهيأة مجلس إدارة برئاسة  وزي -٧-المادة 
  

 مدير عام الصندوق.  -أ 

  مديري المديرية القانونية واإلدارية والمالية والمديرية الفنية.  -ب 

 مدير مديرية الرقابة والتدقيق.  - جـ



  مرا
  

 

 قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

 مثلين عن الوزارات التالية ال تقل درجتهم عن مدير عام: م -د 

 وزارة الصحة. . ١

 وزارة المالية.. ٢

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية. . ٣

  وزارة التخطيط. . ٤

  مثلين عن النقابات اآلتية: م -هـ 

  النقيب. -. نقابة االطباء ١

  النقيب. -. نقابة أطباء األسنان ٢

 النقيب.  -. نقابة الصيادلة ٣

  . ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية. ٤

 ممثل عن االتحاد العام لنقابات العمال.  -و 

 ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة. -ز 

خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير  -ح 

الصحة يشترط ان يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها ولديهما 

 ) خمس عشرة سنة.١٥ تقل عن (خبرة في مجال تخصصهما ال

    خبير في التحليل المالي والعلوم االكتوارية يرشح من وزارة المالية. -ط 
 

ثانيًا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصال على شهادة 

) عشر ١٠جامعية أولية في القانون او العلوم اإلدارية وله ممارسة ال تقل عن (

  في مجال اختصاصه.سنوات 
  

  ثالثًا: يكون أحد وكالء الوزارة نائبًا للرئيس. 
  

  رابعًا: لرئيس الهيأة تخويل نائبه الصالحيات الالزمة إلدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.
  

أوًال: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على األقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد  -٨-المادة 

جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه أو بناء على طلب 

  ثلث أعضاء المجلس ويتحقق النصاب بحضور أكثرية عدد اعضاء المجلس. 
  



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

ة عشر ) خمس١٥رئيس الجتماع خالل (ثانيًا: في حال عدم اكتمال النصاب يدعو ال

 يومًا ويعد النصاب متحققًا بحضور ثلث اعضاء المجلس.
  

اوي يرجح ثالثًا: تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات األعضاء الحاضرين وعند التس

 الجانب الذي صوت معه الرئيس.
  

ال ينسجم   رابعًا: لرئيس مجلس إدارة الهيأة حق االعتراض لمرة واحدة على أي قرار

  مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس. 
  

خامسًا: يقر المجلس القرارات المعترض عليها من الرئيس بأغلبية ثلثي عدد  

 الحاضرين.  
  

  هام االتية:أوًال: يتولى مجلس إدارة الهيأة الم -٩-المادة 
  

  

 المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وإرساله الى وزارة المالية. -أ 

 المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وإرسالها الى وزارة المالية. -ب 

تحديد أو تعديل قيمة بدل االشتراك والقسط السنوي او الشهري لموظفي  -جـ 

العائلة من غير المنصوص عليها  الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول أفراد

 في هذا القانون. 

وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثال لرواتب موظفي  -د 

 الدولة وتحديد بدل االشتراك والقسط الواجب دفعه. 

 تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العالج من قبل الهيأة.  - ـه

حقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تحديد ضوابط استرداد األموال المست -و 

 تغطية جزء من نفقات العالج من قبل الهيأة. 

 تحديد طريقة دفع أجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين.  -ز 

تحديد قائمة أدوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة  -ح 

 الصيادلة ومراجعتها دوريًا. 

 والتبرعات وفقًا للقانون.قبول الهبات  -ط 



  مرا
  

 

 قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام   -ي 

 والخاص والخيري. 

ة األطباء تحديد أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقاب -ك 

  والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العالقة.

 تحديد مهام وواجبات التشكيالت التابعة للهيأة وتعديالتها. - ل

 ضع خطط تدريب وتأهيل موظفي الهيأة. و -م 

 حديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي. ت -ن 

 قد القروض الداخلية والخارجية وفقًا للقانون.ع -س 

 تحديد أوجه استثمار أموال الهيأة والمصادقة عليها وفقًا للقانون. -ع 

تحديد كم ونوع  الخدمات الصحية (االمتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا  -ف 

  القانون.

  المصادقة على التقرير السنوي.  - ص

  وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة.  - ق

    للمجلس تخويل بعض صالحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات  - ر

  ع) ، د ،ج  ،ب ، ( أ
  

  ثانيًا: يتولى رئيس المجلس المهام االتية:
  

 دعوة المجلس لالنعقاد وترأس وإدارة الجلسات.   -أ 

 الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس.  -ب 

الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه  -جـ 

 للمجلس.

 الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة.  -د 

 تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهيأة.  - ـه

تنظيم جدول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من  -و 

 الهيأة او األعضاء.

  تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيأة.  -ز 



  مرا
  

 

 قوانين 
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 )٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

  الفصل الرابع

  هيأة الضمان الصحيإدارة 
  

  تتكون تشكيالت الهيأة من: -١٠-المادة 
  

ادة أوًال: صندوق الضمان الصحي: ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شه

) ١٥قل عن (جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية ال ت

 خمس عشرة سنة  في مجال اختصاصه.
  

ة واإلدارية والمالية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام ثانيًا: المديرية القانوني

حاصل على شهادة جامعية في القانون او اإلدارة أو العلوم المالية وله خدمة 

  ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.١٥فعلية ال تقل عن (
  

ثالثًا: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على 

) خمس ١٥هادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية ال تقل عن (ش

عشرة سنة في مجال اختصاصه أو موظف حاصل على شهادة جامعية أولية 

) عشرين سنة في مجال ٢٠في العلوم المالية وله خدمة فعلية ال تقل عن (

  اختصاصه.
  

مدير عام من ذوي المهن رابعًا: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون 

الطبية وحاصل على أعلى  شهادة مهنية في حقل االختصاص او شهادة 

) خمس عشرة سنة ١٥الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية ال تقل عن (

او من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل االختصاص 

  ) عشرين سنة.٢٠وله خدمة ال تقل عن (
  

غير المنتظمة في اقليم:  مديريات التابعة للهيأة في األقاليم والمحافظاتخامسًا: ال

ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة  جامعية ومن 

) خمس عشرة سنة  في مجال ١٥ذوي المهن الطبية وله ممارسة ال تقل عن (

 اختصاصه.

  



  مرا
  

 

 قوانين 
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 )٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

لقانون امعية أولية في اسادسًا: مكتب الهيأة: ويديره موظف حاصل على شهادة ج

) خمس عشرة سنة في مجال ١٥أو اإلدارة  وله ممارسة ال تقل عن (

  اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة.
  

وظف مسابعًا: فروع الصندوق في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها 

مارسة محاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المصرفية او المالية وله 

  ) عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم.١٠ال تقل عن (
  

  وًال: يتولى رئيس الهيأة المهام االتية:أ -١١-المادة 
  

  تمثيل الهيأة أمام المحاكم.  -أ 

  إدارة أعمال الهيأة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس.  -ب 

  تنفيذ قرارات المجلس. -جـ 

األمر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات  -د 

  الموازنة.

الموافقة على مشاريع الموازنة والمالك والحساب الختامي وتقديمها الى  -هـ 

  المجلس إلقرارها وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات.

  إصدار التعليمات اإلدارية الالزمة لضمان سير العمل في الهيأة. -و 

  التعاقد مع األشخاص الطبيعيين إلشغال الوظائف الشاغرة. -ز 

  التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس.  -ح 
  

ثانيًا: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهيأة او من نائبه والموظف الحسابي 

  المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة.
  

  عض مهامه او صالحياته .ثالثًا: لرئيس الهيأة تخويل نائبه ب
  

  الفصل الخامس

  األحكام المالية
  

  للهيأة موازنة سنوية تمول من المصادر االتية: -١٢-المادة 
  

  



  مرا
  

 

 قوانين 
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 )٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

نة وزارة أوًال: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن مواز

 الصحة.
  

  ء.الوزراثانيًا: مساهمات أرباب العمل وأصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس 
  

للهيأة من  ثالثًا: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة

  داخل وخارج جمهورية العراق ووفقًا للقانون.
  

  رابعًا: اإليرادات الناتجة عن استثمار أموال الهيأة .
  

  خامسًا: بدالت االشتراك واألقساط السنوية او الشهرية للمشتركين. 
  

ضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحيًا سادسًا: ال

  %) من مجموع االيرادات والضرائب والغرامات.  ٣٥والمشروبات بنسبة (
  

  سابعًا: فوائد األموال المودعة في المصارف. 
  

  ثامنًا: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون لالشتراكات المتأخرة.
  

  أية مواد أخرى تستحق للهيأة وفقا ألحكام هذا القانون او القوانين األخرى.تاسعًا: 
  

  أوًال: يتولى مدير عام الصندوق المهام االتية: -١٣-المادة 
  

استحصال االشتراكات واألقساط والغرامات وفوائد الديون لالشتراكات  -أ 

 المتأخرة.

صرف نفقات العالج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها  -ب 

 من مديرية الرقابة والتدقيق. 

 إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهيأة.  -جـ 

 إعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة.  -د 

  إعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر.  -ـ ه
  

  ًا: على مدير الصندوق إيداع األموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية. ثاني
  

  ثالثًا: يكون مدير عام الصندوق مسؤوال أمام رئيس الهيأة والمجلس. 
  

رابعًا: يتولى مدير عام الصندوق االشراف والمراقبة وتحديد إستراتيجية عمل فروع 

  الصندوق في المحافظات. 



  مرا
  

 

 قوانين 
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 )١٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

  تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية االتحادي.وًال: أ -١٤-المادة 
  

) ٥٦قم (ثانيًا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية ر

  وتعديالته أو أي قانون يحل محله.١٩٧٧لسنة 
  

الرسوم المقررة وثالثًا: تعفى أموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب 

  انونًا.ق
  

  تراكمة. رابعًا: ال يجوز وضع الحجز والبيع على أموال الهيأة بسبب الديون الم
  

  خامسًا: تستثنى الهيأة من أحكام قانون توزيع أرباح المنشات االقتصادية العامة 

  او اي قانون يحل محله. ١٩٨٢) لسنة ٥٦رقم (
  

او أجنبي لتدقيق وفحص المركز أوًال: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي  -١٥-المادة 

المالي  للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق 

  مدير عام الصندوق.
  

ثانيًا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة  

  سد العجز. 
  

  الفصل السادس

  اجراءات تطبيق القانون
  

  االجراء االول
  

  أوًال: تشكل الهيأة وخالل ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.  -١٦-المادة 

  ثانيًا: يبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيأة مباشرة.

  ثالثًا: يكون التسجيل:
  

 الزاميًا ويشمل كافة موظفي الدولة. -أ

  اختياريًا ويشمل: -ب
  

 المتقاعدين كافة. . ١

  النقابات.. ٢
  



  مرا
  

 

 قوانين 
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 )١١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

  الجمعيات. . ٣

  . الشركات وأرباب العمل. ٤

  .  المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد.٥
  

واطنين رابعًا: يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقدم الخدمات الصحية للم

  المشتركين بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل. 
  

خامسًا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية 

وتحديد كمية ونوعية الخدمات و وسائل تقديمها وضمان جودتها من خالل 

معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع 

  النقابات المعنية. 
  

لهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات سادسًا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من ا

  أعاله وحسب احد األنظمة اآلتية:
  

 حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع).  -أ 

 حسب الحالة التشخيصية (مبلغ لكل مجموعة تشخيصية).  -ب 

 حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة).  -جـ 

  الطريقة المختلطة.  -د 
  

  سابعًا: على المجلس: 
  

إصدار تسعيرة الخدمات الصحية وإعالن ذلك للمشتركين بالتعاون مع  -أ 

  النقابات المعنية. 

  إصدار قائمة أدوية الضمان الصحي.   -ب 

إصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة  بالتعاون  - جـ

  مع وزارة الصحة. 
  

كين لعيادات األطباء سنويًا ثامنًا: تحدد الهيأة أعداد الزيارات المخصصة للمشتر

  وحسب العمر والحالة الصحية. 
  

  تاسعًا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي:
  



  مرا
  

 

 قوانين 
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 )١٢(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

  يمة بدل االشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة. ق  -أ 

صحية المقدمة نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات ال -ب 

  للمشتركين.
  

 ل.عاشرًا: تحدد الهيأة آلية دفع األجور لمقدمي الخدمة واسترداد األموا
  

ى بالتعاون مع الهيأة نظامًا رقابيًا لمراقبة أداء مقدمي الخدمة ومد تضع الوزارة -١٧-المادة 

  التزامهم بما يأتي:
  

  أوًال: الوقت المخصص لكل مريض. 

 ثانيًا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعالج. 

 ثالثًا: استخدام الدالئل اإلرشادية في وصف األدوية والفحوص المختبرية والشعاعية. 

  رابعًا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية.
  

أوًال: للهيأة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة  -١٨-المادة 

  أداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد. 
  

  ثانيًا: ال يجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من أداء واجباتهم. 
  

ين لدى مجلس اإلدارة ثالثًا: لمقدمي الخدمة االعتراض على قرارات المفتش

  وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب ويكون قرارها نهائيًا.
  

تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس األسلوب المتبع ويستثنى من ذلك  -١٩-المادة 

  المؤسسات التي تعمل بالضمان الصحي.
  

  الفصل السابع

  االجراء الثاني
 

مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام على الوزارة تحويل  -٢٠-المادة 

  المحاسبي الموحد من خالل اإلجراءات االتية:
  

 أوًال: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي. 
  

  ثانيًا: إعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين. 
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 قوانين 
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 )١٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

 ثالثًا: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب.
  

 رابعًا: إعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية. 
  

 خامسًا: إعداد قائمة أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة. 
  

لوزارة زيادة أعداد األطباء في اختصاص طب األسرة وحسب االحتياج اأوًال: على  -٢١-المادة 

  الحقيقي. 
  

  حقًا.المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه الثانيًا: إعداد نظام اإلحالة وتدريب 
  

  على الهيأة:  -٢٢-المادة 
  

  أوًال: إكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل: 
 

كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة  -أ 

 والمتقاعدين.

 اعضاء االتحاد العام لنقابات العمال.  -ب 

 اعضاء االتحاد العام للجمعيات الفالحية.  -جـ 

 اعضاء النقابات من غير الموظفين.  -د 

 المواطنين المشمولين بالرعاية االجتماعية.  -هـ 

 المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين. -و 

أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان االجتماعي  -ز 

  ن مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية. بالتعاو

 المواطنين من غير المذكورين في أعاله. -ح
  

ثانيًا: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات 

 المتوفرة في الوزارة. 
  

 ثالثًا: التدريب على استخدام النظام االلكتروني في إدارة أعمال الهيأة. 
  

  رابعًا: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية اإللزامية وشكلها ومحتواها. 
  

خامسًا: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة احكام 

 ) من هذا القانون. ١٦البند (عاشرًا) من المادة (
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 قوانين 
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 )١٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

  

  الفصل الثامن

  االجراء الثالث
  

الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية االجراء الثاني كمرحلة االجراء بيبدأ العمل  -٢٣-المادة 

  انتقالية.
  

  نفذ خالل المرحلة االنتقالية ما يأتي:ي -٢٤-المادة 
  

 أوًال: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي.
  

 ثانيًا: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص.
  

  ثالثًا: البدء بتطبيق نظام اإلحالة من قبل الوزارة .
  

  ثالثًا).  ،رابعًا: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانيًا 
  

تتعاقد الهيأة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات  -٢٥-المادة 

اء وأطباء األسنان الخاصة وعيادات االشعة والصيدليات والخيرية وعيادات أالطب

واية تشكيالت صحية معتمدة قانونًا في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي 

  يصدره المجلس.
  

  تقدم الوزارة : -٢٦-المادة 
  

أوًال: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية األولية وباقي المؤسسات 

  الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها. 
  

كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية األم والطفل مجانًا في ثانيًا: 

  كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها.
  

ثالثًا: اي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا القانون 

  وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس الهيأة مجتمعين.
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

 

  التاسعالفصل 

  بدالت االشتراك ونسب التغطية
  

بدالت االشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص  أوًال: تحدد -٢٧-المادة 

  والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي: 
  

ي القطاع فمدير عام فما فوق  وما يقابلهم  نت العليا والخاصة مالدرجا -أ 

 ) مائة ألف دينار. ١٠٠٠٠٠( اصالخ

موظفو الدولة للدرجات األولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع  -ب 

 ) خمسون ألف دينار.٥٠٠٠٠الخاص (

ـ  ي القطاع لسادسة وما يقابلهم فموظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة وا -ج

 )  خمسة وعشرون ألف دينار. ٢٥٠٠٠الخاص (

) ١٠٠٠٠لة للدرجات األخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص(موظفو الدو -د 

  عشرة االف دينار. 

المواطنون غير المشمولين بالفقرات ( أ، ب، ج ، د ) ممن شملهم هذا  -هـ 

 ) عشرة الف دينار. ١٠٠٠٠القانون باالشتراك (
  

  دة .ثانيًا: يعفى من بدالت االشتراك المنصوص عليها في البند (أوًال) من هذه الما
 

  المشمولون بنظام الرعاية االجتماعية.  -أ 

  المصابون باألمراض اآلتية: -ب 
 

 السرطان. . ١

 األمراض النفسية والعقلية. . ٢

 أمراض الدم الوراثية. . ٣

 عجز الكلى المعالج بالديلزة. . ٤

 العوق الجسدي. . ٥

 العوق الذهني بضمنها داء التوحد. . ٦

 معاقو القوات المسلحة واالمنية بكافة اصنافها.  - جـ
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 ) سنة.٦٠لذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم (ا - د

) ٥٥رهن (اإلناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعما -هـ 

  سنة.

  دون سن الخامسة.  األطفال -و 

ستثناء افة او حذف أي حالة تستدعي االللوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إض -ز 

  ) من هذا القانون.٢٧ضمن البند (ثانيًا/ب و جـ) من المادة (
  

ثالثًا: يحدد ويشمل  القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع 

   الخاص وكما يأتي:
  

الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق  وما يقابلهم في القطاع  - أ

 %) اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي. ٢٫٥الخاص (

%) واحد من المائة  ١كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( -ب 

 من الراتب الشهري الكلي. 

