
قائمة بأسماء المواطنين الوافدين المشمولين بقرارات المادة (١٤٠) من الدستور في مكتب سنجار

كود المرحلمرحل ام وافدرقم الوجبةرقم المرحلةاسم الزوجحالة الزوجاسم االمالمكتبالقضاءالمحافظةرقم الصكتاريخ الصكمبلغ الصكاسم الجداسم االباسم رب العائلةت

٠١0018753‐أيلول‐20000000١٣عوادغزالابراھيم1
نينوى 
sj1.4.47وافد14امينه سعيد زكورمتزوجفطيم عابدسنجارالموصل

متزوجعوفه طعمهسنجارنينوىالموصل٠١0018791‐أيلول‐20000000١٣حميدحسنابراھيم2
جرجيس علي\نفله  ھديه

sj1.4.13وافد14عبد

sj1.4.10وافد14عويشه حمو جمعهمتزوجنجمه جاسمسنجارموصلنينوى٠١0018836‐أيلول‐20000000١٣معيوفحسنابراھيم3

sj1.4.79وافد14منى محمود احمدمتزوجبدريه طهسنجارنينوىالموصل٠١0018722‐أيلول‐20000000١٣محمدمحموداحمد4

sj1.3.67وافد13نونه عبد هللا حسنمتزوجرابعه سلطانسنجارموصلنينوى٠١0018747‐أيلول‐20000000١٣عليلطيفاحمد5

sj1.4.88وافد14ليلى محسن احمدمتزوجشمسه ذنونسنجارالموصلنينوى٠١0018764‐أيلول‐20000000١٣خضيرطهاحمد6

sj1.4.14وافد14رنا عادل فاضلمتزوجالھام حسنسنجارالموصلنينوى٠١0018766‐أيلول‐20000000١٣جميلمحمداحمد7

sj1.3.77وافد13بشرى عبد الوھابمتزوجغزاله محمدسنجارالموصلنينوى٠١0018772‐أيلول‐20000000١٣عبدعلياحمد8

sj1.4.32وافد14فرحه موسى محمدمتزوجوضحه عليسنجارسنجارنينوى٠١0018775‐أيلول‐20000000١٣محمدجاسماحمد9

sj1.4.95وافد14شمسة احمد محسنمتزوجعديلة حنوسنجارموصلنينوى٠١0018785‐أيلول‐20000000١٣محمدعلياحمد10

sj1.4.90وافد14وسن ثامرمتزوجعليه نايفسنجارنينويالموصل٠١0018788‐أيلول‐20000000١٣ عبدهللامعاويهاحمد11

sj1.4.51وافد14فتحيه محمد عليمتزوجحسنه محمدسنجارموصلنينوي٠١0018795‐أيلول‐20000000١٣حسنمعيوفاحمد12

sj1.4.7وافد14وضحه محمد عبد هللامتزوجمحروسه عمرسنجارنينوىالموصل٠١0018800‐أيلول‐20000000١٣شعبانيونساحمد13

متزوجامونة ابراھيمسنجارمخموراربيل٠١0018732‐أيلول‐20000000١٣محمدفتحيادريس14
محمد احمد/بيان  منتھى

sj1.4.71وافد14عبدهللا صالح

sj1.4.20وافد14سھر محمد عبد هللامتزوجخديجه صالحسنجارالموصلنينوى٠١0018761‐أيلول‐20000000١٣عبد هللاحنيشاسماعيل15

sj1.3.68وافد13وداد شكر حامدمتزوجامينه احمدسنجارموصلنينوى٠١0018835‐أيلول‐20000000١٣محمدسليماناسماعيل16

sj1.4.64وافد14احالم خالد احمدمتزوجميسون حمدسنجارنينوىموصل٠١0018714‐أيلول‐20000000١٣صالحنكتلاسمه17

sj1.4.24وافد14فوزيه رشيد احمدمتزوجفرحه جاسمسنجارنينوىموصل٠١0018718‐أيلول‐20000000١٣احمدصالحاعكاب18

sj1.3.51وافد13\ارملةيازي سعيدسنجارموصلنينوى٠١0018781‐أيلول‐20000000١٣عزيزحسنالھام19

sj1.4.4وافد14خالده فھد عوادمتزوجغزاله عوادسنجارمخمورنينوى٠١0018784‐أيلول‐20000000١٣عابدخضيرالياس20

sj1.4.54وافد14/ارملهعطيه مھديسنجارنينوىموصل٠١0018819‐أيلول‐20000000١٣احمدصالحامل21

sj1.3.94وافد13عبدالجبار فتحي محمدمتزوجةحمدة خلفسنجارالموصلنينوى٠١0018741‐أيلول‐20000000١٣ھناويدولهبشرى22

sj1.3.64وافد13كوكب عبدالرحمن عثمانمتزوجزھره حسينسنجارنينوىموصل٠١0018821‐أيلول‐20000000١٣مھدياسماعيلثامر23

متزوجحروبه مطرسنجاررزمارموصل٠١0018729‐أيلول‐20000000١٣ابراھيممحمدجاسم24
حسنه حسن 

sj1.4.98وافد14درويش/بزريه خلف

sj1.3.58وافد13مريم محمود خلفمتزوجامل صالحسنجارموصلنينوى٠١0018742‐أيلول‐20000000١٣عبد هللاحمديجاسم25

sj1.3.55وافد13سكنه حسينمتزوجخديجه رحمانسنجارموصلنينوى٠١0018807‐أيلول‐20000000١٣مصطفىرشيدجالل26
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130sj1.3.63نادية حكمت ياسينمتزوجنجاة سليمانسنجارالموصلنينوى٠١0018845‐أيلول‐20000000١٣عليطارقجالل27

sj1.3.97وافد13امل ميسر صالحمتزوجترفة عبوسنجارالموصلنينوى٠١0018777‐أيلول‐20000000١٣كليومحمدجمال28

sj1.4.39وافد14جميله حسو طهمتزوجوضحه عليسنجارنينوىموصل٠١0018715‐أيلول‐20000000١٣محمدجاسمحامد29

sj1.4.91وافد14مريم فاضل حسينمتزوجحروبة مطرسنجارالموصلنينوى٠١0018815‐أيلول‐20000000١٣ابراھيممحمدحامد30

sj1.4.68وافد14فاطمه طه/مريم محمودمتزوجامونه يونسسنجارنينوىنينوى٠١0018728‐أيلول‐20000000١٣حسنصالححسين31

مطلكحسين32
عبد 
sj1.4.48وافد14صبحه زوبعمتزوجوضحه احمدسنجارالموصلنينوى٠١0018758‐أيلول‐20000000١٣الرحمن

sj1.4.81وافد14خديجه صالح عبدهللامتزوجفصوله حموسنجارنينوىالموصل٠١0018787‐أيلول‐20000000١٣حسوعبدهللاحنيش33

sj1.4.70وافد14سميه عبدالمنعم صالحمتزوجميسون حمدسنجارنينوىموصل٠١0018827‐أيلول‐20000000١٣صالحنكتلحيدر34

sj1.4.89وافد14شمسه محمد ذنونمتزوجشمسه ذنونسنجارالكويرالشمال٠١0018727‐أيلول‐20000000١٣خضيرطهخالد35

sj1.4.75وافد14مريم محمود عبدهللامتزوجربيعه سلطانسنجارالموصلنينوى٠١0018768‐أيلول‐20000000١٣احمدعبدهللاخالد36

متزوجطيبه خضرسنجارالموصلنينوى٠١0018803‐أيلول‐20000000١٣حسناحمدخالد37
احمد‐سلوى  احمد  حبشه

sj1.4.69وافد14عبدهللا

sj1.3.75وافد13ليلى خليف عكيلمتزوجحميده اخميلسنجارالموصلنينوى٠١0018770‐أيلول‐20000000١٣محسنخليفخضر38