  يًا/ب و جـ) من هذه المادة من األقساط الشهرية.يعفى المذكورون في البند (ثان - جـ

تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حاالت شمول وتحديد القسط الشهري لغير  -د 

  المذكورين في الفقرات (أ ، ب) من البند ثالثًا من هذه المادة. 

لمجلس الوزارء صالحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من  -هـ 

  ادارة الهيأة.  مجلس
  

أوًال: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب االسرة الفئات ادناه ويعفون من  -٢٨-المادة 

  دفع القسط الشهري. 
  

 الزوج او الزوجة.  -أ 

 ) سنة. ٢٤) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (٢١األوالد لغاية عمر ( -ب 

  البنات العازبات والمطلقات واألرامل من غير الموظفات.   -جـ 

  الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين).  -د 

  األخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات. -ـ ه
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 )١٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

دل االشتراك ثانيًا: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة باالستفادة من ب

  .ودفع النسبة المقررة لألجور لمدة سنة بعد الطالقوتعفى من األقساط 
  

تراك وتعفى من ثالثًا: تستمر األرملة الموظفة او المتقاعدة باالستفادة من بدل االش

  األقساط  ودفع النسبة المقررة لألجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها.
  

%) من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي  ١٠وًال: يدفع المشمولون بالقانون نسبة (أ -٢٩-المادة 

  الخدمة عند المراجعة. 
  

) من دفع أية مبالغ ٢٧ثانيًا: يعفى المذكورون في البند (ثانيًا/ب و جـ) من المادة (

  عند مراجعة المؤسسات الصحية.
 

أوًال: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر  -٣٠-المادة 

  عة واألسنان.واألش
  

أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع  -أ

%)  خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر  ٥٠الخاص (

 واألشعة واألسنان.  

%) خمسة  ٢٥كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( -ب 

 المختبر واألشعة واألسنان. وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة
  

) من هذا القانون ٢٧ثانيًا: يعفى المذكورون في البند (ثانيًا/ب و جـ) من المادة (

  من دفع اي نسبة. 
  

  أوًال: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية. -٣١-المادة 

المستشفيات %) من كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في  ١٠( -أ

  الحكومية (األجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي).

%) من كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في المستشفيات غير  ٢٥( -ب

  الحكومية.
 

ثانيًا: ال تشمل النسب المشار اليها في البند (أوًال) عمليات التجميل باستثناء الحاالت 

  تشوهات الخلقية الوالدية.الناشئة عن الحروق والحوادث وال
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 )١٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

ن هذا القانون ) م٢٧ثالثًا: يعفى المذكورون في البند (ثانيًا/ب و جـ) من المادة (

  من دفع اي نسبة.
  

لبند (أوًال) ارابعًا: للهيأة بالتنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في 

  من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات.
  

%)   ١رباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته (أ يدفع -٣٢-المادة 

  واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق. 
  

  يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ. -٣٣- المادة
  

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اعادة النظر باألقساط الشهرية ونسبة  -٣٤- المادة

  الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف االقتصادية. 
  

  الفصل العاشر

  الرقابة والعقوبات
  

  تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظامًا رقابيًا يشمل ما يأتي: -٣٥-المادة 
  

 التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد. أوًال: 

 ثانيًا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها.

 ثالثًا: االلتزام بالضوابط العلمية والدالئل اإلرشادية.

 رابعًا: مدى تطابق اإلجراءات الطبية مع التشخيص. 

  خامسًا: مدى تطابق العالج المصروف مع التشخيص. 

  دمات الصحية.سادسًا: جودة الخ
  

  أوًال: يدفع المتأخر كافة األقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون.  -٣٦-المادة 
  

%) اثنان من ٢ثانيًا: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها (

  المائة من قيمة بدل االشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف. 
  

  ثالثًا: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد. 
  

  رابعًا: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة. 
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 )١٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

ينار د) خمسة ماليين ٥٫٠٠٠٫٠٠٠خامسًا: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها (

  عن كل مخالفة لشروط العقد.
  

رها سة الصحية بدفع غرامة مقداسادسًا: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤس

  هم. ) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجبات١٫٠٠٠٫٠٠٠(
  

(سادسًا)  سابعًا: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند

  من هذه المادة.
  

بعد  ثامنًا: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد

  إجراء تحقيق إداري او فني.
  

) مائة الف دينار في حالة سوء ١٠٠٠٠٠تاسعًا: للهيأة فرض غرامة مقدارها (

  استخدام بطاقة الضمان.
  

  الفصل الحادي عشر

  األحكام العامة والختامية

  االحكام المتعلقة بوزارة الصحة
  

تفصل بموجب احكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل بقانونها  -٣٧-المادة 

وتلغى جميع النصوص القانونية والقرارات الصادرة  ٢٠٠٨) لسنة ٣٧النافذ رقم (

بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة 

  الرسمية.
  

اط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات الغاء ارتب -٣٨-المادة 

واعادتها بصورة مركزية الى وزارة الصحة والغاء جميع النصوص القانونية التي 

تتيح ارتباط دوائر الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون 

  بالجريدة الرسمية.
  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

  الفصل الثاني عشر

  ختاميةاحكام 
  

  س شركات التأمين الحكومية والخاصة المجازة رسميًا عملها. أوًال: تمار -٣٩-المادة 
  

صحي من خالل  ثانيًا: على كافة األجانب المقيمين في العراق الحصول على التأمين ال

جلة شركات التامين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مس

  في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة. 
  

ثالثًا: على كافة الوافدين والزوار األجانب الحصول على التأمين الصحي من خالل 

شركات التأمين المجازة  للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة 

  الزيارة. 
  

رابعًا: ال يمنع هذا القانون المواطنين من االشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة 

  لهيأة الضمان الصحي. 
  

 على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية او تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا -٤٠-المادة 

  القانون. 
  

  ال يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون . -٤١-المادة 
  

  تلغى القرارات والقوانين كما ياتي:  -٤٢-المادة 
  

أوًال: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع االشتراكي رقم 

  عند بداية تطبيق هذا القانون . ١٩٨٥) لسنة ١٠١(
  

 ١٩٦٣) لسنة ١٣١ثانيًا: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في االرياف رقم (

  وتعديالته. 
  

          ) ٢١١ثالثًا: قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (

  . ١٩٧٥لسنة 
  

  .لمجلس الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي  خمس سنوات من تأسيسها -٤٣-المادة 
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 )٢١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  

  ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. -٤٤-المادة 

  

  

 برهم صالح

  رئيس الجمهوريـــــة

  

  

  األسباب الموجبة

بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض       

الوطن وفي أي وقت ولتخفيف األعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ 

) (أوًال وثانيًا) من الدستور ٣٠التكافل االجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في المادة (

تعزيز تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل سليم وارجاع دوائر الصحة وفصلها عن العراقي ل

  المحافظات لتتمتع المحافظات بخدمات صحية متساوية،

  ُشرع هذا القانون.
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  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢٠) لسنة ٤٨رقم (
  

بناًء على ما عرضه مجلس القضاء األعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية / محكمة تحقيق    

،  ٢٧/٦/٢٠١٩) ، المؤرخ في ١٠٩٤٣نينوى المختصة بقضايا االرهاب بموجب كتابه المرقم بالعدد (

) ، ونظام ٢٠١٥نة لس ٣٩واستنـادًا الـى أحكـام قانـون مكافحـة غســل األمـوال وتمويـل اإلرهــاب (

  ) ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة . ٢٠١٦لسنة  ٥تجميد أموال اإلرهابيين (
  

، ٢٨/١٢/٢٠٢٠قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين في جلستها االعتيادية السادسة المنعقدة بتاريخ 

  ما يأتي :
  

أوًال: تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية العائدة الى االشخاص المثبتة أسماؤهم 

) ))أبو وقاص  ((. اسعد زهير حمزة علي المكنى ١في القائمة المرافقة ربطًا والتي تبدأ بالتسلسل (

  ) .  ))ن ايم ((. عباس احمد سليم محمود الطائي المكنى ١٠٠٠وتنتهي بالتسلسل (
  

  ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره .
  

ثالثًا: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات 

المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ، لغرض أخذ اإلجراءات المالئمة بشأن المشار اليهم 

  آنفًا .
  

رابعًا: ُينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال 

  وتمويل اإلرهاب .

  
  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٣١/١٢/٢٠٢٠ 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  نهى ذنون يونس  اسعد زهير حمزة علي المكنى أبو وقاص   .١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  معروفرفعة احمد   الطائي المكنى عبد الرحمن صايل احمد عايد اسعد   .٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٧  عاصمة ذنون يونس  صلبي المكنى حسن بهجت محمد اسالم   .٣

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  فاطمة حسين  حسين المكنى أبو االء خلف حمود اسماعيل   .٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  كمرة محمود عكلة  عوض المكنى أبو ايمن جدوع خلف اسماعيل   .٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  شكرية رضى خضر  إسماعيل المكنى أبو محمد محمد اسماعيل   .٦

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  منيفة صالح كوكب  عبد اهللا المكنى أبو خديجة هالل غربي اكرم   .٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  امينة علي  يوسف المكنى أبو اسالم يوسف يعقوب اكرم   .٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  صالحشيماء   المتيوتي المكنى أبو فالح عنتر ابراهيم الحسن   .٩

  سالمعبد الهادي المكنى سيف اإل عدنان حمد باهللا المنتصر   .١٠
سعاد ذنون يونس 

  سليمان
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  عايدة محمد شيت  الطائي المكنى أبو الوليد علي فاضل وليد امان   .١١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  محمودكوكب ذنون   حسين المكنى أبو تراب ابراهيم ربيع امير   .١٢

  نور اسماعيل الكنة المكنى أبو عبد اهللا محمد امير   .١٣
صبحية سليمان 

  مصطفى
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٢  

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  هدلة نصروي علي  سطان المكنى يمان علوان فاضل امين   .١٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  حمدة حميدي حمد  الطائي المكنى أبو نمر محمد حسن انمار   .١٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  انتصار فتحي احمد  عبد اهللا المكنى أبو حمزة موسى عبد اهللا انمار   .١٦

  محمد المكنى قدامة عبد نجم انمار   .١٧
مديحة عبد الكريم 

  محمد
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٢  عالية خلف  المتيوتي المكنى أبو رامي حبيب حمادي جاسم انور   .١٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  نشمية مرعي حسن  الراشدي المكنى أبو يقين حسن احمد فتحي بشار   .١٩



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  خديجة جاسم  أيوب المكنى أبو سدرة صالح يونس اياد   .٢٠

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  ترفة فتحي احمد  الحديدي المكنى أبو دجانة فجر خضير شاكر ايمن   .٢١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  ابتسام شهاب احمد  الشريفي المكنى أبو مريم احمد حسن عامر ايمن   .٢٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  ايمان سعدي حسون  العبيدي المكنى أبو رقية حسين عبد وعد ايمن   .٢٣

  سلطان المكنى أبو مؤمن احمد محمود ايهاب   .٢٤
زيادة عبد الرزاق 

  حميد
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  خشفة صالح سلطان  الطائي المكنى بالل احمد ادريس ايوب   .٢٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  سهلة سليمان رزوقي  علي المكنى أبو حمزة حسين ثامر بارق   .٢٦

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  عايدة حسين علي  علي المكنى أبو تغريد ذياب خالد باسل   .٢٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٢  غزالة زيدان خلف  إبراهيم المكنى أبو محمود عبد اهللا علي باسم   .٢٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٦  امينة حسن يونس  عبد اهللا المكنى أبو احمد قرداش صديق عبد اهللا بدر   .٢٩

  صالح المكنى عثمان عبد القادر محمود بدران   .٣٠
نجلة ناطق خليل عبد 

  اهللا
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٠  

  داود المكنى أبو عائشة الياس ابراهيم براء   .٣١
شعيلة عبد الحميد 

  حامد
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  سهلة سليمان رزوقي  علي المكنى أبو رسل حسين ثامر براق   .٣٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٨  خولة إبراهيم اسماعيل  الخالدي المكنى أبو علي اسماعيل احمد محمد بشار   .٣٣

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٢  كورجية خضير  الحديدي المكنى أبو كرم شباط الفي فتحي برزان   .٣٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٩  سامية مصطفى مرعي  المكنى أبو رحمةالدليمي  مرعي عزيز حسن بسام   .٣٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  وزة محمود جاسم  جاسم المكنى بسام حامد رمضان بسام   .٣٦



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  نورة حسن عليوي  اللويزي المكنى أبو بكر عالوي حسين صالح بسام   .٣٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  سهام بدران محمد  سليمان المكنى أبو طلحة جعفر صباح بسام   .٣٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  زهرة احمد عكلة  اللويزي المكنى أبو عمر علي حسن محمود بشار   .٣٩

  ١٩٩٧  خالدة حسن يونس  حسين المكنى أبو ايوب ال يونس جاسم عمر بسام   .٤٠
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  خولة هادي احمد  احمد المكنى عمر مشعل فرمان بنيان   .٤١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  نجاح زيدان عبد اهللا  العكيدي المكنى أبو حارث عبد اهللا بليج حمد تحرير   .٤٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  فريال عبد الرحمن  عبدالرحمن المكنى أبو عهد ابراهيم عبد الكريم تحسين   .٤٣

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  صافية احمد خلف  خلف المكنى أبو زهراء احمد علي تحسين   .٤٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  عمشة محسن مصطفى  بكر المكنى أبو محمد يوسف الدين خير ثابت   .٤٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  ذيبة محيميد  السبعاوي المكنى أبو الزبير علي عزيز ثائر بسام   .٤٦

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  فوزية احمد حسين  السبعاوي المكنى أبو احمد علي حسن حسين ثائر   .٤٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  سعدة مال جمعة  المكنى أبو محمودالشرابي  عبدي اسود محمود ثامر   .٤٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  حال حسين احمد  السبعاوي المكنى أبو طلحة علي عزيز اكرم جاسم   .٤٩

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٥٢  نزيلة كماش  عبد الرحمن المكنى أبو محمد محمد شويت جاسم   .٥٠

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  اهللا محمديازي عبد   عبد اهللا المكنى أبو سارة نجم عيسى جاسم   .٥١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  شكرية رضا خضر  العفري المكنى أبو حسين مصطفى اسماعيل محمد جاسم   .٥٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  ترفة محمد  الحديدي المكنى أبو حمودي خلف حلبوص محمد جاسم   .٥٣

  ٢٠١٩/  ٥ / ١٤  ١٩٨١  تركية يونس عابد  الحديدي المكنى أبو صكر علي صالح محمد جاسم   .٥٤



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

٥٥.   
  الحديدي المكنى أبو محمد مشوح غثيث محمد جاسم

 ٣٧  
  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  مريم محمد حمندوش

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  حمدة فتحي احمد  الراشدي المكنى أبو عبد اهللا عبد اهللا فتحي محمد جاسم   .٥٦

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٠  خديجة محمود محمد  ياسين المكنى أبو يونس عبد محمود جاسم   .٥٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٠  مريم خالد حسن  الجبوري المكنى أبو خطاب خلف فتحي عبيد جراح   .٥٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٣  رويدة عباس محمد  العفري المكنى جنيد مصطفى جرجيس شهاب جرجيس   .٥٩

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٩  اضوية منصور محمد  الطائي المكنى حمزة حسين محمد خالد جمال   .٦٠

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  عائشة سليمان عران  الشمري المكنى أبو مصعب نايف شرقي رشيد جمال   .٦١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  سهلة ماني طه  لوهابالطائي المكنى أبو عبد ا خليف احمد عبد الجبار جمال   .٦٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  مريم عبد عيسى  الحديدي المكنى عباس زعال احمد دعفس جمعة   .٦٣

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  باسمة حسن جبو  المكنى اوسحسن  شبيب عبد اللطيف جميل   .٦٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  فضيلة عباس إسماعيل  العفري المكنى أبو حمودي محمود جمعة جهاد   .٦٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  وضحى طه محل  المتيوتي المكنى أبو موسى يونس صدام جهاد   .٦٦

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  سناء محمود محمد  صالح المكنى أبو اسحاق حامد كاظم جواد   .٦٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  اخالص احمد محمد  العكيدي المكنى أبو ماريا محمد خضر احمد حاتم   .٦٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٥  فاطمة محمود محمد  الطائي المكنى عبد اهللا حميد احمد عبد حاتم   .٦٩

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٧  اسيا حسن محمد  الجبوري المكنى أبو علي عبد اهللا الياس علي حاتم   .٧٠

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  ضوية منصور محمد  حسين المكنى أبو مروان محمد خالد حارث   .٧١



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  هناء حميد  العكيدي المكنى أبو هند عبد اهللا احمد صباح حارث   .٧٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  بشرى علي خضير  الحديدي المكنى أبو عبد اهللا شاب عبد اهللا صدام حارث   .٧٣

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٩  رابحة صالح  الطائي المكنى أبو محمد سلطان صالح مهدي حارث   .٧٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  ثدية بليج عبد اهللا  العكيدي المكنى أبو جميل عبد اهللا زيدان زعال حازم   .٧٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  غنيمة فاضل إبراهيم  مصطفى المكنى أبو حمزة محمد محمد حازم   .٧٦

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  ذباحة محمود حسن  ةالشرابي المكنى أبو فاطم الجليلعبد  عطية خضير حامد   .٧٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٧  كميلة يونس عبد  الدليمي المكنى أبو أسامة محمد طه جرجيس حامد   .٧٨

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  صبحة فتحي بلو  سلطان المكنى أبو خالد مضلوم عويد حامد   .٧٩

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  اشتية حسن  أبو صالح العكيدي المكنى سليم حامد يحيى حامد   .٨٠

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  يسرى عباس خضير  حسين المكنى أبو خطاب علي حسين حسام   .٨١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  هالة احمد حلبوص  الحياني المكنى أبو عائشة محمد جاسم سلطان حسام   .٨٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  مها سلمان داود  ياسين المكنى اوس محمد يحيى حسام   .٨٣

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  امينة محمد سليمان  الشرابي المكنى أبو الحسن علي حسين جاسم حسن   .٨٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  امينة حسن احمد  احمد المكنى أبو أسامة خلف حسين حسن   .٨٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  فرحة حامد حسن  سعيد المكنى أبو عبيدة عبد رمضان حسن   .٨٦

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  انعام لطيف  المصري المكنى أبو جبل عبد الفتاح محمد صالح حسن   .٨٧

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  سعدية حسن شحاذة  شحاذة المكنى أبو مصطفى حسين عبد الكريم حسن   .٨٨