متزوجفطيم محمدسنجارنينوىموصل٠١0018774‐أيلول‐20000000١٣موسىحامدخضر39
محمد سويف /  شكريه

sj1.4.43وافد14امل غانم حامد

sj1.4.31وافد14شيخه يوسف سليمانمتزوجوضحه عليسنجارالموصلنينوى٠١0018765‐أيلول‐20000000١٣محمدجاسمخضوري40

sj1.4.59وافد14حمدية صالح حسنمتزوجذيبه حسينسنجارالموصلنينوى٠١0018725‐أيلول‐20000000١٣فتحيحسنخضير41

sj1.3.65وافد13فتحيه حمد احمدمتزوجفضة عليسنجارموصلنينوى٠١0018828‐أيلول‐20000000١٣موسىعليخلف42

sj1.4.60وافد14ھيلة الياس صقرمتزوجزھرة جمعةسنجارالموصلنينوى٠١0018832‐أيلول‐20000000١٣احمدمحمودخلف43

sj1.4.40وافد14خوله طهمتزوجصالحه عليسنجارموصلنينوى٠١0018749‐أيلول‐20000000١٣ياسينابراھيمخليل44

sj1.4.92وافد14انعام الياس جمعهمتزوجاصباھيه عليسنجارنينوىالموصل٠١0018779‐أيلول‐20000000١٣عليمحمدخليل45

sj1.4.67وافد14فتحيه محمد عليمتزوجطيبه خضرسنجارالموصلنينوى٠١0018771‐أيلول‐20000000١٣حسناحمدخميس46

sj1.4.19وافد14/ارملهزھرة محمدسنجارنينوىموصل٠١0018825‐أيلول‐20000000١٣حسنمحمدخميسه47

sj1.4.38وافد14ايمان صبيح ابراھيممتزوجمرھج مناورسنجارسنجارنينوي٠١0018805‐أيلول‐20000000١٣غديرحسنذياب48

sj1.4.63وافد14مريم ابراھيم محمدمتزوجوضحة عليسنجارسنجارنينوى٠١0018830‐أيلول‐20000000١٣محمدجاسمراضي49

sj1.3.100وافد13ميسون اسماعيل محمدمتزوجزھره حسينسنجارالموصلنينوى٠١0018839‐أيلول‐20000000١٣مھيدياسماعيلرافع50

sj1.4.1وافد14الھام صالح احمدمتزوجنجاه سليمانسنجارنينوىالموصل٠١0018793‐أيلول‐20000000١٣عليطارقزياد51

sj1.3.54وافد13بدرية ھجيج حمدمتزوجنجمة مظھورسنجارموصلنينوى٠١0018737‐أيلول‐20000000١٣حمدعزيزسالم52

sj1.3.88وافد13وفاء تركي محمدمتزوجغزاله عوادسنجارنينوىموصل٠١0018820‐أيلول‐20000000١٣عابدخضيرسالم53

sj1.4.65وافد14ايناس نكتل صالحمتزوجطيبة خضرسنجارسنجارنينوى٠١0018831‐أيلول‐20000000١٣حسناحمدسالم54
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sj1.4.22وافد14اسيل رمزي مھديمتزوجزومه محمدسنجارالموصلنينوى٠١0018763‐أيلول‐20000000١٣محمودسليمانسامي55

sj1.4.76وافد14مزيونة احمد محمدمتزوجكطفة سلطانسنجارموصلنينوى٠١0018706‐أيلول‐20000000١٣احمدمحمدسبھان56

sj1.3.91وافد13/ارملهنجاة سليمانسنجارنينوىموصل٠١0018822‐أيلول‐20000000١٣عليطارقسحر57

sj1.3.81وافد13فاطمة عبدهللا طاھرمتزوجبدرية طاھرسنجارموصلنينوى٠١0018713‐أيلول‐20000000١٣محمدمحمودسعد58