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٧  فطيم حسام عبد اهللا  الحديدي المكنى أبو رماح محمد جاسم علي حسن   .٨٩

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  فتحية قاسم محمد  احمدالحديدي المكنى أبو  حسين سليمان علي حسن   .٩٠

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  حلى محمود فتحي  الطائي المكنى أبو فالح حسين علي مروان حسن   .٩١

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٤  صبرية فيصل محمد  الحديدي المكنى حسن شامي علي جالل يوسف حسن   .٩٢

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  عمشة جاسم محمد  ناصر المكنى أبو محمود كردي صالح حسين   .٩٣

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  فاطمة عبيد مصطفى  إسماعيل المكنى أبو فاطمة خليل عباس حسين   .٩٤

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  اميرة محمد يونس  الطائي المكنى أبو علي محمد علي عبد العزيز حسين   .٩٥

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  رفعة هالل ظاهر  صالح المكنى حسين احمد عبد اهللا حسين   .٩٦

عائشة أبو المكنى اهللا عبد احمد علي حسين   .٩٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  صبحة خليل إبراهيم 

احمد أبو المكنى العبيدي علي محمد علي حسين   .٩٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨٤  شمس حسن ظاهر 

بكر أبو المكنى ناصر حسين فتحي حسين   .٩٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  فندية محمد شهاب 

مريم أبو المكنى الحديدي محمد اسماعيل محمد حسين   .١٠٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٦  فطيم عويد 

علي أبو الكردي احمد حسين محمد حسين   .١٠١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  ليلى سليمان رمضان 

زينب أبو المكنى الطائي اهللا عبد حسين محمد حسين   .١٠٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  عائشة محمد صالح 

المكنى عثمان اللويزي علي حسن محمود حسين   .١٠٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  ظاهرترفة محمد  

المكنى بالل احمد عبد اهللا محمود حليم   .١٠٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  خديجة عبد احمد 

المكنى سعيد البدوي الشمري شهاب خليف ذياب حماد   .١٠٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  بيشة عالوي احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو علي الحديدي كريم محمد عبد حمد   .١٠٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٠  صالحة جدوع 

المكنى أبو هاجر الشمري مديفع عبيد عويد حمود   .١٠٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  منيفة مطر شبيجان 

المكنى حيدر مصطفى حيدر حسين حيدر   .١٠٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  سناء أيوب مصطفى 

المكنى أبو وسام اللويزي حسن فرج احمد خالد   .١٠٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  ليلى حسين علي 

المكنى أبو فاطمة حمود محمود احمد خالد   .١١٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  صباح علي حمادة 

المكنى أبو خطاب علي احمد خضير خالد   .١١١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  نهلة حسن حسين 

المكنى أبو همام هباد علي خلف خالد   .١١٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  نجمة عبد اهللا سليمان 

إسماعيل المكنى أبو ذر احمد سهيل خالد   .١١٣   ٢٠١٩/  ٥ / ١٢  ١٩٩١  سكنه موسى 

المكنى أبو وليد الحديدي احمد مرعي سوادي خالد   .١١٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٥  حصة علي 

المكنى أبو الوليد الحديدي مغير حسن فرج خالد   .١١٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨٥  هذلة محمد حسن 

اللويزي المكنى أبو ذر محمد ابراهيم جاسم خالص   .١١٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  خضيرة سليمان 

المكنى أبو القعقاع محمد صديق الدين صفاء خبيب   .١١٧  
نسرين طه محمد 

  المختار
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  

المكنى أبو حمزة الحيالي محمد ابراهيم عباس خضر   .١١٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  مريم يونس يوسف 

عبد اهللا المكنى أبو قلب نجم عيسى خضر   .١١٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  يازي عبد اهللا محمد 

المكنى أبو فتحي الحديدي زيدان هليل حسن خلف   .١٢٠   ٢٠١٩/ ٥ /١٤  ١٩٦٣  حمدة عباس حميد 

المكنى أبو عائشة البيجواني محمد حسين ابراهيم خليل   .١٢١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  نعيمة سعدون حسن 

المكنى أبو ايمن صادق احمد جعفر خليل   .١٢٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٨  مياسة علي اسماعيل 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

أبو عبدالشمري المكنى  طابان حسن دغفك خليل   .١٢٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٧  فطيم عويد 

عبد اهللا المكنى أبو صفية رمضان سليمان خليل   .١٢٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  فتحية حسن احمد 

اويالمكنى أبو عبد اهللا السبع زوبع احمد عبد اهللا خليل   .١٢٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  فرحة عبد اهللا خلف 

المكنى أسامة صالح علي خضر خميس   .١٢٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  اهللاعاجلة احمد عبد  

المكنى أبو حارث مردود محمد حمادي دحام   .١٢٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٥  خلفه عبد مردود 

المكنى أبو اسالم موسى خلف صالح دريد   .١٢٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  خديجة احمد صالح 

المكنى أبو امنة اللويزي يوسف عبد القادر عايد دريد   .١٢٩  
ميسون سليمان عبد 

  الرحمن
٢٠١٩/  ٥ / ١٢  ١٩٨٦  

المكنى أبو عبد اهللا أيوب صالح يونس دلف   .١٣٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  امينة احمد صالح 

المكنى أبو مروة المشهداني طه محمود يونس ذنون   .١٣١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  الهام محمد زكي 

المكنى أبو جليبيب فهد يونس جاسم راكان   .١٣٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٣  صالحة احمد صالح 

المكنى أبو درع الراشدي اسماعيل ابراهيم خلف راكان   .١٣٣  
ميسون جاسم 

  إسماعيل
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  

وريأبو احمد الجبالجبوري المكنى  محمد احمد محمد راكان   .١٣٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  عجلة خطاب سليمان 

المكنى أبو رحمة عبد العزيز سليمان تركي رائد   .١٣٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٧٥  مهية حسن إبراهيم 

المكنى أبو يوسف الحديدي علي احمد خضير رائد   .١٣٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  نهلة حسن حسين 

المكنى أبو احمد الحديدي محمود اسماعيل خليل رائد   .١٣٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  مريم حديد سليم 

المكنى أبو عمر الطائي عليوي ابراهيم سليمان رائد   .١٣٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  ريما حازم 

المكنى أبو ايهم العبادي جاسم ياسين سالم ربيع   .١٣٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٧  سباهية محمد عباس 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

نالمكنى أبو عبد الرحم الحديدي سليم سلطان كريم ربيع   .١٤٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٢  نعيمة سليمان ياسين 

المكنى أبو جراح محمد يونس محمود رجب   .١٤١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  عزوف محمد صالح 

مالمكنى أبو عزا الطائي خلف احمد عبد عبد اهللا رجوان   .١٤٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  نهلة هاني طه 

المكنى أبو عمر يوسف يونس سليمان رسول   .١٤٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  خالدة ذنون حسين 

١٤٤.   
 المعماري المكنى أبو محمد عبد اهللا احمد عواد رضوان

 المعمار
  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  عمشة احمد حسن

المكنى مصعب عمار عبد محمد رضوان   .١٤٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٥  منتهى نايف محمد 

المكنى أبو انس العكيدي محمد يونس محمود رضوان   .١٤٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  عزوف محمد صالح 

المكنى مصعب الداودي خليل جاسم جالل رعد   .١٤٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  شاهه احمد 

المكنى أبو طيبة الحديدي عاشور فاضل حسين رعد   .١٤٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  عاشورترفة فضل  

المكنى أبو مهند احمد محمود خلف رعد   .١٤٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٩  عذرة صويلح إبراهيم 

المكنى أبو خالص خلف سالم رمضان   .١٥٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  حسنة علي 

المكنى أبو معاذ حسين صالح عبد رمضان   .١٥١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  مريم فطاس علي 

اهللا المكنى أبو إبراهيمعبد  عبد الكريم رمضان   .١٥٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٦  حمدية عبد القادر 

المكنى أبو غفران علي صالح احمد رياض   .١٥٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  ضحية غانم برجم 

المكنى أبو عبد الملك السبعاوي خلف علي احمد رياض   .١٥٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  عليا حسين 

الطائي المكنى أبو احمد جبر خلف رياض   .١٥٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  محمود سليمانعمشة  

أبو رسل الجبوري المكنى محمد يونس احمد ريان   .١٥٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  اخالص عثمان صالح 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو سارة درويش سلطان ارحيل ريان   .١٥٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  نوال حسين سلطان 

المكنى همام حنين برجس رمضان ريان   .١٥٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  سامية فتحي احمد 

الطائي المكنى أبو هاجر عبد اهللا محمد سالم ريان   .١٥٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  عزيزة يونس 

سليمان المكنى ابو قسورة عبد الرحمن سليمان ريان   .١٦٠  
ساهره إبراهيم 

  إسماعيل
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  

المكنى أبو دجانة عبد اهللا محمد يونس ريان   .١٦١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  ونسة احمد علي 

المكنى أبو بكر شيت رمضان خلف زياد   .١٦٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  صبحة جبر شيت 

المكنى زيد صالح اسماعيل مطيع زياد   .١٦٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  حسنة سلطان حسن 

المكنى أبو صديق الطائي صالح علي العابدين زين   .١٦٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  اضحية صالح 

المكنى أبو كوثر الراشدي خلف محمود محمد زيد   .١٦٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  غربية إبراهيم 

المكنى أبو عثمان محمود جمعة عدنان زيدان   .١٦٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  سهام محمود يونس 

سالمه المكنى أبو سعد هيجل خضير سالم   .١٦٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٧  فرحة سليمان حسين 

المكنى أبو تغريد الطائي يونس احمد عثمان سالم   .١٦٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٧٥  فاطمة احمد 

شكارة المكنى حسين خلف علي سالم   .١٦٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  خلفة جمعة 

السبعاوي المكنى أبو عثمان درويش فاضل محمد سالم   .١٧٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  عويشة فرج درويش 

حسن المكنى أبو مسلم صالح محمد سامر   .١٧١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  فاطمة شحاذة عبود 

المكنى ايمن السبعاوي درويش ذياب شعبان سامي   .١٧٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٠  كرحة علي حمد 

المكنى أبو مصعب جاسم خضر علي سامي   .١٧٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٢  عيدة غرب حسن 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو محمد صالح علي حسين سبهان   .١٧٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  فاطمة خلف فتحي 

المكنى أبو نبيل الراشد دندح خلف صالح سبهان   .١٧٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  علية عاصي جاجان 

المكنى أبو عائشة العبادي يونس عبد اهللا فيصل سبهان   .١٧٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  اعجمية حسين عمر 

المكنى أبو زينب الربيعي محمد محمود ياسين سبهان   .١٧٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨٣  حبشة حبش يونس 

المكنى أبو وقاص المولى عبد اهللا محمود ابراهيم سعد   .١٧٨   ٢٠١٩ / ٥/  ١٢  ١٩٩١  خالدة حسن علي 

المكنى أبو نجم الحمدان حميد صالح حسن سعد   .١٧٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  بوسي عيسى سليمان 

الراوي المكنى أبو رحمة مصطفى يونس خليل سعد   .١٨٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  جميلة سعد يونس 

المكنى معاذ العبيدي علي محمد رمضان سعد   .١٨١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  صافية علي 

المكنى أبو سعدية الجبوري مجيد حسن سالم سعد   .١٨٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  هدية حسن ياسين 

المكنى أبو سعود علي صالح مهدي سعد   .١٨٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  رفعة مرعي حسن 

المكنى أبو صكر الحديدي سليمان حمدون سفان   .١٨٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  ليلى احمد جاسم 

بالمكنى أبو خطا المتيوتي محمد حسن عبد الباسط سفيان   .١٨٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  وضحة خضر عليوي 

حسين المكنى أبو مريم جاسم محمد سفيان   .١٨٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  حبشة صالح علوش 

المكنى أبو عثمان دندح خلف نوري سفيان   .١٨٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  نعيمة محمود 

أبو عثمان الصالحي المكنى هادي احمد محمد سلمان   .١٨٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  وفاء غفوري ردم 

المكنى أبو وسام الحمداني رمضان طعمة يونس سليمان   .١٨٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  فاطمة احمد اسود 

المكنى أبو بكر الربيعي حسين محمد عبد الفتاح سوراج   .١٩٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٥  فوزية جاسم محمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

مزةحشيت المكنى أبو  عبد الجبار عبد الستار االسالم سيف   .١٩١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  عبد المنعم شيترويدة  

المكنى أبو مصطفى خضر الياس موسى سيف   .١٩٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  سعدية يونس احمد 

المكنى أبو حسن االنصاري محمد توفيق شاكر   .١٩٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  حفصة احمد سلطان 

المكنى أبو عائشة الشبكي سلمان داود الدين شمس شامل   .١٩٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  ندوى صالح سلمان 

المكنى أبو مسلم حسين احمد عبد الرحمن شامل   .١٩٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  سلمة حسن علي 

ة المكنى سفيانالعباد يونس محمد عبد اهللا شامل   .١٩٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  مهدية عز الدين يونس 

المكنى أبو سالم محمد خلف سالم شعبان   .١٩٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٢  حسنة علي سلطان 

المكنى أبو خطاب صايل عيسى عبد شعبان   .١٩٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  جوزة حمود حسين 

المكنى أبو حمزة حميد محمد طالب شعالن   .١٩٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  معينة بربرش نجم 

المكنى يوسف علي هالل محمد شعالن   .٢٠٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  حليمة ياسين حمدان 

المكنى أبو خطاب المشهداني طه محمود يونس شعالن   .٢٠١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  الهام محمد زكي 

المكنى أبو همام شاهين عزيز احمد شهاب   .٢٠٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  فاطمة ادريس محمود 

المكنى أبو انس الجنابي جاسم فتحي احمد شهاب   .٢٠٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  ملكة عبد حمود 

المكنى أبو احمد عبد محمد احمد شهاب   .٢٠٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  شمسة عمر خلف 

المكنى أبو مصعب الراشدي حسن احمد يونس شيت   .٢٠٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  عنود يونس جمعة 

المكنى أبو غايب الشرابي عيسى محمد جمعة صالح   .٢٠٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨١  رفعة عبد عيسى 

حسن المكنى أبو بالل علي حسن صالح   .٢٠٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  عنود إبراهيم حميد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو عبيدة الحديدي عليوي حسن محمد صالح   .٢٠٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  فوزبة حسن احمد 

المكنى أبو عائشة الجرجري داود ابراهيم محمد صباح   .٢٠٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  فاطمة محمد 

محمد المكنى أبو طيبة جاسم محمد صباح   .٢١٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  عواشة محمد سلطان 

المكنى أبو حارث محمد ثرثار حسين صدام   .٢١١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  صبحية خلف 

المكنى أبو نصر اهللا جاسم حسين صدام   .٢١٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  فاطمة محمد 

المكنى أبو عمر الحديدي خلف احمد غانم صدام   .٢١٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٩  فاتن خليل مصطاوي 

المكنى أبو استبرق الربيعي عمر تيتو محمود صدام   .٢١٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٩  لطفية رجب حسن 

المكنى أبو بكر عبد اهللا فيصل صفوان   .٢١٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  عجمية حسين عمر 

المكنى أبو انس احمد شهاب يوسف صفوان   .٢١٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  صبحة حامد احمد 

المكنى أبو مصعب الحديدي حسين رمضان صكر   .٢١٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  سعدية إبراهيم علي 

الراوي المكنى أبو علي الياس حيدر حازم صالح   .٢١٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  نجمة محمد خلف 

احمد المكنى أبو انفال ياسين حسن صالح   .٢١٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  منيرة سعيد توفيق 

المكنى أبو صديق خلف علي حسين صالح   .٢٢٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  نوفة خضير فارس 

المكنى أبو رحمة الحديدي سطان صالح صالح   .٢٢١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  حسن سلطانخميسة  

المكنى أبو خطاب الماللي حسين ذنون فخري صالح   .٢٢٢  
سامية إبراهيم 

  مصطفى
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  

المكنى أبو سعد الراشدي محمد جاسم محمد صالح   .٢٢٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  صباح إبراهيم 

المكنى خطاب العبيدي سليمان محمود علي صهيب   .٢٢٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  فادية سعدي محمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٦(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو بكر الطائي عباس سعيد محمد صهيب   .٢٢٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  اميرة حسن حمو 

المكنى أبو حارث المولى عباس عزيز فرحان ضاوي   .٢٢٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  بشرى عبد العزيز 

مصلح المكنى أبو ذر محمد جاسم ضياء   .٢٢٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  حسنة محمد حسن 

المكنى ضياء علي محمد منيف ضياء   .٢٢٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  نجود حسين عبيد 

المكنى أبو مصعب الراشدي عبد اهللا ابراهيم طه طارق   .٢٢٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٧  كريمة عبد اهللا صالح 

محمد المكنى أبو زياد علي عبد اهللا طارق   .٢٣٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  خديجة محي الدين 

أبو زياداسماعيل المكنى  ابراهيم محمد طارق   .٢٣١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  فوزية محمد إسماعيل 

رشيد المكنى أبو زيد فتحي وسمي طارق   .٢٣٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩١  عائشة احمد سوادي 

محمد المكنى أبو مسلم ابراهيم نايف طالب   .٢٣٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  غنية احمد محمود 

احمد المكنى أبو بشرى شهاب عبد اهللا طه   .٢٣٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  بشرى علو جاسم 

المكنى عبد الصمد امين حسين ناصح طه   .٢٣٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  لطانة ادريس 

المكنى عامر علي حسين ثامر عامر   .٢٣٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  هندية عاصي حسين 

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  مريم محمد صالح  عامر عادل نجم عبد اهللا المكنى معاوية   .٢٣٧

عبيدة احمد المكنى أبو محمد محمود عامر   .٢٣٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  حمر علي هالل 

المكنى أبو هيثم الطائي علي محمد رشيد عباس   .٢٣٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٩  حربية مرعي حسن 

الحديدي المكنى عزو سليمان علي عباس   .٢٤٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  فتحية قاسم محمد 

ة المكنى أبو ايهمالعباد يونس عبد اهللا محمد عباس   .٢٤١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  يونسمهدية عز الدين  



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو فهد الحرباوي عبد الكريم عزيز عبد   .٢٤٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٠  زهرة محمد 

المكنى عثمان محمد احمد محمد عبد   .٢٤٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  صفية عبد اهللا عزيز 

الحياني المكنى أبو ضاح عبد الرحمن محمد محمود عبد   .٢٤٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٣  كميلة علي عيسى 

المكنى أبو حذيفة النعيمي حسن سعيد ادريس عبداالله   .٢٤٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  فيهيمة جميل 

الناسلي المكنى قاسم بالل صادق محمد عبدالباري   .٢٤٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  صبرية محمد علي 

كندوش المكنى أبو جنات مجيد توفيق عبد الباسط   .٢٤٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  عوفة عبد اهللا عمر 

السبعاوي المكنى أبو اسحق سلمان ادريس الحافظعبد    .٢٤٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  ازهية مطلك صالح 

المكنى أبو يونس الحديدي علي احمد محمد عبد الحافظ   .٢٤٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  خديجة فتحي 

عمر المكنى أبو عبد الرحمن محمد حمد عبد الحليم   .٢٥٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  ابتسام ذنون عبوش 

مطر المكنى عبد الرحمن عبد اهللا صباح عبد الرحمن   .٢٥١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  ايمان داؤد علي 

المكنى أبو حمزة عبد اهللا ابراهيم عبد الرحمن   .٢٥٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  نوفه علي 

زيزالجبوري المكنى عبد الع سلطان سعيد جميل عبد الرحمن   .٢٥٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  انتصار جاسم سلطان 

المكنى أبو جراح البدراني حسن مرعي خليل عبد الرحمن   .٢٥٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  يسرى فتحي احمد 

المولى المكنى أبو عمر عبد رضا عبد الرحمن   .٢٥٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  زهدية محمود يونس 

الحديدي المكنى أبو الطيب حسن فرج مؤيد عبد الرحمن   .٢٥٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  نادية جاسم 

المكنى خطاب القزان احمد نور محمد عبد الستار   .٢٥٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  عليه محمد صالح 

المكنى أبو عمر عبد اهللا احمد خضير عبد العزيز   .٢٥٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٣  سلمى شلش نجم 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

منعبد اهللا المكنى أبو عبد الرح طابور اياد عبد الغني   .٢٥٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  فريال احمد عباس 

المكنى أبو القعقاع يونس عبد الغني ناصر عبد الغني   .٢٦٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  ميسلون عبد السالم 

الحيديدي المكنى عباس عبد محمود جاسم عبد الكريم   .٢٦١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  فتحية محمد سليمان 

ثمانعالمكنى أبو  العكيدي عبد اهللا زيدان مجيد عبد الكريم   .٢٦٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  بشه بليج 

المكنى يوسف علي ذنون محمد عبد الكريم   .٢٦٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  انتصار علي محمود 

المكنى أبو قتيبة الحديدي خضير الياس عبد اهللا   .٢٦٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٧١  عيشة شهاب احمد 

مصطفى المكنى أبو مهند يحيى حميد عبد اهللا   .٢٦٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٢  ليلى يوسف 

المكنى عبد اهللا الحيالي حامد حمدون خالد عبد اهللا   .٢٦٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  والء يونس مهيدي 

زةالمكنى أبو حم المعماري صالح اسماعيل صالح عبد اهللا   .٢٦٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٨  هديا علي صالح 

مانالمكنى أبو عث السبعاوي حسن عبد اهللا عامر عبد اهللا   .٢٦٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  زهرة محمد عواد 

المكنى أبو ليلى احمد حسين علي عبد اهللا   .٢٦٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٦  عواد علية 

خلف المكنى قتادة عبد علي عبد اهللا   .٢٧٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  سنية عبد اهللا خلف 

المكنى أبو جراح حسن محمد عواد عبد اهللا   .٢٧١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  شمسة صالح علي 

غانم يوسف محمد اللهيبي لمكنى أبو مصعب عبد اهللا   .٢٧٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  قبول هجيج احمد 

حمود المكنى أبو هاجر احمد فتحي عبد اهللا   .٢٧٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  مريم صالح حسين 

الحديدي المكنى أبو تراب حسن محمود فتحي عبد اهللا   .٢٧٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  ذكرى خضير داود 

صعبالمكنى أبو م الحديدي حسن عبد القادر محمد عبد اهللا   .٢٧٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  زهرة نزال سيكاني 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو اسالم السبعاوي احمد علي محمود اهللاعبد    .٢٧٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  فتحية صالح 

الجحيشي المكنى أبو احمد يونس احمد يونس عبد اهللا   .٢٧٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٥  صبحة فتحي صالح 

هندمالمكنى أبو  النعمة محمد الملك عبد مروان عبد الملك   .٢٧٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  رقاد فرات قاسم 

الطائي المكنى أبو فهد موسى عيسى علي الواحدعبد    .٢٧٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  غربية احمد 

الحمدوني المكنى أبو يوسف حامد محمد احمد عثمان   .٢٨٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٥  بيشة ذنون يونس 

المكنى أبو زينب احمد مجيد ادهام عثمان   .٢٨١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  اشواق هاشم عزيز 

المكنى أبو جندل سليمان محمد خضير عثمان   .٢٨٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  فاطمة ياسين سلطان 

المكنى عثمان احمد صالح ذياب عثمان   .٢٨٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  سكته محمد خضير 

المكنى أبو جنيد البدراني احمد حميد صباح عثمان   .٢٨٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  عبيدة صالح محمد 

الراشدي المكنى أبو سمية علي حسين عدنان   .٢٨٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  خضيرنوفة  

المكنى أبو جراح حسون محمد ذياب عدنان   .٢٨٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  عائشة صالح حسين 

المكنى أبو عبد اهللا إسماعيل محمود عبد اهللا عدنان   .٢٨٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٨  ليلى محمد محمود 

المكنى خطاب صالح مهدي غازي عدنان   .٢٨٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  صافية علي محمود 

المكنى أبو عثمان الحياني عبوش ساير غثيث عدنان   .٢٨٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٩  مهدية زيدان 

المكنى أبو عقيل الحمدي سهيل عزيز حميد عدي   .٢٩٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٩  عبيدة حسين 

المكنى أبو عمر الطائي محمد طه عباس عدي   .٢٩١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٧  صباح محمود 

المكنى أبو جهاد محمود علي محمد عزالدين   .٢٩٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  عمشة غادر 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى عصمت علي محمود محمد عصمت   .٢٩٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  مديحة خليل 

المكنى أبو زينب الشبكي صالح احمد ذياب عطا اهللا   .٢٩٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  ريمة يونس حسين 

مرةالعكيدي المكنى أبو س عبد اهللا زيدان مجيد عطا اهللا   .٢٩٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  جاسم محمديازي  

المكنى أبو يقين اشليش خلف محمد عكيل   .٢٩٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  مريم نايف عناد 

المكنى أبو انس خضر الياس احمد عالء   .٢٩٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  شيتى حمد عبد اهللا 

المكنى أبو عمر الحديدي مغير حسن فرج عالء   .٢٩٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  سورية محمد حسن 

المكنى أبو اسالم الجبوري طه حامد محمود عالء   .٢٩٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  هنوف احمد ظاهر 

المكنى أبو عائشة خلف حسين ابراهيم علي   .٣٠٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  بشرى جدوع 

المكنى أبو كمال الجبوري شويخ صالح احمد علي   .٣٠١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٧٠  حصة معيوف شويخ 

الحسنبلو المكنى أبو  حسن جاسم علي   .٣٠٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  سكنة حسين يونس 

المكنى حمزة عبد اهللا حمادي جاسم علي   .٣٠٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  مريم نجم عبد اهللا 

طالب المكنى أبو علي جالل علي   .٣٠٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  زينب نايف 

المكنى أبو عمر الحمدي علي حسين حاجم علي   .٣٠٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  مديحة إبراهيم علي 

المكنى أبو سعد سالمة يوسف علي حسن علي   .٣٠٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٤  صالحة نامس محمد 

المكنى أبو سيف العبيدي ظاهر حسن حسين علي   .٣٠٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  صبحه حسن 

المكنى عبد اهللا الحديدي بكر علي حسين علي   .٣٠٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  سودة جاسم حمادي 

المكنى أبو حسين حسن علي حسين علي   .٣٠٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  هنية عبد اهللا مصطفى 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو حسين الحديدي اسماعيل محمد حسين علي   .٣١٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  حليمة ويس كصيب 

المكنى عالوي عبد محمد رمضان علي   .٣١١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٤  صافية علي 

المكنى أبو خطاب الجميلي احمد حسين سالم علي   .٣١٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  بتول محمد مجيد 

المكنى أبو حسين الراشدي عزو احمد سعود علي   .٣١٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  تركية إبراهيم إسماعيل 

المكنى أبو وعد صالح احمد صالح علي   .٣١٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  شاهة حسين خلف 

هاجر أبو المكنى علي احمد صالح علي   .٣١٥ سلطان اهللا عبد ليلى   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢ ١٩٩٥  

حذيفة المكنى محمد محمود صالح علي   .٣١٦ محمد احمد سلمى   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢ ١٩٩٧  

مصعب أبو المكنى نهير حمو صباح علي   .٣١٧ سليمان محمد فتحية   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢ ١٩٩٦  

اهللا عبد أبو المكنى الجبوري اهللا عبد محمود طه علي   .٣١٨ خليف محمود يازي   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢ ١٩٧٨  

عائشة أبو المكنى جرجيس عزيز عارف علي   .٣١٩ سليمان جمعة سورية   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢ ١٩٩٦  

 ٢٠١٩/  ٥/  ١٢ ١٩٩٦ مجيد نجيب صباح اركان المكنى علي حسين عبدالحميد علي   .٣٢٠

المكنى أبو صالح محمود دهش فارس علي   .٣٢١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  يسرى حازم نجم 

محمد المكنى كرار يونس فاضل علي   .٣٢٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  نشوى محمد قاسم 

المكنى أبو طلحة المولى عباس عزيز فرحان علي   .٣٢٣  
بشرى عبد العزيز 

  حسن
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  

المكنى أبو حذيفة الدليمي سالم راهي فيصل علي   .٣٢٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  نورة محمد سالمة 

المكنى خطاب صالح خطاب محمد علي   .٣٢٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  هدية محمد عبد 

المكنى أبو عدنان الحديد عجوان سليمان محمد علي   .٣٢٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٣  مطرة رمضان احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٢(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو نواف الحمداني حمد عبد اهللا محمد علي   .٣٢٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  عائشة حسين جاسم 

طه المكنى مجاهد احمد محمود علي   .٣٢٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  زهدية محمد طه 

المكنى أبو اسحق محمد جاسم محمود علي   .٣٢٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  صالحفتحية إسماعيل  

المكنى أبو قسورة السبعاوي خلف صالح محمود علي   .٣٣٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  ندوة عبد اهللا محمد 

المكنى أبو سدرة العبادي ذنون عبد يوسف علي   .٣٣١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨٨  نهلة محمد احمد 

المكنى أبو ايناس الجميلي علو فاضل يونس علي   .٣٣٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  امل فتحي حسون 

المكنى أبو هاجر الجبوري ثالج سنين احمد عماد   .٣٣٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  لبلى حسين محمود 

المكنى أبو نجم محمد احمد حسين عماد   .٣٣٤  
منتهى عبد الرزاق 

  حامد
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  

المكنى أبو عمر الجبوري فياض يونس سالم عماد   .٣٣٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  نصرة محمد امين 

المتيوتي المكنى أبو عمر خضر محمود صالح عماد   .٣٣٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  جميلة خلف جاسم 

المكنى أبو عمار حسين ال حسن يونس جاسم عمار   .٣٣٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٨  زهراء محمد احمد 

المكنى أبو ياسر خضر محمود حامد عمار   .٣٣٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٧٧  امينة إسماعيل سلطان 

المكنى عبد الباري الحديدي محمد رمزي عمار   .٣٣٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  مطرة سلمان 

المكنى أبو حيدر صالح احمد صالح عمار   .٣٤٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  عجبة احمد حسن 

المكنى أبو عبد الرحمن حميد عالوي عبد عمار   .٣٤١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٥  نهابة خضير احمد 

النعيمي المكنى أبو االرقم محمد فتحي عبد عمار   .٣٤٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٢  عليكتبية حسن  

يونس المكنى أبو عبد علي محمد عمار   .٣٤٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٧  ظاهرة إسماعيل خليل 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

السبعاوي المكنى ياسر صالح محمود محمد عمار   .٣٤٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  مدينة محمد صالح 

محمود المكنى عمار منصور نواف عمار   .٣٤٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  سكينة عباس محمد 

خضير المكنى حمزة فتحي ياسر عمار   .٣٤٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  ابتهال حسن احمد 

الحياني المكنى قاسم عبد اهللا سليمان ابراهيم عمر   .٣٤٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  عذراء ساير 

المكنى حذيفة زيدان خلف احمد عمر   .٣٤٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  نورة يونس صالح 

عبد اهللا المكنى أبو بكر رضا اسماعيل عمر   .٣٤٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  مساهية غالب مصطفى 

المكنى عمر احمد حمادي جاسم عمر   .٣٥٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  بيشة عالوي احمد 

المكنى حارث الحديدي سلطان صالح جاسم عمر   .٣٥١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  نهى ذياب 

المكنى أبو خطاب الجبوري محمد جاسم حسن عمر   .٣٥٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  عنود يونس محمود 

المكنى أبو الزبير احمد صالح محمد حسين عمر   .٣٥٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  فضيلة عزيز احمد 

المكنى أبو انس الجنابي عباس خضير حميد عمر   .٣٥٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  فليحة حسن سهيل 

البدراني المكنى أبو خطاب خليف سلطان خالد عمر   .٣٥٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  طليعة فتحي خالد 

المكنى أبو رقية الجبوري حمد منسي خلف عمر   .٣٥٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  زهرة محمد حسن 

المكنى حمودي الربيعي مناور ذنون عمر   .٣٥٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  خديجة عبد الحميد 

المكنى أبو عبد اهللا العبيدي سوادي احمد سامي عمر   .٣٥٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  شاها مرعي صبح 

المكنى أبو فداء الصميدعي عبد اهللا خضير طه عمر   .٣٥٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٧  سكتة احمد صالح 

العباسي المكنى أبو حفصة محمد امين محمد عمر   .٣٦٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  سهياة محمد امين 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو حفص الشايب ابراهيم خليل محمد عمر   .٣٦١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  نهلة هادي عبد اهللا 

المكنى أبو طلحة الطائي احمد علي محمد عمر   .٣٦٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  ترفه محمد عبد اهللا 

المكنى صديق زيدان محمود محمد عمر   .٣٦٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  غربية محمود احمد 

المكنى حيدر نجم محمد معن عمر   .٣٦٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  ايمان عبد الجبار شيت 

المكنى أبو خطاب حسن عبد اهللا نجم عمر   .٣٦٥   ٢٠١٩/  ٥ / ١٢  ١٩٨٤  فطومة محمد 

المكنى أبو خطاب الجرجري جاسم بكر يحيى عمر   .٣٦٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  نافعة احمد 

المكنى أبو خطاب يحيى مناور يحيى عمر   .٣٦٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  نهاية حسين علي 

المكنى أبو صالح سليمان حسين سامي عمران   .٣٦٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  سلوى محمد رشو 

الطائي المكنى أبو عمر خليف احمد عبد الجبار عمران   .٣٦٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  سهلة ماني طه 

المكنى أبو نور صالح عواد عبد عواد   .٣٧٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  زهرة سلطان حمد 

المكنى أبو داود هليل محمد جاسم غانم   .٣٧١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  طليعة عبد اهللا ناصر 

المكنى مهند الحديدي خلف اسماعيل محمود غانم   .٣٧٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٥  خلف بكرفرحة  

المكنى أبو اسد إبراهيم خزعل استناد غزوان   .٣٧٣  
مشاعل عبد الهادي 

  مهيدي
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  

المكنى أبو شكرية الطائي عبد القادر احمد شهاب غيث   .٣٧٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  انعام إبراهيم عالوي 

المكنى حمودي الراوي يونس فارس احمد فارس   .٣٧٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  عبد اهللاسكينة محمد  

الشرابي المكنى علي احمد يوسف احمد فارس   .٣٧٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  فطومة احمد يوسف 

العبيدي المكنى أبو سليمان علي حمودي رمضان فارس   .٣٧٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  درة محمود 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى عبد الرحمن مزاحم علي سليمان علي فارس   .٣٧٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  ليلى حسن خضير 

ي المكنى أبو ليثالسلوم محمد احمد محمود فارس   .٣٧٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  سكوت حميد متعب 

المكنى أبو حسن الحمدي ظاهر حسن مزهر فارس   .٣٨٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  خولة إبراهيم 

الحديدي المكنى أبو نصر سنجار احمد سلطان فاضل   .٣٨١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  منى محمد حسن 

المكنى أبو عباس الطائي خليف احمد عبد الرحمن فاضل   .٣٨٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٢  ريمة احمد حميد 

المكنى أبو إبراهيم بالل عثمان فاضل   .٣٨٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  زهرة سليمان 

حميد المكنى أبو ايناس ثابت فضل فاضل   .٣٨٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  غريبة مطلر محمد 

المكنى أبو هاشم دهش اسماعيل افندي فائز   .٣٨٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٥  حلبوص دهشفضة  

المكنى أبو سعيد المتيوتي حسين احمد حمود فائز   .٣٨٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  اميرة احمد إبراهيم 

المكنى أبو خطاب محمد صالح يونس فائق   .٣٨٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨٨  ونسة جاسم 

هللاالمكنى أبو عبد  الراشدي حميك اسماعيل ابراهيم فتحي   .٣٨٨   ٢٠١٩/  ٥ / ١٢  ١٩٩٢  عجمية صالح 

المكنى أبو إبراهيم محمد انهير ابراهيم فتحي   .٣٨٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  حياة حياوي علي 

المكنى أبو احمد البدراني سلطان مطر حسن فتحي   .٣٩٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  شاهة محمود 

المكنى أبو سعد يوسف احمد خالد فتحي   .٣٩١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  منيفى حسين سليمان 

المكنى أبو عبد اهللا عيد محمود عبد اهللا فتحي   .٣٩٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  نبوع صالح سلطان 

المكنى أبو انس الكردي يوسف علي كمال فراس   .٣٩٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  خيال جميل كامل 

المكنى ابو اركان المولى رجب عباس عزيز فرحان   .٣٩٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٨  زهية حسن 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٦(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو عائشة الطائي عباس سعيد عبد فرهاد   .٣٩٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٧  كميلة حسن حمو 

المكنى أبو طيبة سطاي عبد اللطيف محمود فريد   .٣٩٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  كريمة سمير شالش 

المكنى أبو حسن الدليمي عزيز حسن فالح   .٣٩٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  سامية مصطفى مرعي 

المكنى أبو عزام علي محمد حسن فالح   .٣٩٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  رشوعيدة إسماعيل  