متزوج\2فرجه ابراھيمسنجارنينوىالموصل٠١0018786‐أيلول‐20000000١٣عنترزيدانسلمو59
صبحه محمد 

sj1.4.49وافد14سالمه\مروش محمد

sj1.3.72وافد13غربية احمد خلفمتزوجصبحة عبد هللاسنجارموصلنينوى٠١0018736‐أيلول‐20000000١٣عوادموسىسليمان60

sj1.4.26وافد14خلفه علي \ جميله سلوممتزوجافطيم عبدهللاسنجارنينويالموصل٠١0018789‐أيلول‐20000000١٣عفرغديرسليمان61

sj1.4.6وافد14فوزه احمد ذنونمتزوجكرفه عبوسنجارموصلنينوى٠١0018838‐أيلول‐20000000١٣كليومحمدشعالن62

sj1.4.15وافد14\ارملةفرجه جبرسنجارنينوى٠١001881017956‐أيلول‐20000000١٣احمدذنونشمسه63

sj1.4.84وافد14ھديل ابراھيم احمدمتزوجمريم ياسينسنجارالنمرودنينوى٠١0018707‐أيلول‐20000000١٣عبداحمدشھاب64

sj1.4.100وافد14ھناء ناصر صالحمتزوجصلبية شھابسنجارموصلنينوى٠١0018782‐أيلول‐20000000١٣صالحاحمدشھاب65

sj1.3.52وافد13/باكرامونه ابراھيمسنجارموصلنينوى٠١0018730‐أيلول‐20000000١٣محمدفتحيصافية66

sj1.3.89وافد13كوثر عبدهللا صالحمتزوجخديجه خلفسنجارالموصلنينوى٠١0018705‐أيلول‐20000000١٣محمدسلمانصالح67

sj1.3.53وافد13غربيه ابراھيم امھيديمتزوجفرحه محمدسنجارنينوىموصل٠١0018711‐أيلول‐20000000١٣مھدياسماعيلصالح68

sj1.4.34وافد14عائشه اسماعيل جاسممتزوجمريم محمودسنجارسنجارنينوى٠١0018790‐أيلول‐20000000١٣خضرياسينصالح69

sj1.4.8وافد14افراح احمدمتزوجمحروسه عمرسنجارنينويالموصل٠١0018802‐أيلول‐20000000١٣شعبانيونسصالح70

sj1.4.41وافد14/ارملةريمه حسينسنجارنينوىموصل٠١0018716‐أيلول‐20000000١٣عتوكعليصالحه71

sj1.4.29وافد14شھله احمد جاسممتزوجفوزيه محمدسنجارمخموراربيل٠١0018794‐أيلول‐20000000١٣محمودفتحيصايل72

sj1.4.36وافد14مره ادريس صالحمتزوجميسون حمدسنجارنينوىموصل٠١0018717‐أيلول‐20000000١٣صلحنكتلصفاء73

sj1.4.94وافد14/متزوجليلى ابراھيمسنجارزمارنينوى٠١0018816‐أيلول‐20000000١٣احمدصالحصفية74

sj1.4.27وافد14رجاء غانم محمدمتزوجخوله بدرسنجارالموصلنينوى٠١0018745‐أيلول‐20000000١٣محمدحموضياء75

sj1.3.86وافد13ابتسام جمالمتزوجدبية مرحبسنجارالموصلنينوى٠١0018723‐أيلول‐20000000١٣غديرشاھرعامر76

sj1.3.56وافد13كوثر عبيد عيسىمتزوجسعدية عبد هللاسنجارموصلنينوى٠١0018738‐أيلول‐20000000١٣سلمانعزاويعامر77

sj1.3.62وافد13ھيله ياسينمتزوجزھره حسينسنجارموصلنينوى٠١0018752‐أيلول‐20000000١٣مھدياسماعيلعامر78

sj1.3.84وافد13نسرين ذنونمتزوجسعدية احمدسنجارالموصلنينوى٠١0018811‐أيلول‐20000000١٣طهاحمدعامر79

sj1.4.44وافد14نوريه عليمتزوجافطيم عبدهللاسنجارنينوىالموصل٠١0018721‐أيلول‐20000000١٣محمدغديرعبد80

sj1.3.79وافد13اميره محمود منصورمتزوجمريم ياسينسنجارموصلنينوى٠١0018755‐أيلول‐20000000١٣عبداحمدعبد81

sj1.4.18وافد14حمديه علي صالحمتزوجمحروسه عمرسنجارنينوىنوصل٠١0018823‐أيلول‐20000000١٣شعبانيونسعبد82
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sj1.3.61وافد13وحده عبد محمدمتزوجنجاة سليمانسنجارالموصلنينوى٠١0018808‐أيلول‐20000000١٣عليطارقعبد الباسط83

sj1.4.45وافد14وھيبه خلف اسعيدمتزوجفطيم عابدسنجارالموصلنينوى٠١0018710‐أيلول‐20000000١٣عوادغزالعبد الرحمن84