المكنى أبو مصعب الراشدي خلف علي حسين فالح   .٣٩٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  نوفة خضير 

عبد اهللا المكنى فهد حسن خالد فهد   .٤٠٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  نهلة محمو عباس 

المكنى ابو هاجر الراشدي احمد سعود عبد العزيز فهد   .٤٠١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  هنوف جاسم محمد 

المكنى أبو عبد اهللا علي حسين عبد اهللا فهد   .٤٠٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  كوكب حسين عبد اهللا 

المكنى أبو محمد الجزراوي الهوتر دريعي محمد فهد   .٤٠٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  نورة محمد عبد العزيز 

المكنى أبو دجانة الدليمي محمد شاكر هاني فهد   .٤٠٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  يسرى علي حسين 

المكنى أبو فارس الصميدعي عبد اهللا خضير ياسين فهد   .٤٠٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  صفية عبد الرحمن 

المكنى قيس صالح محمد جاسم فؤاد   .٤٠٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  خطر عباس حسين 

المكنى أبو إبراهيم خضر عبد اهللا زيدان فياض   .٤٠٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  نورة حديد عزيز 

ابو وليدالحديدي المكنى  محمد علي حياوي قاسم   .٤٠٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٤  ذمة عبوش حسن 

المكنى أبو علي الحيدرلي وهب سليم محمد قاسم   .٤٠٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٣  منات الياس حيدر 

المكنى أبو بكر الحديدي جاسم شحاذة محمد قاسم   .٤١٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  زهرة حذري مريد 

المكنى أبو قتيبة الراشدي حمود فتحي محمد قاسم   .٤١١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٨  حمود سكية نجم 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

مزةحالمكنى أبو  الطائي قاسم عبد المجيد عبد اهللا قتيبة   .٤١٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  نهاية ابراهيم يوسف 

الراشد المكنى أبو سهم دندح خلف ابراهيم قحطان   .٤١٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  امونه عاصي جاجان 

المكنى أبو محمد حيدر عبد القادر قحطان   .٤١٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  دبوفاطمة إبراهيم  

المكنى انس الحديدي حسون رجب عدنان قحطان   .٤١٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  همرة احمد 

المكنى أبو جزيرة علي حسن عبد الغني قصي   .٤١٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  تغريد محمد صالح 

المكنى أبو معتز حمزة رمضان ياسين قيس   .٤١٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  فتحية داود 

سليم المكنى أبو علي العكيدي احمد ذياب كتيب   .٤١٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  خيرية حسين عبد اهللا 

المكنى أبو عهد البدراني علي حسين حسن كرم   .٤١٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٩  اقبال محمد عباس 

المكنى عمر احمد علي صبحي كرم   .٤٢٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  ملكية عبد عمار 

المكنى أبو مالك رمضان عبد اهللا محمد كرم   .٤٢١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  عبد الجبارمنى  

المكنى أبو هاجر علي رمضان جمعة كريم   .٤٢٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٢  رحمة جياد محمد 

المكنى أبو اسالم الحديدي محمود عبد اهللا عودة كريم   .٤٢٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٨  فلحة احمد سوادي 

المكنى أبو رماح الطائي خلف احمد عبد الجبار كمال   .٤٢٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  سهلة ماني طه 

المكنى أبو حكيم خليل داود سليمان لقمان   .٤٢٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٩  صبيحة صالح سليم 

الراشدي المكنى أبو عبد كردي حسن يونس لؤي   .٤٢٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  جميلة ظاهر محمد 

الحديدي المكنى أبو زهراء عباس علي حسين ليث   .٤٢٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  نوفة إبراهيم حمو 

المكنى أبو صابرين كاظم مزهر ليث   .٤٢٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  شاكرية عبد اهللا 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو احمد المعماري علي صالح محمد ليث   .٤٢٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  عيده علي هباد 

المكنى أبو بالل العبدلي محمود مجيد جبر ماجد   .٤٣٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٧٢  مزنة سلطان 

المكنى أبو عمر علي حسين عمر ماجد   .٤٣١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  اميرة حسين عبد اهللا 

الحمداني المكنى ياسين شكارة نجم محمد ماجد   .٤٣٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  عمشة محمد محيميد 

المكنى أبو عبد اهللا عبد اهللا محمد فاضل مازن   .٤٣٣   ١٩٩٤  مهدية محمود 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

المكنى أبو أسامة الطائي حميد احمد فتحي مازن   .٤٣٤   ١٩٩٧  حسينالهام علي  
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

المكنى أبو حسن خضر مصطفى محمد مالك   .٤٣٥   ١٩٩٧  حليمة احمد محمد 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

الجبوري المكنى أبو حيدر صالح وسمي خلف ماهر   .٤٣٦   ١٩٧٨  شاهه عواد سليمان 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

وليدالعبد اهللا المكنى أبو ال معروف اهللا عبد محمد ماهر   .٤٣٧   ١٩٩٧  صبرية فاضل 
٢٠١٩/  ٥ / ١٢  

  

المكنى أسامة شيت عبد الجبار خالد مثنى   .٤٣٨   ١٩٩٣  هيفاء عبد المنعم شيت 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

طه المكنى أبو مالك ياسين عزالدين مثنى   .٤٣٩   ١٩٨٩  فاطمة حسين خلف 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  

عبد اهللا المكنى أبو حارث جمعة محمد مثنى   .٤٤٠   ١٩٨٩  فتحية محمد صالح 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

محمد المكنى أبو هاجر عوض محمد مثنى   .٤٤١   ١٩٩٦  يسرى إسماعيل محمد 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

الجبوري المكنى أبو فجر محمد احمد خلف محسن   .٤٤٢   ١٩٩٨  شمسة محمود محمد 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

المكنى أبو قصي داود دندح خلف محسن   .٤٤٣   ١٩٦٤  هاجر إسماعيل حداد 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

المكنى أبو حارث ارغيان عنتر ابراهيم محمد   .٤٤٤   ١٩٧٠  فاطمة نزال اريغان 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

عبيد المكنى أبو هاشم جرجيس احمد محمد   .٤٤٥   ١٩٩٥  افراح جاسم مطر 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الكيالني المكنى أبو حمزة احمد حاجي احمد محمد   .٤٤٦   ١٩٨٨  ايمان عبد الهادي 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

المكنى أبو سمية علي حسن احمد محمد   .٤٤٧   ٢٠٢٠/  ٥/  ١٤  ١٩٩٢  غانمبشرى  

المكنى أبو طلحة السبعاوي خضر خلف احمد محمد   .٤٤٨   ١٩٨٨  خالدة فاضل يونس 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

  

المكنى أبو حوراء الويزي خليل احمد محمد   .٤٤٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٩  سندس إبراهيم جاسم 

المكنى أبو جراح سلطان رمضان احمد محمد   .٤٥٠   ١٩٩٧  خولة عبد اهللا محمود 
٢٠١٩ / ٥/  ١٢  

  

المكنى أبو عبد اهللا السبعاوي خلف عبد احمد محمد   .٤٥١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩١  نوفة صالح محيميد 

المكنى مصعب إبراهيم محمد احمد محمد   .٤٥٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  ابتسام احمد حمادي 

المكنى أبو مريم احمد يوسف احمد محمد   .٤٥٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  فاطمة احمد يوسف 

عزام أبو المكنى البيجواني حسين خضر الياس محمد   .٤٥٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  بتول إبراهيم حسين 

نبأ أبو المكنى هالل حمادي جاسم محمد   .٤٥٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  يازي فتاح علي 

هاجر أبو المكنى الجبوري ركد خلف جاسم محمد   .٤٥٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  حميدة مخلف حنون 

عثمان أبو المكنى عواد صبار جمال محمد   .٤٥٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  وضحة عواد محمود 

مسلم المكنى الصميدعي احمد حازم محمد   .٤٥٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  بدرية خضير 

ياسين أبو المكنى مبارك سعيد حامد محمد   .٤٥٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  سليمة درويش حنفي 

حمودي المكنى خلف حسين حسن محمد   .٤٦٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  شمسه عمر خلف 

ناصر المكنى المولى شيت محمد حسن محمد   .٤٦١ خديجة عطا اهللا  
  سعدون

٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  

القعقاع أبو المكنى الطائي حساني مرعي حسن محمد   .٤٦٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٧٣  زكية عبد اهللا خضير 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

خالد أبو المكنى اهللا عبد حمادي حسين محمد   .٤٦٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  مريم جالل عواد 

حذيفة أبو المكنى الزوبعي اهللا عبد احمد خالد محمد   .٤٦٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  يمامة وائل محمود 

مصعب أبو المكنى الراشدي داود دندح خلف محمد   .٤٦٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  زينب قادر 

مهند المكنى السبعاوي اسود صالح خلف محمد   .٤٦٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  صبحة عمر جاسم 

حمودي المكنى خلف محمود خلف محمد   .٤٦٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  يونسنورة محمد  

رفيدة أبو مطلك اهللا عطا ذنون محمد   .٤٦٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  فطومة فتحي مطلك 

محمد المكنى مصطفى يونس ذنون محمد   .٤٦٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  ابتسام سعدون جهاد 

ذياب أبو المكنى الشبكي صالح احمد ذياب محمد   .٤٧٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  ريمة يونس حسين 

مصعب أبو المكنى محمود احمد رعد محمد   .٤٧١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  ندى مخلف 

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  سميرة يحيى ابي أبو المكنى محمود نوري سعد محمد   .٤٧٢

عبد اهللا المكنى أبو قصي خلف صالح محمد   .٤٧٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  ترفة علي سليمان 

الشمري المكنى حمودي احمد علي صبحي محمد   .٤٧٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  ملكية عبد عمار 

الراشدي المكنى أبو عمر بكر عطوان عباس محمد   .٤٧٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  خيرية جميل موسى 

الطائي المكنى أبو زينة حسين عبد محمد   .٤٧٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  فتحية محمود عبد 

الراشدي المكنى أبو الليل اسود صالح عبد محمد   .٤٧٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٢  كسرى احمد اسود 

حسن المكنى أبو عمر صالح عبد محمد   .٤٧٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  مريم فطاس علي 

احمد المكنى قحطان حسن عبد الحميد محمد   .٤٧٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٢  نسرين خالد احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

علي المكنى أبو عهد حسين عبد الحميد محمد   .٤٨٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٢  صباح نجيب مجيد 

المكنى أبو امنةحمودي  عبد القادر عبد الرحمن محمد   .٤٨١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  بتول حازم يونس 

البدراني المكنى أبو انس بالل محمد عبد الرحمن محمد   .٤٨٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  بسمة عبد حميد 

فتحي المكنى أبو حسن احمد عبد الستار محمد   .٤٨٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  خولة حامد فتحي 

تباركالشرابي أبو  محمد صالح عبد العزيز محمد   .٤٨٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  نهاية علي محمود 

الحمداني المكنى ابو عمر سعيد محمد عبد القادر محمد   .٤٨٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  واثقة حازم عبد اهللا 

الحيالي المكنى أبو يسر يونس ياسين عبد الكريم محمد   .٤٨٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  خديجة محمد علي 

لقمانمحمود المكنى أبو  احمد عبد اهللا محمد   .٤٨٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  صفية طه محمد 

الحديدي المكنى أبو علي حميد اسماعيل عبد اهللا محمد   .٤٨٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  ترفة عبد اهللا فتحي 

محمود المكنى أبو نور عباس عبد اهللا محمد   .٤٨٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  بلقيس زيدان سلمان 

عيسى المكنى أبو حسن احمد علي محمد   .٤٩٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  عباسخديجة احمد  

العفري المكنى أبو رسول حازم علي محمد   .٤٩١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  معصومة يونس 

الجبوري المكنى أبو حفص عيسى حسين علي محمد   .٤٩٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  خيرية محمد علي 

محمد المكنى أبو عسكر حسين علي محمد   .٤٩٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  حمدة حسن علي 

محمود المكنى أبو حفص اهللاعبد  علي محمد   .٤٩٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  خولة صباح حمو 

الجبوري المكنى حسين عبد اهللا نجم عيسى محمد   .٤٩٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  يازي محمد 

النعساني المكنى أبو اسيد المهاجر الشيخ قاسم محمد   .٤٩٦  
عائشة سعيد الحاج 

  عبدو
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٢  



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٢(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو عمرالسبعاوي  فرج محمد قاسم محمد   .٤٩٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  هدى إبراهيم عطية 

جاسم المكنى أبو خالد محمد كردي محمد   .٤٩٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٧  كتيبة محمد إسماعيل 

حسين المكنى أبو احمد حميد مجبل محمد   .٤٩٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  هدى عبد اهللا احمد 

الدركزلي المكنى أبو زهراء خطاب احمد محمود محمد   .٥٠٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٨  ذياب إبراهيمخولة  

الحديدي المكنى أبو جاسم نجم محمد احمد محمود محمد   .٥٠١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  ليلى احمد فتحي 

عطية المكنى أبو خطاب محمد محمود محمد   .٥٠٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  امل خضير نمشة 

ناصيف المكنى أبو حمزة يونس محمود محمد   .٥٠٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  فتحية محمود كعود 

الطائي المكنى أبو علي حمد عبد ميسر محمد   .٥٠٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  وحدة حميدي حمد 

الجبوري المكنى مجاهد محمد جاسم نصيف محمد   .٥٠٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  حمدة عطية محمود 

منالحمداني المكنى أبو عبد الرح جاسم جلعو ياسين محمد   .٥٠٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  حسنة فتحي حسن 

العكيدي المكنى حمودي المكحل جمعة يوسف محمد محمد   .٥٠٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  هيفاء شهاب حمد 

حمد المكنى أبو عائشة خليل احمد محمود   .٥٠٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  خولة جاسم حسين 

العكيدي المكنى خالد محمد علي بالل محمود   .٥٠٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  سكنة احمد الفي 

المكنى أبو حمزةسعيد  اسود جدعان محمود   .٥١٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  ترفة عبد اهللا سعيد 

العباسي المكنى أبو عبيدة مصطفى صالح حامد محمود   .٥١١  
انتصار عبد العزيز 

  حسن
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٣  

مهيدي المكنى أبو فاطمة اسماعيل صبحي محمود   .٥١٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  هناء يونس 

المكنى أبو احمدالجحيشي  احمد يونس عبد اهللا محمود   .٥١٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  صبحة امين عبد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

نةالناصر المكنى أبو دجا محمود احمد عبد المنعم محمود   .٥١٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  عامرة محمد طيب 

  ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨٧  يازي خلف محمد محمد عزيز عباس رجب المكنى منذر   .٥١٥

الحياني المكنى أبو كرم حميد عيسى علي محمود   .٥١٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٢  ياسين سلطاننجمة  

قادر المكنى أبو صفية محمود عماد محمود   .٥١٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  منال شبيب حسين 

يونس المكنى أبو عائشة حسين فارس محمود   .٥١٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  حسينة ويس 

العباسي المكنى حمزة يونس محمود لقمان محمود   .٥١٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  نجاح صالح علي 

حسين المكنى أبو جراح هجيج مجبل محمود   .٥٢٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  فطيم حسن عوض 

الحديدي المكنى أبو احمد شلش عزيز محمد محمود   .٥٢١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  فضة عنتر عبار 

الشبكي المكنى أبو مصعب سعدون اهللا مال ناصر محمود   .٥٢٢   ١٩٨٥  منيرة امين جمعة 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  

الهاشمي المكنى أبو زينب طه خضر هاشم محمود   .٥٢٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  هناء جاسم سليمان 

احمد المكنى جابر ابراهيم ياسين محمود   .٥٢٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  خنسة احمد 

صالح المكنى أبو طالوت عواد يونس محمود   .٥٢٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  وطفة علي وائل 

الحيالي المكنى أبو وعد حمادي محمود يونس محمود   .٥٢٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  عليوي حماديطرفة  

حسين المكنى هشام محمد جاسم مراد   .٥٢٧   ١٩٩٦  رازقية حمو خلف 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  

محمد المكنى أبو أسامة التونسي عجمي حبيب مراد   .٥٢٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  فتحية سليمان حسين 

البيجواني المكنى أبو أسامة حسين خضر الياس مرعي   .٥٢٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  بتول إبراهيم حسين 

الطائي المكنى مصعب محمد مرعي محمد مرعي   .٥٣٠   ١٩٩٣  امينة احمد شهاب 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الصميدعي المكنى أبو بحر حسين حامد زيدان مروان   .٥٣١   ١٩٨٦  خولة سليمان صالح 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  

العنزي المكنى زبير نرجس طاهر عايد مروان   .٥٣٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  هناء خلف عطية 

احمد المكنى ابو معاوية فتحي عزيز مروان   .٥٣٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  وضحة مشعل احمد 

لكالعبيدي المكنى أبو عبد الم محمود صالح فرحان مروان   .٥٣٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  عناية خليل جاسم 

الجبوري المكنى أبو مهند هندي حميد محمود مزاحم   .٥٣٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٦  فخرية محمد علي 

البدراني المكنى أبو عمر عليوي صديق ابراهيم مزهر   .٥٣٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  جواهر خلف 

التركماني المكنى أبو مسلم علي عمر غازي مسلمون   .٥٣٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  وردة شريف فيصل 

علي المكنى أبو بدر حسين ثامر مشتاق   .٥٣٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  سهلة سليمان رزوقي 

الربيعي المكنى أبو عبد اهللا مسلم كاظم طالب مشتاق   .٥٣٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٠  أحالم عبد حسين عويد 

غيث المكنى أبو ثائر احمد صالح مشعل   .٥٤٠   ١٩٥٦  مريم خضر 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  

عسودي المكنى أبو مصطفى حسين حامد اسعد مصطفى   .٥٤١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  زاهدة مصطفى 

خضير المكنى مصطفى فتحي بشار مصطفى   .٥٤٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  إبراهيماروى يونس  

العبادي المكنى أبو عمر جاسم طاهر طالب مصطفى   .٥٤٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠١  سامية محمود عباس 

بلو المكنى أبو خليفة يونس احمد خالد مصعب   .٥٤٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  هناء غانم حمدون 

حسين المكنى ضياء عبد الحليم صدام مصعب   .٥٤٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  هدى صالح سلطان 

الجبوري المكنى أبو الزبير هندي حميد محمود مصعب   .٥٤٦   ١٩٨٩  فخرية محمد علي 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  

الطائي المكنى أبو عيسى محمد خليل فتحي معن   .٥٤٧   ١٩٩٨  نهلى عايد مطر 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

سلطان المكنى سعد الفيتر احمد خليل معن   .٥٤٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  مهدية حسين عالوي 

الحياني المكنى أبو الزبير عيسى علي فاضل معن   .٥٤٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  شذى سالم احمد 

حسين المكنى أبو رهف فتحي محمود معن   .٥٥٠  
صبحية محي الدين 

  حسين
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  

محمد المكنى أبو رقية علي محسن مناف   .٥٥١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  الهام حمدون جاسم 

أبو نورالمولى المكنى  ادريس عبدالجبار مناور   .٥٥٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  منال انيس محمود 

المشهداني المكنى أبو عجم حسين حميد عادل منهل   .٥٥٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  نجمة حسن 

حمادي المكنى أبو حذيفة حسين علي منهل   .٥٥٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  جميلة علي مزيد 

سلطان المكنى أبو معاوية عبد يوسف منهل   .٥٥٥   ٢٠١٩/  ٥ / ١٢  ١٩٩٧  هاللة محمود علي 

اللويزي المكنى أبو نسرين حسن عطية يونس منيف   .٥٥٦   ٢٠٠٠  فرحة عمر 
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  

.  

الحديدي المكنى أبو جعفر فتحي حامد صالح مهدي   .٥٥٧   ١٩٩٦  وضحة محمد فاضل 
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  

  

الحياني المكنى أبو قسورة عيسى علي احمد مهند   .٥٥٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  كاملة احمد عبد اهللا 

امين المكنى مهند محمد سالم مهند   .٥٥٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  مياسة إبراهيم سعدو 

صالح المكنى أبو سيف حمد سهيل مهند   .٥٦٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  حمدة صالح ايوب 

احميد المكنى عبيدة علي مهند   .٥٦١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  فتحية محمد 

سليمان المكنى أبو كوثر علي مهند   .٥٦٢   ٢٠١٩ / ٥/  ١٢  ١٩٨٦  زهرة دحام 

اللهيبي المكنى أبو زيد محمد يوسف غانم مهند   .٥٦٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  قبول هجيج احمد 

حمادي المكنى أبو سيف شحاذة محمد مهند   .٥٦٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  خالد حسن مصطفى 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٦(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

حمو المكنى أبو زبير بالل نوفل مهند   .٥٦٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  عروبة شحاذة 

أبو احمدمحمد المكنى  موسى حمد موسى   .٥٦٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  امينة عبد اهللا إبراهيم 

احمد المكنى أبو نعيم حسين محمد موسى   .٥٦٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  ليلى سليمان رمضان 

الجحيشي المكنى أبو اية عبد اهللا حميد احمد موفق   .٥٦٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  صبحه يونس 

فالح المكنى أبو حمودي محمد جاسم موفق   .٥٦٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧١  نايلة محلف 

الجبوري المكنى أبو قتيبة علي محمد احمد صالح مؤيد   .٥٧٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  عذرا خضير مهدي 

جسام المكنى أبو جنات نايف عبد الفتاح ميثم   .٥٧١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  امل نواف جسام 

عزو المكنى أبو فاطمة احمد حمود ميسر   .٥٧٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٨  مهدية محمد 

السبعاوي المكنى رعد عطية محمد سليمان ميسر   .٥٧٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  هيفاء حامد محمد 

الطائي المكنى أبو بكر محمد محمود صالح ميسر   .٥٧٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٠  سلمى احمد محمد 

الزبيدي المكنى أبو عمر حسين سلطان يحيى ميسر   .٥٧٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٦٦  شمسة حسين علي 

الزبيدي المكنى أبو حمزة جاسم عبد اهللا يونس ميسر   .٥٧٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩١  بسمة يونس محمد 

رمضان المكنى أبو حوراء جمال الدين ناصر   .٥٧٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  صبيحة حمد شيت 

المولى المكنى أبو اسحق عبد صالح حسن ناصر   .٥٧٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٠  رمزية محمد سليم 

خطابالنعيمي المكنى أبو  ابراهيم خليل رجب ناطق   .٥٧٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  عفاف حبيب احمد 

يوسف المكنى أبو انس يونس سليمان نافع   .٥٨٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  خالدة ذنون 

صالح المكنى خطاب علي محسن نايف   .٥٨١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  امل غانم احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الجبوري المكنى أبو تراب محمد خلف حازم نبهان   .٥٨٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  كوكب حسن حسين 

العبيدي المكنى أبو محمد بدر جاسم طاهر نبيل   .٥٨٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٩  زينب علي رضا 

عبد الرحيم المكنى أبو عبد حبيب عبد اهللا نجم   .٥٨٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨١  مكنزي يونس عبد اهللا 

إسماعيل المكنى أبو حذيفة سليمان فاضل نزهان   .٥٨٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  عزيزة محمد احمد 

الحيالي المكنى أبو عبد اهللا يونس محمد حازم نشوان   .٥٨٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٤  سميرة عبد 

السبعاوي المكنى أبو بكر اعبيد ابراهيم خليل نشوان   .٥٨٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  ملوك احمد إسماعيل 

سلطان المكنى كرار عبد يوسف نكتل   .٥٨٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  هالله محمود علي 

المكنى أبو زبيرعكله  احمد عبد الكريم نمير   .٥٨٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  عنود محمد صالح 

الجنابي المكنى رامي محمد عبد فالح نمير   .٥٩٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  وزيرة عبد احمد 

حسن المكنى أبو طلحة عباوي حازم نهرو   .٥٩١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  وضحة قاسم محمد 

علي المكنى عكاشة يونس محمد نورس   .٥٩٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  نفلة قاسم احمد 

الحمداني المكنى زرقاوي محمد قاسم محمد هاشم   .٥٩٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  حسينة عباوي حسين 

صالح المكنى أبو عائشة هاشم محمد هاشم   .٥٩٤  
ظفر عبد الوهاب 

  يونس
٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  

الشمري المكنى أبو عمار محمد شحاذة وعد هاشم   .٥٩٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٧  خولة عبد طه 

حمو المكنى حسين علي الكريمعبد  هاني   .٥٩٦  
اميرة إسماعيل 

  حمودي
٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٨٨  

محمد المكنى ياسر منصور فاضل هذال   .٥٩٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  مها علي محمد 

الطائي المكنى أبو اشرقت عباس رشيد عباس هيثم   .٥٩٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  بشرى طاهر إبراهيم 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

أبو جراحالحديدي المكنى  عبد محمود عدنان هيثم   .٥٩٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  شفاء احمد علي 

حسن المكنى أبو قتادة محمد يوسف هيثم   .٦٠٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  فضيلة احمد اسمر 

الحياني المكنى أبو فهد محمد علي عثمان وبدان   .٦٠١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  سعدية علي عيسى 

الزبيدي المكنى أبو عمر سالم عبد اهللا جاسم وسام   .٦٠٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  محمودهيفاء عثمان  

الحديدي المكنى ماهر علي حسين سليمان علي وسام   .٦٠٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٨  هدلة عبد اهللا نزال 

حمد المكنى أبو يوسف صباح يوسف وسام   .٦٠٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  وفاء جاسم محمد 

حتروش المكنى انس حسين محمد وطبان   .٦٠٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  نوفة احمد حسين 

اجريسي المكنى أبو عليوي صالح ياسين وطبان   .٦٠٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  سعدية يونس محمد 

عايد المكنى أبو انس محمد احمد وعد   .٦٠٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٥  ردسة حمد عطية 

الطائي المكنى أبو عائشة حميد محمود حسن وعد   .٦٠٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  امينة يونس عبد اهللا 

المعماري المكنى أبو ادريس عباوي محمد جاسم وليد   .٦٠٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  هيه احمد زكيف 

شعبان المكنى أبو أسماء احمد خضير وليد   .٦١٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٦  صيتة حسن محمد 

حسن المكنى أبو عائشة رشيد وليد   .٦١١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧١  يازي حسن سعيد 

الحديدي المكنى أبو تبارك وسمي قدوري صالح وليد   .٦١٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  سليمليلى محمد  

ميةالجميلي المكنى أبو س ابراهيم مذود عبد السالم وليد   .٦١٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  شعاع فتحي 

إبراهيم المكنى أبو مصعب احمد ياسر   .٦١٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  هناء احمد خضر 

علي المكنى أبو انس االنصاري عطا اهللا حسين ياسر   .٦١٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  شاهه خضر احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الطائي المكنى أبو عمار خليف احمد عبد الجبار ياسر   .٦١٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٤  سهلة ماني طه 

شيت المكنى أبو ماريا عبد الجبار عمار ياسر   .٦١٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٣  حنان فوزي يوسف 

الجنابي المكنى أبو عبيدة حنش جاسم فتحي ياسر   .٦١٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  ليلى نوري محمود 

مطلك المكنى ياسر كاظم كمال ياسر   .٦١٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  طلبة ابراهيم رحيم 

علي المكنى أبو عمار حسين محمد ياسر   .٦٢٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  فوزة علي فهد 

البدراني المكنى أبو ذر طابان سلطان محمد ياسر   .٦٢١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٦  رفعة عبوش محمد 

رمضان المكنى أبو همام ياسين علي ياسين   .٦٢٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٤  نوفة عبد الهادي حامد 

الطائي المكنى أبو طه حسن خضير محمد ياسين   .٦٢٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  نوفة نايف فاضل 

عبد المكنى أبو نور يونس محمد ياسين   .٦٢٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  شمسة جرجيس عبيد 

الزبيدي المكنى أبو عائشة سطان يحيى ميسر يحيى   .٦٢٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  شهباء جبر علي 

البجاري المكنى أبو عثمان عبيد حسن يوسف يعقوب   .٦٢٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧١  شمسة فياض محمد 

النعيمي المكنى أبو عبيدة مهدي حمادي صديق يقضان   .٦٢٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٧٠  صبرية سعيد امين 

الراشد المكنى أبو عمار حمد ظاهر احمد يوسف   .٦٢٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  عائشة عبد عواد 

الجنابي المكنى أبو صخر حمادي عباس خضر يوسف   .٦٢٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  جوزة جاسم حمد 

الفتاح المكنى أبو عائشة خطاب نجم عبد الرزاق يوسف   .٦٣٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٧  سعدية حميد محمد 

النعيمي المكنى أبو يعقوب حسن عاكوب عبد اهللا يوسف   .٦٣١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٨٩  فاطمة حسن 

حوري المكنى يوسف ابراهيم محمد يوسف   .٦٣٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  نورة احمد علي 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الجبوري المكنى أبو يعقوب عيسى ابراهيم محمد يوسف   .٦٣٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٤  عمشة داود 

علي المكنى أبو انس يونس محمد يوسف   .٦٣٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٧  نفلة قاسم محمد 

الجرجري المكنى خطاب حسن يوسف منير يوسف   .٦٣٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٩  فاضل الياسامال  

حسون المكنى أبو حارث محمد وهب يوسف   .٦٣٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٠  عرنه محمد 

ياسين المكنى وليد احمد ادريس يونس   .٦٣٧   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٦  خشفة صالح 

الحديدي المكنى أبو طيبة سلطان محمد جاسم يونس   .٦٣٨   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٢  رفعة حسن محمد 

الحديدي المكنى بكر عبد محمود جاسم يونس   .٦٣٩   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  فتحية محمد سليمان 

الحسوني المكنى أبو براء ظاهر علي حسن يونس   .٦٤٠   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  زهرة محمد وسمي 

العبيدي المكنى أبو مجاهد يونس احمد خالد يونس   .٦٤١   ٢٠١٩/  ٥/  ١٤  ١٩٩٧  جنان سليمان بونس 

المكنى أبو ذنون الدليمي يونس محمد ذنون يونس   .٦٤٢   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٢  نعمة محمد صالح 

يونس المكنى أبو مريم احمد شهاب يونس   .٦٤٣   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  خولة محمد يونس 

الفارس المكنى أبو دجانة محمد خضير صالح يونس   .٦٤٤   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ٢٠٠٠  ندوة صالح محمود 

محمد المكنى أبو نصر حجي عبد اهللا يونس   .٦٤٥   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٥  خضروحيدة احمد  

العكيدي المكنى محمد جاسم حمادي عطية يونس   .٦٤٦   ٢٠١٩/  ٥/  ١٢  ١٩٩٨  وصف لطيف جاسم 

بالجبوري المكنى أبو ايو حسين عبد اهللا احمد ابراهيم   .٦٤٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  امتاهة محمد صالح 

احمد المكنى أبو ادريس عبد ادريس ابراهيم   .٦٤٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  فتحية هاني طه 

حسين المكنى أبو احمد نويران خليل ابراهيم   .٦٤٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٧  منفيه مناور حسين 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

حديدي المكنى أبو عثمان محمد خلف سوادي ابراهيم   .٦٥٠   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٧٢  مطرة بخيت احمد 

حمادي المكنى أبو علي حامد عطو ابراهيم   .٦٥١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  نوال شكر محمود 

فنش المكنى أبو خليل كليب علي ابراهيم   .٦٥٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠٠  حسنة عباس فنش 

اللهيبي المكنى أبو سارة رمضان جميل محمد ابراهيم   .٦٥٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  الهام حسن 

محمد المكنى أبو شهاب جاسم ابراهيم احمد   .٦٥٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  حسنة محمد علي 

مجاهدسبعاوي المكنى أبو  محمد جاسم ابراهيم احمد   .٦٥٥   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩١  شكرية علي حسين 

جاسم المكنى أبو امجد ابراهيم احمد   .٦٥٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  بتول ذنون مكحول 

حميش المكنى أبو مريم جاسم اسماعيل احمد   .٦٥٧   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٧٦  وضحة طه جاسم 

خليل المكنى أبو عائشة ابراهيم بالل احمد   .٦٥٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٠  ربوعة طوبجي عيسى 

بدراني المكنى أبو بكر حسين عثمان تحسين احمد   .٦٥٩   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٢  فضة علي سليمان 

علي إبراهيم المكنى أبو شهاب محمد جاسم احمد   .٦٦٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  سالمة علي حسين 

إبراهيم المكنى أبو عائشة علي محمد جاسم احمد   .٦٦١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  هدى شيت حامد 

اللهيبي المكنى أبو الزبير حسن كردي جمعة احمد   .٦٦٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  بشرى ثابت 

الحديدي المكنى أبو ذر خورشيد محمد حازم احمد   .٦٦٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  نهلة شاكر 

حسين المكنى أبو مصعب ابراهيم حامد احمد   .٦٦٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠٠  حسنة محمد 

صالح المكنى أبو حسن محمود حسن احمد   .٦٦٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  حميد نشمية فتحي 

نعيمي المكنى أبو إبراهيم حسين اهللا مال حسين احمد   .٦٦٦   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٦  شاهة إبراهيم محمود 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٢(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

عسكر المكنى أبو حسام حميد احمد   .٦٦٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  عمشة شهاب احمد 

الجريسي المكنى عبيدة مسطاوي كاظم خالد احمد   .٦٦٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  ليلى ظاهر ذنون 

عبد المكنى أبو عبيدة نجم خالد احمد   .٦٦٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  خالدة قاسم محمود 

السبعاوي المكنى أبو بكر فرحان احمد خضر احمد   .٦٧٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  هيفاء علي محمد 

عويد المكنى أبو عبد اهللا محمد خضير احمد   .٦٧١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  هدويه جاسم علي 

حميد المكنى أبو محمد حمداوي احمد ذياب احمد   .٦٧٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  عبدة خضير 

احمد المكنى أبو عمار محمود سالم احمد   .٦٧٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  ثرية محمود خشمان 

العزاوي المكنى أبو ذنون حمو حسين بكر سعد احمد   .٦٧٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  رجاء يونس مهيدي 

فنتش المكنى أبو براء معيوف سعد احمد   .٦٧٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٧  طليعة ذنون جرجيس 

الحديدي المكنى أبو عدالة خضر جدوع سعداهللا احمد   .٦٧٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠٠  خديجة محمد علي 

جلود المكنى أبو غزوان علي سلطان احمد   .٦٧٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  زهية احمد 

إبراهيم المكنى أبو بكر خليل شامل احمد   .٦٧٨   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٧  ضحى ادريس بدر 

شمري المكنى أبو امير محمد نايف شرقي احمد   .٦٧٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  علية جلو خلف 

احمد المكنى أبو ماريا خليل صالح احمد   .٦٨٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  ساهرة محمد كيشو 

حسن المكنى أبو زينب مرعي صالح احمد   .٦٨١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  علية حميد محمد 

الطائي المكنى أبو كرار ايوب حسين علي صبحي احمد   .٦٨٢  
مهدية فاضل علي 

  حيدر
٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  

العجيلي المكنى أبو دالل حازم صالح احمد   .٦٨٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  ثامرة ياسين 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

يونس المكنى فرحان ذنون طالل احمد   .٦٨٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  ليلى محمد 

الجبوري المكنى أبو وسام عبد اهللا محمود طه احمد   .٦٨٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٧  محمود عطيةيازي  

خضير المكنى عثمان الياس عبد احمد   .٦٨٦   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٢  فاطمة يوسف الياس 

النعيمي المكنى أبو عمران فتحي خضير عبد اهللا احمد   .٦٨٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  نذيرة خليل 

قينيالحياني المكنى أبو  عبد الرحمن فتحي عبد اهللا احمد   .٦٨٨  
سعدة عبد اهللا عبد 

  الرحمن
٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  

عبد اهللا المكنى أبو غدير محمود عبد اهللا احمد   .٦٨٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  مريم صالح حمادة 

الشهواني المكنى أبو يعقوب حسن مرعي عالء احمد   .٦٩٠   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩١  نهاية دحام محمود 

الجبوري المكنى أبو هاجر عطوان احمد علي احمد   .٦٩١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  فاطمة منصور 

بدراني المكنى أبو هاجر محمد تايه علي احمد   .٦٩٢   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٥  فتحية حمد عبد اهللا 

النعيمي المكنى أبو عبيدة علي حميد علي احمد   .٦٩٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  انتصار زكريا 

الحويدر المكنى أبو ايمن ماضي حميد علي احمد   .٦٩٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  صبحة نجم 

حسين المكنى أبو قتادة غازي احمد   .٦٩٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  فتحية ذنون يونس 

البجاري المكنى أبو عائشة حمدان ابراهيم فارس احمد   .٦٩٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  سلوى عثمان 

عيسى المكنى زكريا علي فتحي احمد   .٦٩٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  نفة محمد فتحي 

البجاري المكنى معاذ عبد اهللا هالل فتحي احمد   .٦٩٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  عبدة فتحي عبد اهللا 

احمد المكنى أبو مصعب طه فرحان احمد   .٦٩٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  مريم حمود حمو 

كامل المكنى أبو محمد فوزي احمد   .٧٠٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٩  زينب عبد العزيز 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