متزوجغزاله عوادسنجارالموصلنينوى٠١0018756‐أيلول‐20000000١٣عابدخضيرعبد العزيز85
محمد احمد/ سعديه  ترفه
sj1.3.85وافد13ارزيج/اميره محمد

sj1.3.87وافد13حصة محمدمتزوجحصة منحيسنجارالموصلنينوى٠١0018826‐أيلول‐20000000١٣احمدمحمودعبد العزيز86

sj1.3.98وافد13ترفه علي عباديمتزوجترفه عبوسنجارموصلنينوى٠١0018841‐أيلول‐20000000١٣ كليومحمدعبد الكريم87

sj1.3.78وافد 1جميله خلفمتزوجخلفه محمدسنجارموصلنينوى٠١0018702‐أيلول‐20000000١٣عليخلفعبد هللا88

متزوج\2نمشه حسنسنجارنينوىالموصل٠١0018812‐أيلول‐20000000١٣حمدصالحعبداالله89
صفوك عبد\ناديه  احالم

sj1.3.92وافد13علي جميل

sj1.4.86وافد14ھضيمه داود محمدمتزوجشكرية محمودسنجارسنجارنينوى٠١0018726‐أيلول‐20000000١٣ثالجقادرعبداللطيف90

sj1.4.73وافد14فطيم صالح محمدمتزوجامينه يونسسنجارنينويالموصل٠١0018798‐أيلول‐20000000١٣عواداحمدعبدهللا91

sj1.3.76وافد13غنية ذياب رمضانمتزوجيازي محمدسنجارالموصلنينوى٠١0018814‐أيلول‐20000000١٣خلفصالحعبدهللا92

93
متزوجخديجة خلفسنجارالموصلنينوى٠١0018778‐أيلول‐20000000١٣محمدسلمانعزاوي

محمد /سعدية  وحدة
عبدصالح/ مندة حميد 

sj1.3.90وافد13محمد

sj1.3.74وافد13مياده حسين عالويمتزوجزھره اسودسنجارموصلنينوى٠١0018769‐أيلول‐20000000١٣عليحماديعالء94

sj1.4.56وافد14ھدية ياسين طعمهمتزوجنمسه حسنسنجارموصلنينوى٠١0018739‐أيلول‐20000000١٣طعمهحسنعلي95

sj1.4.12وافد14ازھار عبد الرحمنمتزوجصبحه زوبعسنجارموصلنينوى٠١0018834‐أيلول‐20000000١٣مطلكحسينعلي96

sj1.4.82وافد14/ارملهنجديه كاظمسنجارالموصلنينوى٠١0018762‐أيلول‐20000000١٣شھابنايفعليه97

sj1.4.96وافد14احالم زيدانمتزوجھالله محمودسنجارموصلموصل٠١0018703‐أيلول‐20000000١٣جاسمجاجانعمر98

sj1.3.73وافد13/ارملهعمشه يينيسنجارالموصلنينوى٠١0018757‐أيلول‐20000000١٣عماشحسينعيده99

sj1.4.33وافد14ھنيه قادرمتزوجفطيم احمدسنجارسنجارنينوى٠١0018760‐أيلول‐20000000١٣حسنمحمد عليغازي100

sj1.4.37وافد14رشا محمود حسينمتزوجخشفه حوسنجارنينوىالموصل٠١0018829‐أيلول‐20000000١٣حسينمزھرغانم101

sj1.4.80وافد14\ارملةامينه محمدسنجارالموصلنينوي٠١0018796‐أيلول‐20000000١٣حسينمحمدغزاله102

sj1.3.59وافد13حتوم حمادي سليمانمتزوجنمشة حسنسنجارموصلنينوى٠١0018724‐أيلول‐20000000١٣طعمةحسنغني103

sj1.3.82وافد13قسمه شاھر سلمانمتزوجكوثرعبدهللاسنجارالموصلنينوى٠١0018704‐أيلول‐20000000١٣سلمانصالحفارس104