جبوري المكنى أبو حمزة عواد احمد فيصل احمد   .٧٠١   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٢  فطيم إبراهيم يونس 

الريكاني المكنى أبو عبد اهللا احمد مصطفى لقمان احمد   .٧٠٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  أحالم حسون محمد 

احمد المكنى أبو ريان حسن محسن احمد   .٧٠٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  صبحة محمود 

الحيالي المكنى أبو براء يحيى حامد محمد احمد   .٧٠٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  انتصار حميد 

الجبوري المكنى احمد اسكي خضير حسن محمد احمد   .٧٠٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  ليلى علي غضبان 

عبد الرزاق المكنى أبو مصعب سعيد محمد احمد   .٧٠٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  يسرى محمد مصطفى 

الطائي المكنى أبو عائشة عدو صلو محمد احمد   .٧٠٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  عدولة محمود خضر 

محمد المكنى أبو عمر علي محمد احمد   .٧٠٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  فضيلة طلب 

جاسم المكنى أبو يعقوب عويد محمد احمد   .٧٠٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  حبسة محمد جاسم 

احمد المكنى حمودي حويجة ضويحي محمود احمد   .٧١٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  وضحة حسين 

سليمان المكنى أبو انس موسى محمود احمد   .٧١١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  امونة خليل حسين 

جاسم المكنى أنور محمد محيي احمد   .٧١٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  غنية الياس احمد 

اللويزي المكنى أبو انس صالح احمد نايف احمد   .٧١٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  وفاء شريف 

شميسي المكنى أبو وسام علي عبد اهللا نجم احمد   .٧١٤   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٧  حربية حسين علي 

أبو عمرالبدراني المكنى  حميد جهاد نجيب احمد   .٧١٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  علية فتحي علي 

حسن المكنى أبو داود رشيد نذير احمد   .٧١٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  خالده احمد عبد اهللا 

علي المكنى أبو شعيب عبد الجبار نشوان احمد   .٧١٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  ميسمه هاني فارس 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الجبوري المكنى همام طه احمد نعمة احمد   .٧١٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  فتحية عبد اهللا 

حسين المكنى أبو نجم مناور نواف احمد   .٧١٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  رفعة حمد ذنون 

الحامد المكنى خطاب عواد عبد هاشم احمد   .٧٢٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  فوزية ظاهر محمد 

حسين المكنى أبو عمر محمد ياسين احمد   .٧٢١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  سهله احمد صالح 

حسين المكنى أبو طالل عبد اهللا يونس احمد   .٧٢٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٨  زهرة عبد اهللا محمود 

الحارث المكنى أبو سعد اهللا عكلة طاهر محمد ادريس   .٧٢٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٥٩  عمشة حسين إبراهيم 

حسين المكنى أبو احمد حمد خلف ارفاعي   .٧٢٤  
ياسة صالح حمد 

  حسين
٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٨  

وليداحمد المكنى أبو  عطية علي اركان   .٧٢٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  سنية حسن صالح 

العزاوي المكنى أبو طلحة حسين بكر محمد اركان   .٧٢٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  لمياء يونس مهيدي 

سلطان المكنى ذباح عبد ابراهيم ازهر   .٧٢٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  خالدة رمضان سلطان 

بالل المكنى أبو زهراء طه صباح ازهر   .٧٢٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  مرضية الياس ناصر 

اسعد المكنى أبو عائشة عبد القادر امجد اسامه   .٧٢٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  منتهى حيدر اسعد 

الجبوري المكنى جرناس حسن فتحي عمار اسامه   .٧٣٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠٠  رسالة محمود حسن 

احمد المكنى أبو زينب حسن فالح اسامه   .٧٣١   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٩  كتبية حسين علي 

قدوري المكنى أبو عبير صالح علي اسعد   .٧٣٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٧  امنية إبراهيم 

حسين المكنى أبو حسن عبد الرحمن خضر اسماعيل   .٧٣٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٢  كرحة عايد خليف 

امين المكنى أبو سليمان ابراهيم سليمان اسماعيل   .٧٣٤   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٠  جاهه غانم سعد اهللا 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٦(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

المكنى أبو عثماننجم  محمد عبد اهللا اسماعيل   .٧٣٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  خالدة محمد هندي 

فحم المكنى أبو احمد اسماعيل هالل اسماعيل   .٧٣٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  نوفه جاسم 

عبد اهللا المكنى أبو راوة عبيد ياسين اسماعيل   .٧٣٧   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٣  ضحية حماد كردوش 

حسن المكنى اشرف حبش الدين سيف اشرف   .٧٣٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  حمودنفله عطاهللا  

بكر المكنى أبو محمد محمد اشرف   .٧٣٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  لمياء محمد 

متيوتي المكنى أبو دحام احمد خضر دحام اكرم   .٧٤٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  امل احمد حمادي 

جرطه العبايجي المكنى أبو ها مصطفى عبد الغني المعتصم   .٧٤١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  منا ناصر رحاوي 

احمد المكنى أبو خضر ضويحي حميد الياس   .٧٤٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  صبحية احمد سلطان 

حميد المكنى هيثم حسين وعد اهللا امجد   .٧٤٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  شتات عبد حميد 

الجحيشي المكنى أبو أيوب سلطان محمد عامر امير   .٧٤٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  كوثر محمد 

عائشةعطية المكنى أبو  عائد محمد امير   .٧٤٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  طالبة خلف الياس 

الهاللي المكنى أبو علي مصطفى جميل اسماعيل انور   .٧٤٦   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٤  صباح احمد 

حميد المكنى أبو حسن عواد حسن انور   .٧٤٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  ليلى محمد احمد 

الحديدي المكنى أبو سيف اسماعيل فندي عايد انور   .٧٤٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  نهلة محمود الويزان 

الجنابي المكنى أبو رقية رحيم علوان ماجد انور   .٧٤٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  فاطمة عبد اهللا عوض 

محمد المكنى أنور ابراهيم مجيد انور   .٧٥٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  رسلية عبد اهللا محمود 

العبدي المكنى جراح احمد عبد اهللا حسين اوس   .٧٥١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  محروسة فتحي حامد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

اللويزي المكنى أبو ملك جرك حسين ابراهيم اياد   .٧٥٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  فاطمة حامد 

عزاوي المكنى أبو سيف صالح ابراهيم اياد   .٧٥٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٠  كاملة خليل 

الجبوري المكنى أبو صالح محمد طه صالح اياد   .٧٥٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  امل محمد 

المكنى أبو يزنالعنزي  شريف عبد طارق اياد   .٧٥٥   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٥  سعاد عبد اهللا علوان 

الزبيدي المكنى اياد سلطان يحيى طالل اياد   .٧٥٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  هيفاء بدران محمد 

خليف المكنى أبو سعبد حسين مزعل اياد   .٧٥٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  حمدة خلف محمود 

الدليمي المكنى أبو عائشة زكر يحيى عالء ايمن   .٧٥٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  فتحي محمداالء  

العجيلي المكنى ربيع علي حسين ميسر ايمن   .٧٥٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  وفاء حامد 

الزبيدي المكنى أبو حمزة احمد عباوي وليد ايمن   .٧٦٠   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٧٨  سعدية عالوي احمد 

عطية المكنى باسم ابراهيم احمد باسم   .٧٦١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  معينة محمد 

محمد المكنى أبو مصعب فنش احمد باسم   .٧٦٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  حليمة حنش محمد 

الرفاعي المكنى أبو سعود مصطفى احمد محمد باسم   .٧٦٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  فتحية حامد 

السالمي المكنى أبو يوسف عباس فاضل محمد باسم   .٧٦٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  هنوف احمد عباس 

مجاهدخلف المكنى أبو  محمود محمد باسم   .٧٦٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  خولة خلف صالح 

الدليمي المكنى براء محمد فاضل عبد اهللا بدر   .٧٦٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  اخالص فاتح 

حسن المكنى براء فتحي عمار براء   .٧٦٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  رسالة محمود حسن 

البجاري المكنى أبو تراب خلف محمد طارق برزان   .٧٦٨   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٧  وفاء صبري فتحي 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الحيالي المكنى عبيدة قاسم عزيز عبد الرحمن بسام   .٧٦٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  محاسن جبوري 

الحيالي المكنى أبو حارث مهيدي احمد هشام بسمان   .٧٧٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  رواء يونس مهيدي 

الحياني المكنى أبو زيد محمد حسين سالم بشار   .٧٧١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  ونسة عبد اهللا 

المشهداني المكنى أبو هاجر علي محمد صالح بشار   .٧٧٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  مريم جلوب 

حسون المكنى عادل عذاب هادي بشار   .٧٧٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  رسلية محمود 

الطائي المكنى أبو عبد الرحمن محمد خيري موفق بالل   .٧٧٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  مناهل طه علي 

أبو حفصعبد اهللا المكنى  فتحي طالل الدين بهاء   .٧٧٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  فوزة محمود ناصر 

عبداهللا المكنى أبو ذر عبد الوهاب محمود بهاء   .٧٧٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  عائشة عبد اهللا صالح 

اللهيبي المكنى أبو احمد جاسم حجي خضر ثامر   .٧٧٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٣  هاجر خلف زناد 

الطائي المكنى أبو حذيفة سليمان موسى محمود ثامر   .٧٧٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  امونة خليل حسين 

عوض المكنى أبو علي حمود علي ثائر   .٧٧٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  مريم عبد اهللا رجب 

الجنابي المكنى أبو دمعة حنش جاسم فتحي جاسم   .٧٨٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  نشمية فرج سعيد 

علي المكنى أبو رفيدة حسين محمد جاسم   .٧٨١   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٧٢  خديجة جاسم محمد 

بالل المكنى أبو يوسف طه محمد جاسم   .٧٨٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠٠  غزاله حسن 

محمد المكنى أبو خطاب جاسم محمود جاسم   .٧٨٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  ليلى يوسف طه 

باهر المكنى أبو وطبان محسن لباح جبار   .٧٨٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٩  غربية رمضان دراجه 

قتيبةمحمد المكنى أبو  حسين ابراهيم جمال   .٧٨٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٨  نعيمة سعدون حمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

وشالجحيشي المكنى أبو احمد باد احمد سليمان احمد جمال   .٧٨٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٦  عنود يونس احمد 

عمر المكنى أبو حمزة حسن جمال   .٧٨٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  منى أيوب مصطفى 

محمد المكنى أبو أيوب عبد اهللا صالح جمعة   .٧٨٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  رفعة محمد حديد 

الحمدوني المكنى حاتم محمد احمد حمد حاتم   .٧٨٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  خديجة عبد اهللا محمد 

حسين المكنى أبو غانم حسن محمود حاتم   .٧٩٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  نوفه فرج 

جربوع المكنى حارث صالح فاضل حارث   .٧٩١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  مهدية شهاب عزيز 

المكنى أبو حارثنجم  محمود فتحي حارث   .٧٩٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٢  زكية ذنون 

الجبوري المكنى أبو همام محمد احمد مثنى حارث   .٧٩٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  خولة ياسين 

عواد المكنى أبو اية حميد محمد حارث   .٧٩٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  فرحة خليل حمزة 

احمد المكنى أبو علي الياس هادي حارث   .٧٩٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  نهلة صالح جاسم 

علي المكنى أبو كرم محمد سليمان حمادي حازم   .٧٩٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٢  نهاية علي 

حازم المكنى أبو حمزة رائد حازم   .٧٩٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠٢  عبير فرمان ناهي 

محمد المكنى أبو حمزة غازي حازم   .٧٩٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  شيماء عبد 

حذيفةالجبوري المكنى أبو  عبد اهللا عيسى فتحي حازم   .٧٩٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  وضحة علي احمد 

حموش المكنى حازم علي محمد حازم   .٨٠٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٥  عمشة نهر 

الحديدي المكنى عبد الملك سعيد سلطان احمد حامد   .٨٠١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  بشيرة احمد 

سعدون المكنى أبو طلحة اهللا مال ناصر حامد   .٨٠٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٧  امينة امين علي 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

محمد المكنى أبو طيبة ياسين سلطان حسام   .٨٠٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  فطومة ياسين جاسم 

الجنابي المكنى ياسر حنش جاسم صالح حسام   .٨٠٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  مريم عبد سوادي 

العبيدي المكنى حمزة محمود سعيد عاصم حسام   .٨٠٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٨  سهيلة احمد 

عبد الرحيمالطائي المكنى  طه عبد محمد حسام   .٨٠٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  ملكية معاني طه 

حسن المكنى أبو طالب مرعي محمود حسام   .٨٠٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  صبحة معيف احمد 

الحيالي المكنى قاسم عبد اهللا مجيد احمد حسن   .٨٠٨   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٢  اخالص عبد اهللا علي 

محمود المكنى أبو رحمة محمد جاسم حسن   .٨٠٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  مريم فتحي 

احمد المكنى أبو مجاهد جمعة جالل حسن   .٨١٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  عامرة دياب احمد 

علي المكنى أبو فالح حسين صباح حسن   .٨١١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  حلوى قاسم محمد علي 

شويخ المكنى أبو نور عثمان حسن   .٨١٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٠  ونسة عبد اهللا 

عبد اهللاعبد المكنى أبو  احمد فرحان حسن   .٨١٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  نورة محمد عبد 

الياس المكنى أبو انس حسين يوسف حسن   .٨١٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٢  سعاد محمد سعيد 

صالح المكنى حامد حسن خضير حسين   .٨١٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  يازي رمضان عيسى 

الياس المكنى أبو رحمه سعد رعد حسين   .٨١٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  عطر فاضل 

عزو المكنى زكريا حمدو شنو حسين   .٨١٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  عليه خليل 

الطائي المكنى أبو محمد علي حسين صباح حسين   .٨١٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  ضحى علي حميد 

سليمان المكنى أبو علي داود علي حسين   .٨١٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٢  نوفة محمد سليمان 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

منصور المكنى أبو عبد الملك شهاب علي حسين   .٨٢٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٦  مطره محمد 

احمد المكنى حسين عبو علي حسين   .٨٢١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  امينة حسن حسين 

طه المكنى أبو مصعب مصطفى حسين   .٨٢٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  امينة احمد يونس 

حمو المكنى مهند سالم هاشم حسين   .٨٢٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  سعديه فتحي مرعي 

المكنى أبو فهدالمعماري  محمود حسين هالل حسين   .٨٢٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  حكيمة شكر محمود 

علي المكنى حارث احمد ياس حسين   .٨٢٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠١  عزيزة سالم محمد 

الشايب المكنى أبو وقاص خليل اسماعيل حقي   .٨٢٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٣  مرضية محمد علي 

علي المكنى أبو عبد اهللا محمد حنش حميد   .٨٢٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  حميدة احمد فنش 

احمد المكنى أبو عبد اهللا حميد فالح حميد   .٨٢٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  نورة حسين 

صالح المكنى أبو مجيد حسن معيوف حميد   .٨٢٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  زهرة طه 

رمضان المكنى أبو علي عيسى ابراهيم خالد   .٨٣٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  سعدية خلف 

أبو عمرانالحديدي المكنى  سلطان ادخيل احمد خالد   .٨٣١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  نعيمة حياوي 

حسين المكنى أبو مصطفى يونس احمد خالد   .٨٣٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٥  ُكلي احمد يونس 

سرحان المكنى أبو عمر احمد اسماعيل خالد   .٨٣٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٧  رفعة محمود سليم 

عايد المكنى أبو سفيان حسين جمل خالد   .٨٣٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٧  دوخة عيسى 

رجب المكنى أبو علي سعد خالد   .٨٣٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  اخالص حميد 

سالمه المكنى أبو مسلم خلف عبد المجيد خالد   .٨٣٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  ايمان اسود جاسم 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٢(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

محمد المكنى أبو وليد جاسم علي خالد   .٨٣٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٦  سهام ذنون 

الحديدي المكنى أبو جندل احمد صالح علي خالد   .٨٣٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  خليل رحيلترفة  

خليف المكنى أبو شاكر احمد فتحي خالد   .٨٣٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  شيماء حامد عبد اهللا 

ياسين المكنى أبو تيسيلر محمد خالد   .٨٤٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  امينة محمود حسو 

حسن المكنى ابوعالء محمد مصعب خالد   .٨٤١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  نهله نجم عبد اهللا 

كركور المكنى أبو الخير سلطان هاشم خالد   .٨٤٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  نوفة إبراهيم كركور 

محمد المكنى أبو وليد هالل ياسين خالد   .٨٤٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  جواهر سليمان مرعي 

حميد المكنى أبو عمر احمد الياس خضر   .٨٤٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٤  هبة عواد احمد 

أبو طلحةالبدراني المكنى  احمد حميد صباح خضر   .٨٤٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  عيدة صالح محمد 

سالم المكنى أبو حذيفة محمد خضر محمود خضر   .٨٤٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  خزنة جاسم محمد 

حميد المكنى أبو علي عبد ابراهيم خليل   .٨٤٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  عمشة حسين حميد 

صالح المكنى أبو عبد الرحمن محمود علي خليل   .٨٤٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٤  راكعه خضر حسن 

٨٤٩.   
عبد اهللا المكنى أبو محمد فتحي طالل داود  

  ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٥  فوزة محمود ناصر 

الجبوري المكنى أبو سلطان علي زيدان عبد اهللا داود   .٨٥٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٢  فطيم محمد 

العبيدي المكنى أبو سعدون حسين محمد جاسم دحام   .٨٥١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٢  صبحة محمود حسين 

كنيمش المكنى أبو حذيفة حميد حمداوي ذياب   .٨٥٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  نمشة صالح كنيمش 

راشدي المكنى يونس حسين علي عبد اهللا راشد   .٨٥٣   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩١  نورة احمد حسين 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٣(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

الفرحات المكنى أبو محمد علي محمد فرحان راضي   .٨٥٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  كلستان عبد القادر 

العبيدي المكنى كرار محمد جاسم نايف راضي   .٨٥٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  نهلة فتحي 

محمد المكنى أبو القعقاع عطية احمد راكان   .٨٥٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  ليلى حسين علي 

احمد المكنى أبو حسن عبد اهللا حسن راكان   .٨٥٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  حسنة علي محمد 

عواد المكنى أبو ليلى عبيد خضير راكان   .٨٥٨   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٤  مطره عبد عبيد 

ولي المكنى أبو جنة حمادي فتحي راكان   .٨٥٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  عائشة ذياب رمضان 

حميد المكنى أبو مهند دردح عبد الجبار رائد   .٨٦٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  عيدة محمود عبيد 

عبيد المكنى أبو حوراء علي عثمان رائد   .٨٦١  
وصفة محسن 

  عرنوص
٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  

ضاهر المكنى أبو عمر محمد عدنان رائد   .٨٦٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  شاهة فاضل عبد القادر 

االحمدي المكنى احمد عكلة مناور ادهام رباح   .٨٦٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٢  شاهه عطية احمد 

الجحيشي المكنى أبو عبيدة سلطان محمد عامر ربيع   .٨٦٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٧  كوثر محمد 

علي المكنى إبراهيم احمد مشعان ربيع   .٨٦٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  خولة حامد محمد 

إبراهيم المكنى جراح حسين مد اهللا رداد   .٨٦٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  شاهة علي وهب 

النعيمي المكنى مصطفى مرير رشيد صالح رشيد   .٨٦٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  حسنة علي حمد 

العجيلي المكنى ريان عبد اهللا رجب خالد رضوان   .٨٦٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  ملكية نجم 

عبد المكنى أبو رقية احمد هاني رضوان   .٨٦٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  ضحية احمد 

االحمدي المكنى أبو شاكر سليمان محمد غربي عبيد رعد   .٨٧٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  هنوف فتحي احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٤(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

جواد المكنى أبو عائشة حمود عودة رعد   .٨٧١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  ترفة عنزي 

همامرحيم المكنى أبو  جاسم محمد رعد   .٨٧٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  امنية عبد اهللا حسن 

عايد المكنى أبو صهيب محيمد عبو مزعل رعد   .٨٧٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  صالحة محمود محيمد 

الحمداني المكنى أبو دجانة حسون احمد هالل رعد   .٨٧٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٠  هكشة سنجار 

خليل المكنى أبو وليد ياسين رعد   .٨٧٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٧  صبحه محمود 

عاكوب المكنى أبو طه جلعوط علي رمضان   .٨٧٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  سعدة حميدي يوسف 

الشرابي المكنى أبو غازي محمود عبد اهللا محمد رمضان   .٨٧٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٥  عموشة احمد 

يونس المكنى فوزان عبد اهللا رواد   .٨٧٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  نركز خضر يونس 

المكنى أبو عمرعبد اهللا  رضا احمد رياض   .٨٧٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  حمدية محمد عبد اهللا 

توكلي المكنى أبو ريان مصطفى بكر غالب رياض   .٨٨٠   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٢  عيدة وهب حسن 

محمود المكنى أبو انس يحيى اهللا مال رياض   .٨٨١  
نور الهدى يحيى 

  سلطان
٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٢  

دجانةالجبوري المكنى أبو  حميد خزعل راكان ريان   .٨٨٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  حمدية وسمي كرمان 

الجبوري المكنى ريان اسكي عبود محمد طالب ريان   .٨٨٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  مريم حسين 

علي المكنى أبو زهراء احمد عبد اهللا ريان   .٨٨٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  خيرية احمد علي 

المتيوتي المكنى أبو ياسر محمد زعيان محمود زعيان   .٨٨٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ٢٠٠٠  الحميد خضرامل عبد  

الجحيشي المكنى أبو مريم ثامر محمد رائد زكريا   .٨٨٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  وزيرة محمود محمد 

مصطفى المكنى عباس عبد محمد زكريا   .٨٨٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  ساجدة قاسم محمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٥(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

العكيدي المكنى وائل احمد حامد مشعل زكريا   .٨٨٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  منى عبودي فتحي 

جاسم المكنى أبو ظاهر هادي خضر زياد   .٨٨٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٥  هاجر خلف 

ادريس المكنى أبو زكريا طارق زياد   .٨٩٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  خميسة خلف احمد 

إسماعيل المكنى أبو هارون خليل طارق زياد   .٨٩١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧١  هيفاء بكر محمد 

عبد اهللا المكنى عبد اهللا محمود زياد   .٨٩٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  ليلى جاسم يوسف 

ذنون المكنى زيد ابراهيم يونس زيد   .٨٩٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  كمالة احمد 

علي المكنى أبو جراح جاسم احمد زيدان   .٨٩٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  خيرية الياس 

نعيمي المكنى أبو يقين مرير رشيد خلف زيدان   .٨٩٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٩  شكرية خليل ولي 

العبيدي المكنى أبو سعود محمد سعيد الجبار عبد سالم   .٨٩٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٢  لطيفة حسين احمد 

زينل المكنى حذيفة بيرم عبد الخالق سالم   .٨٩٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  وهبية فاضل احمد 

عبد الرحمن المكنى أبو عائشة عزيز فاضل سالم   .٨٩٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٧  قدرية إبراهيم 

المكنى أبو سارةحميد  حسن كريم سالم   .٨٩٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  ليلى علي طاهر 

الجبوري المكنى عباس زكعاب عويد محمد سالم   .٩٠٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  فتحية محمود عبد اهللا 

الطائي المكنى أبو زيد محمود احمد سعد   .٩٠١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  فاطمة اكرم محمود 

خضير المكنى أبو مسلم وسمي اسماعيل سعد   .٩٠٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  صالح تاضي حماد 

حسين المكنى أبو بارق احمد خضر سعد   .٩٠٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٣  صبحة عمر حسين 

الطائي المكنى اسيد سليمان موسى خضير سعد   .٩٠٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  نوفة صالح 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٦(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

علي المكنى انس حسين صباح سعد   .٩٠٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  نوفة خلف محمد 

المكنى أبو سيفجحيشي  ذنون صالح ظاهر سعد   .٩٠٦   ٢٠١٩/  ٥ /٢٠  ١٩٩٨  سهام عبد الحميد 

خليل المكنى أبو وقاص اسماعيل عبد الكريم سعد   .٩٠٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٣  منى غانم إبراهيم 

ادهام المكنى أبو عمر رحيم محارب سعد   .٩٠٨   ٢٠١٩/  ٥ /٢٠  ١٩٨٩  صبحة عزيز 

الطائي المكنى أبو معاذ مصطفى محمد مصطفى سعد   .٩٠٩   ٢٠١٩/  ٥ /٢٠  ١٩٩٦  صفوصبيحة احمد  

الزبيدي المكنى أبو وقاص حسين محمد ناصر سعد   .٩١٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  فاطمة احمد جاسم 

الجبوري المكنى حسام فياض محمد نايف سعد   .٩١١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  سعدية جاسم 

إبراهيم المكنى أبو عبد اهللا حماد خالد سعد اهللا   .٩١٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  صبحة سوادي خلف 

جاسم المكنى أبو سعود فتحي عبد اهللا سعد اهللا   .٩١٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  نورة خضير 

لهيبي المكنى أبو مسلم عبار احمد عبد منهل سعود   .٩١٤   ٢٠١٩/  ٥ /٢٠  ١٩٩٧  غادة سالم حسن 

بدعالعبيدي المكنى أبو  علي محمد سعيد عبد الجبار سعيد   .٩١٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٨  لطيفة حسين احمد 

محمد المكنى بكر ذنون سفيان   .٩١٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  كرحة عبد جمعة 

محمد المكنى أبو اسحق مجيد صالح سفيان   .٩١٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٦  سهلة محمد حسين 

سعيد المكنى أبو عبيدة عبد حسن سالم   .٩١٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٥  رفعه علي عبو 

محمود المكنى أبو حمزة علي عايد سالم   .٩١٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  هدلة ضويحي احمد 

نالحديدي المكنى أبو شاهي عبد اهللا مظهور محمد سلطان   .٩٢٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٠  ساللة عيسى عثمان 

٩٢١.   
مرزة المكنى أبو داوود مرزة خالد سليمان  

  ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  امينة احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٧(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

ةالقيسي المكنى أبو أسام مهدي عبد العزيز رعد سليمان   .٩٢٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  مميرة علي عزيز 

عبدي المكنى سليمان سليمان علي سليمان   .٩٢٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  شيماء محمد محمود 

عبدي المكنى أبو القعقاع سليمان علي سليمان   .٩٢٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٩  عمشة حسين 

الطائي المكنى أبو علي صالح حسن محمد سليمان   .٩٢٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧١  هنية عبد اهللا مال علي 

ندالرفاعي المكنى أبو مه ذنون محمد ادريس االسالم سيف   .٩٢٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  ابتسام علي 

احمد المكنى أبو طيبة رجب صالح الدين سيف   .٩٢٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  وفيه احمد سليمان 

الزرقي المكنى أبو ياسين قويدر منور الدين سيف   .٩٢٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  سندس إبراهيم 

أبو زهراءعلي المكنى  جيات ستار سيف   .٩٢٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٦  يسرى ناظم عبد 

السبعاوي المكنى أبو مصطفى علي حسين صباح سيف   .٩٣٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  نوفة خلف عطا اهللا 

البياتي المكنى أبو بالل عباس علي عباس سيف   .٩٣١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٤  علية سرحان 

المتيوني المكنى أبو خطاب احمد حسن عبد الرحمن سيف   .٩٣٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  حسن وزيرة 

النعيمي المكنى أبو خطاب احمد ذنون نوح سيف   .٩٣٣   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٩  رافدة عز الدين احمد 

الخابوري المكنى أبو اية همش عبيد حمود شاكر   .٩٣٤   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٧٩  صبحة إسماعيل بجاي 

محمود المكنى أبو مصطفى عواد محمود شاكر   .٩٣٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  سميرة محمد حسين 

الجحيشي المكنى أبو رحمة احمد فتحي محمود شاكر   .٩٣٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٨  حندولة محمود سلطان 

حسين المكنى صالح محمد محمود شاكر   .٩٣٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  زهية كصب احمد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٨(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

حسن المكنى أبو انس عبد اهللا جاسم شامل   .٩٣٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  صافيه محمد حميد 

فرحان المكنى أبو اسحق محمد خليل شامل   .٩٣٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٣  خالدة محمد شيخو 

الجبوري المكنى أبو زكريا علي فتاح محمود شامل   .٩٤٠   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٣  حصة علي هيجل 

مطر المكنى أبو بكر مهندز احمد شاهر   .٩٤١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  منيعه علي مطر 

جحيشي المكنى أبو مصعب مصطفى غانم ميسر شاهين   .٩٤٢   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٢  عبد الجبار جليل نجمة 

الهاشمي المكنى أبو هاشم حمدون شاكر امين شريف   .٩٤٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  رفاء حازم 

عناد المكنى أبو حارث عبد اهللا محمود شكر   .٩٤٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  فاطمة محمد عبوش 

الجميلي المكنى أبو احمد علو فاضل احمد شهاب   .٩٤٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  وزيرة فتحي حسون 

محمد المكنى أبو طلحة ظاهر احمد صالح   .٩٤٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  عواشه عبد عواد 

الجيسي المكنى أبو بصير كردي محمد جاسم صالح   .٩٤٧   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٥  جمية حسو عرمان 

مرير المكنى حج احمد رشيد صالح   .٩٤٨   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٥٧  نوفة عبد معيوف 

الحديدي المكنى أبو مريم سلطان احمد سعود صالح   .٩٤٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  هنوف محمد مضحي 

السبعاوي المكنى أبو حيدر جاسم صالح سالم صالح   .٩٥٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  فيحاء محمد خضر 

الطائي المكنى يوسف حازم حسين عبد الحميد صالح   .٩٥١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  صباح نجم 

حامد المكنى ابو حمزة احمد عبد اهللا صالح   .٩٥٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٣  رسلية  حسيب محمد 

صالح المكنى أبو جعفر عدنان صالح   .٩٥٣  
فريال فيصل حسين 

  مصطفى
٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٩(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

السبعاوي المكنى أبو رحاب رشيد خلف علي صالح   .٩٥٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦٨  فاطمة خلف صالح 

جاسم المكنى صالح مضحي محمد صالح   .٩٥٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٥  مريم عزيز 

يوسف المكنى أبو سفيان حسن ابراهيم صباح   .٩٥٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  مريم محمد إبراهيم 

صالح المكنى أبو مصعب ابراهيم صباح   .٩٥٧   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٠  خولة كاضم مصطاوي 

فارس المكنى صباح أبو أيوب عبد العزيز نوري صباح   .٩٥٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٨  مريم جيو 

المكنى أبو مصعبعبد اهللا  خلف عبد اهللا صبحي   .٩٥٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٠  عفره عويد 

فتحي المكنى أبو سمية محمود علي صبحي   .٩٦٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٧  مريم عبد اهللا فتحي 

الحيالي المكنى أبو عائشة محمد شيتاوي احمد صفوان   .٩٦١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٩  نداء غانم 

محمد المكنى أبو عادل مشعان ليث صفوان   .٩٦٢   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٢  محمودمها عبد اهللا  

سلطان المكنى أبو اية محمد محسن صفوان   .٩٦٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٥  رمزية صالح محمود 

عبد المكنى أبو عبد الحي محمود رمضان صالح   .٩٦٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٧  ليلى نجم 

الدليمي المكنى فالح امين محمد قاسم صالح   .٩٦٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  مها محمد يونس 

محمد المكنى أبو بالل احمد صهيب   .٩٦٦   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٣  نظيرة محمد علي 

احمد المكنى أبو مريم ابراهيم ضياء   .٩٦٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨١  نوفه هادي 

حسن المكنى أبو بكر محمد حسن ضياء   .٩٦٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٧  محروسة صالح 

حديدي المكنى أبو بكر احمد رشيد عباس ضياء   .٩٦٩   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٨  ليلى علي حميد 

الطائي المكنى أبو حمزة المدرب سلطان علي طالب طارق   .٩٧٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  واجدة جعفر 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٠(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

محمود المكنى زبير سالم طاهر   .٩٧١  
صباح هاشم عبد 

  القادر
٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٤  

النجماوي المكنى لقمان حسن محمد عبد طالل   .٩٧٢   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٩  هيفاء احسان سعيد 

الحمداني المكنى همام جربوع محمد علي طالل   .٩٧٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٨٩  صالحة يحيى حياوي 

الجبوري المكنى أبو المغيرة حميش جاسم احمد طه   .٩٧٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٠  مريم احمد عطا اهللا 

البدراني المكنى عبد الرحمن حميد عبد حاتم طه   .٩٧٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٧  مهية حسين حميد 

المكنى أبو جناتعبد الرزاق  صالح رعد طه   .٩٧٦   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٩٧  سنية محمد رجب 

سلطان المكنى أبو ليلى احمد شعبان عبد طه   .٩٧٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٤  حصة احمد 

الهاشمي المكنى أبو عبد الرحمن حسن حمدون محمود طه   .٩٧٨   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٤  نهاية سعيد إبراهيم 

مصطفى المكنى أبو عثمان عبد اهللا ياسين طه   .٩٧٩   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٦١  سعد مصطفى غزاله 

عبداهللا المكنى أبو عبد اهللا علي عبد اهللا عادل   .٩٨٠   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩١  فتحيه خضر علي 

حسن المكنى أبو هاشم احمد محمد عادل   .٩٨١   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  عمشة خلف محمد 

الجبوري المكنى أبو اسالم علي فتاح خلف عامر   .٩٨٢   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨١  حياة عبد اهللا يونس 

الجبوري المكنى أبو خطاب محمد ياسين طاهر عامر   .٩٨٣   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٨  امينة ظاهر حمادي 

حسن المكنى نشوان عيد محمد عامر   .٩٨٤   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٧  شكريه وهب احمد 

احمد المكنى أبو عبيدة محمد محمود عامر   .٩٨٥   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٩٣  حمده علي هالل 

الطائي المكنى أبو أسماء سليمان موسى محمود عامر   .٩٨٦   ٢٠١٩/  ٥  /٢٠  ١٩٨٢  امونة خليل حسين 

فتوح المكنى أبو نايف هيجل حامد عايد   .٩٨٧   ٢٠١٩/  ٥  /١٦  ١٩٧٢  شاميه حماد 



  مرا
  

 قرارات

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن محكمة تحقيق نينوى ) من قانون مكافحة االرهاب م٤قائمة باالسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقًا الحكام المادة (

  المختصة بقضايا االرهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم االقتصادية . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨١(                  ٤٦١٤العدد  –الوقائع العراقية  ١/٢/٢٠٢١           

  تاريخ مذكرة القبض  التولد  اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت

احمد المكنى أبو سعد ضويحي حميد عبد   .٩٨٨   ١٩٩١  خديجة علي محمود 
٢٠١٩/  ٥  /١٦  

  

سلطان المكنى أبو طلحة رمضان عبد   .٩٨٩   ١٩٧٦  عائشة محمد رجب 
٢٠١٩/  ٥  /١٦  

  

غريبالشرابي المكنى أبو عبد اهللا ال طه ابراهيم عمر عبد   .٩٩٠   ١٩٨٣  سعدى عبد اهللا 
٢٠١٩/  ٥  /١٦  

  

عيسى المكنى أبو ملك عبد هاشم عبد   .٩٩١   ١٩٨٨  خويش خزعل عيسى 
٢٠١٩/  ٥  /٢٠  

  

حسن المكنى أبو سعد خضر عبد اهللا عبد الحكيم   .٩٩٢   ١٩٧٣  عائشة محمود 
٢٠١٩/  ٥  /١٦  

  

داود المكنى أبو عثمان يحيى علي عبد الرحمن   .٩٩٣   ٢٠٠١  بتول احمد سعيد 
٢٠١٩/  ٥  /١٦  

  

إبراهيم المكنى مقداد خليل محمد عبد الرحمن   .٩٩٤   ١٩٩٢  اخالص ياسين 
٢٠١٩/  ٥  /١٦  

  

الطائي المكنى أبو براء صفو يونس سعدي عبد الرزاق   .٩٩٥   ١٩٩٤  حمرة محمد مصطفى 
٢٠١٩/  ٥  /٢٠  

  

البياتي المكنى شعيب عبد الرزاق نجمان عبد الرزاق   .٩٩٦   ١٩٩٥  فوزية سالم علي 
٢٠١٩/  ٥  /١٦  

  

 ٢٠١٩ / ٥ / ١٢ ١٩٩٠ محمد معيوف جليلة طيبة أبو المكنى الراشدي حسن احمد فتحي اهللا وعد   .٩٩٧

عبد المكنى ستوري دخيل نزار عبد الستار   .٩٩٨   ١٩٨٧  وصف تايه عكاب 
٢٠١٩/  ٥  /٢٠  

  
  

العكيدي المكنى أبو ايمن محمد عاجل جلود عبد السالم   .٩٩٩   ١٩٧٦  فطومة محمد رجب 
٢٠١٩/  ٥  /٢٠  

  

  ١٩٩٤  سعيدة جاسم عباس احمد سليم محمود الطائي المكنى ايمن .١٠٠٠
٢٠١٩/  ٥  /١٦  
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