105
متزوج\2موضي عبودسنجارنينوىالموصل٠١0018720‐أيلول‐20000000١٣حمدمحمودفتحي

عائشه ياسين 
محمود\جمھوريه 

sj1.4.72وافد14اسماعيل

sj1.4.99وافد14تاضي رحيل عليمتزوجنوره ابراھيمسنجارموصلنينوى٠١0018783‐أيلول‐20000000١٣رمضانمطرفالح106



قائمة بأسماء المواطنين الوافدين المشمولين بقرارات المادة (١٤٠) من الدستور في مكتب سنجار

sj1.4.25وافد14عيدة صبار مرجبمتزوجعمشة عبد هللاسنجارالموصلنينوى٠١0018731‐أيلول‐20000000١٣غديرشاھرفھد107

sj1.3.70وافد13حال كركه محمدمتزوجترفه عبدسنجارموصلنينوى٠١0018734‐أيلول‐20000000١٣كلبومحمدفوزان108

sj1.4.87وافد14ھيفاء ياسين جاسممتزوجشيخه يوسفسنجارالموصلنينوى٠١0018709‐أيلول‐20000000١٣جاسمخضوريقحطان109

sj1.4.74وافد14طليعه فيصل احمدمتزوجربيعه سلطانسنجارنينوىالموصل٠١0018813‐أيلول‐20000000١٣احمدعبدهللاقحطان110

sj1.4.58وافد14ريم فندي احمدمتزوجالھام حسنسنجارموصلنينوى٠١0018735‐أيلول‐20000000١٣جميلمحمدمازن111

sj1.4.35وافد14نوفة صالح حسنمتزوجصبحة حسيينسنجارسنجارالموصل٠١0018708‐أيلول‐20000000١٣حسنمحمودمتعب112

sj1.4.11وافد14\ارملةشاميه خضيرسنجارنينوىالموصل٠١0018792‐أيلول‐20000000١٣عبدهللاعمرمحروسه113

sj1.4.62وافد14طفله محمد عليمتزوجمريم محمودسنجارنينوىالموصل٠١0018712‐أيلول‐20000000١٣خضرياسينمحمد114

115
متزوجفرجه جبرسنجارموصلنينوى٠١0018733‐أيلول‐20000000١٣احمدذنونمحمد

محمد مصطفى  جويه
/فطومة عبد جبر/باسمة 

sj1.3.83وافد13فيصل عبد هللا

sj1.4.46وافد14ندى احمد محمدمتزوجفطيم عايدسنجارموصلنينوى٠١0018740‐أيلول‐20000000١٣عوادغزالمحمد116

sj1.4.78وافد14انتصار محمود احمدمتزوجبدرية طهسنجارموصلنينوى٠١0018744‐أيلول‐20000000١٣محمدمحمودمحمد117

sj1.3.69وافد13امل شحاذه عليمتزوجامھيه عابدسنجارالموصلنينوى٠١0018746‐أيلول‐20000000١٣غضبانخلفمحمد118

sj1.3.71وافد13وحيده خلف عليمتزوجزھره محمدسنجارالموصلنينوى٠١0018751‐أيلول‐20000000١٣محمدجاسممحمد119

sj1.3.80وافد13فتحيه احمدجمتزوجحسبه نجمسنجارموصلموصل٠١0018754‐أيلول‐20000000١٣صالححماديمحمد120

sj1.3.96وافد13شكرية خليل ابراھيممتزوجصبحة خضرسنجارالموصلنينوى٠١0018776‐أيلول‐20000000١٣محمدطهمحمد121

sj1.4.30وافد14حكيمه فالح / رفعه جاسممتزوجثالثه محمدسنجارنينوىموصل٠١0018818‐أيلول‐20000000١٣محمدجاسممحمد122

sj1.4.61وافد14انتصار ابراھيم ياسينمتزوجشمسة ذنونسنجارسنجارنينوى٠١0018833‐أيلول‐20000000١٣خضيرطهمحمد123

sj1.4.57وافد14اديبة محمود صالحمتزوجذيبة حسينسنجارالموصلنينوى٠١0018842‐أيلول‐20000000١٣فتحيحسنمحمد124

sj1.3.57وافد13فتحية محمود احمدمتزوجفضة احمدسنجارالموصلنينوى٠١0018743‐أيلول‐20000000١٣محمودظاھرمحمود125

sj1.4.77وافد14ملكه عثمان يوسفمتزوجعديله صالحسنجارالموصلنينوى٠١0018767‐أيلول‐20000000١٣سالممحمدمحمود126

sj1.4.21وافد14منى يونس احمدمتزوجغزاله محمدسنجارنينوىموصل٠١0018824‐أيلول‐20000000١٣عبدهللاعليمطر127

sj1.3.66وافد13انتصار ياسين ابراھيممتزوجغريبة ابراھيمسنجارالموصلنينوى٠١0018780‐أيلول‐20000000١٣اسماعيلصالحمھند128

sj1.4.93وافد14نوفة حسن محمودمتزوجمريم بالويسنجارالموصلنينوى٠١0018817‐أيلول‐20000000١٣احمدمحمدموسى129

sj1.3.93وافد13خوله فيصلمتزوجالھام حسنسنجارالموصلنينوى٠١0018844‐أيلول‐20000000١٣جميلمحمدميسر130

sj1.4.28وافد14صبحه معاويه عبدهللامتزوجامل صالحسنجارالموصلنينوي٠١0018806‐أيلول‐20000000١٣عبدهللاحمديناظم131

sj1.4.85وافد14ونسة احمد حسنمتزوجصبحة حسينسنجارسنجارنينوى٠١0018801‐أيلول‐20000000١٣حسنمحمودنايف132

sj1.4.9وافد14رنا ابراھيم احمدمتزوجمريم ياسينسنجارموصلنينوى٠١0018837‐أيلول‐20000000١٣عبداحمدنايف133
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sj1.3.60وافد13حفصه عبدهللا عليمتزوجنجمه ابراھيمسنجارالموصلنينوى٠١0018701‐أيلول‐20000000١٣محمدسيف الديننجم134

sj1.4.3وافد14ورده علي حميدمتزوجحبيبه محمدسنجارالموصلنينوى٠١0018759‐أيلول‐20000000١٣حميديوسفنزار135

sj1.4.53وافد14ندى مصطفى محمدمتزوجمنتھى محمدسنجارمخموراربيل٠١0018797‐أيلول‐20000000١٣فتحيادريسنشوان136

sj1.4.42وافد14 ميسون حمدمتزوجامونه يوسفسنجارنينوىالموصل٠١0018750‐أيلول‐20000000١٣حسنصالحنكتل137

سنجارالموصلنينوي٠١0018799‐أيلول‐20000000١٣حميدعايدنواف138
افريحه
sj1.4.5وافد14\ارملغضبان

sj1.3.95وافد13\ارملةكدريه يونسسنجارموصلنينوى٠١0018809‐أيلول‐20000000١٣ابراھيماحمدھناء139

sj1.3.99وافد13سجى ثائر اسماعيلمتزوجغربية ابراھيمسنجارالموصلنينوى٠١0018773‐أيلول‐20000000١٣اسماعيلصالحياسر140

sj1.4.23وافد14اھويه فتحيمتزوجنمشه عمرسنجارمخموراربيل٠١0018719‐أيلول‐20000000١٣محموداحمديوسف141

سنجارموصلنينوى٠١0018748‐أيلول‐20000000١٣حسينحميديوسف142
محمد فاطمه
sj1.4.2وافد14حبيبه محمدمتزوجامين

sj1.4.16وافد14ونسه محمود نجممتزوجوضحه احمدسنجاربرطلهنينوي٠١0018804‐أيلول‐20000000١٣سلطاناحمديونس143

sj1.4.83وافد14عيده سيف الدينمحمدمتزوجمقبوله عليسنجارسنجارموصل٠١0018840‐أيلول‐20000000١٣صالحعبديونس144


