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 ) رئاسة استئناف ديالى ( بعقوبةأوالً: 
 رشيدالرزاق  اصيل قيصر عبد          -1

 أسماء احمد سعد مسلم          -2

 تبارك خضير محمد حميد          -3
 تمارة حقي إسماعيل علوان           -4
 تمارة عمار جميل جواد           -5
 جاسم محمد عواد           -6
 زمن قيس محمود سلمان           -7
 زهراء علي عبد الرزاق حسين           -8
 اهلل زهراء غالب جاسم عبد           -9

 شيماء سامي فخري محمد     -01
 عبد اهلل هيثم صباح جبار -00
 اهلل عالء ظاهر فهد عبد -01
 عمر مشعان حمادي عبد -03
 ليث مدحت صاحب يحيى -04
 محمد علي محمد علوان -05
 محمود قاسم محمود مغير -06
 الرحمن مريم عماد عبد -07
 مريم ليث مهدي سلمان -08
 مصطفى حسن درويش -09
 معتز عبد الكريم علوان خضير -11
 نبأ حميد رشيد عبد -10
 ندى خليل ابراهيم      -22



 نورس خلف جاسم احمد  -22

 وفاء سمير توفيق محمود -14
 وليد خالد شياع حسن -15
 ياسر محمد حسين إسماعيل -16
 ايات كريم جميل حمادي -17
 احمد نبيل عبد الرحمن  -18
 امير جبار خلف ابراهيم -19
 ايات احمد خضير عباس  -31
 حيدر صباح عطا مهدي -30
 زينب خليل ابراهيم طه -31
 زينب سمير احمد حسن -33
 سحر محمود جدوع عيادة  -34
 سعد رحيم جمعة حسن -35
 شاكر محمود سعيد خلف  -36
 صالح علي كاظم محمد  -37
 صديق ثامر صالح مرداس  -38
 عبد الخالق شالل عبد الخالق  -39
 عال حازم محمود علوان  -41
 علي بشار حسن محمود  -40
 علي جوامير خليل علي  -41
 محمد احمد حسين  -43
 محمد طارق ابراهيم محمد -44
 محمد أحمد حسين  -45
 مرتضى محمد مبدر طاهر  -46
 مصطفى عبد االمير رضا محجوب  -47
 ميسم ستار جبار محمد -48
 نور اسد شجاع محمد -49

 هاجر ماجد رشيد حسين -51



 رافد مهدي صالح -50
 هديل عدنان عمر عبد اهلل -51
 يوسف حامد حميد محمد  -53
 احالم صباح عباس عبد الرحمن  -54
 احمد صبحي وسمي حبيب  -55

 

 بداءة بلدروزمحكمة ثانياً: 
 ابراهيم نوري ابراهيم  -56
 براء محمود حسن حسين  -57
 زهراء محمد علي خان -58
 محمد قحطان طعمة  -59
 حسين هادي محمد سعيد         -61
 مروة جليل عاف حسين  -60
 حيدر عبد امحد محيد         -22
 حممد مهدي كاظم حسن         -22
 امحد خالد هادي علي          -26
 رائد حمسن عبد جواد          -26

 امساعيلمساح ياسني قاسم  -22
 نورس حسين ناصر -26

 
 
 
 
 
 
 

 



 محكمة بداءة كنعان ثالثاً: 
 بكر عالء تحسين محمود -68
 حيدر احمد كامل جار اهلل  -69
 عبد الكريم ثعبان عبد محيميد -71
 عمر الدين عالء تحسين -70
 امير علي عبد الكريم -71
 احمد عبد الرزاق ابراهيم محمد -73
 زبيدة عبد الرحمن عبد الستار  -74
 علي ناظم علوان خليفة  -75
 علي عبد الرحمن علوان ليث -76
 مها علي حسين رحيل -77
 نوار ناظم احمد عصفور -67
 امحد خضري عباس عبد اهلل -67
 مقداد حمسن حممود متعب -81

 

 محكمة بداءة المقدادية رابعاً: 
 ايمن جاسم محمد عباس  -80
 حيدر شاكر محمود -81
 هبة مطشر حاتم علوان  -83
 علي محمد خالد صالح -84
 مصطفى فؤاد احمد محمد -85
 ناجينبأ وليد نصر اهلل  -86
 هديل عبد الرحمن طه -87
 دنيا محمد عبد داود -88
 سجى حسين طالب حسين  -89
 فاطمة حسين عبد الحسن سعيد -91
 انوار عبد الوهاب شدهان خليف -90



 عبد اهلل هاشم طالب -91
 عماد عبد الوهاب شدهان خليف -93
 محمد اسماعيل خلف -94
 محمد رافد قاسم -95
 مصطفى ابراهيم كاظم محمد -96
 نزار سلمان سلطان جاسم -97
 عمران عليعبد المهيمن  -98
 ليث مرهج احمد -99

 احمد بهجت علوان حسن -011
 اية محمد عواد -010
 حسن حسين عطية جواد -011
 عبير بهجت عبد الواحد ولي -013
 ابراهيم فرحان سبع -014

 

 محكمة بداءة الخالص خامساً: 
 بالل روكان بنيان اسود -015
 مشكور جاسم فاضل رشيد -016
 نسرين كاظم ابراهيم مهدي -017
 هيثم خوام علوان حسين -018
 رسل محمد جاسم عباس -019
 حوراء محمد وادي عاصي -001
 رسل حبيب حميد سلوم  -000
 وفاء جاسم حممد حممود -112
 االمني حممد هارون رشيد -112
  خلدون وليد عبد الستار  -116
 علي صاحب محودي جاسم -116
 ميثاق باسم حممد -112



 نوال عبد الرزاق عبد اجلبار -116
 امحد اياد مهدي عباس -117
 زينب حممد حسني امحد -117
 عباس حسني علي -121
 عزيز هاشم عزيز عباس -121
 علياء حممد جاسم ناصر  -122
 عماد عبعوب عباس حسني -122
 مهند خالص عبود -126

 محكمة بداءة خانقين سادساً: 
 احمد جمعة اسماعيل -015
 احمد محمد سليمان -016
 ايمان حسين خليل ابراهيم -017
 رائد مظهر شالل  -018
 سجى محمود حسين شاه مراد -019
 مأمون رشيد حسين عليوي  -031
 مهنا خالد تولي خلف -030
 هاجر بركان ابراهيم عبد اهلل -031
  محمد جاسم محمد -033
 زيدون عبد السالم حممد -11 -034
 أحمد مصطفى حسين -035
 علي محمد حسين -036
 

 
 
 
 
 
 



 محكمة بداءة هبهبسابعًا: 
 مازن يحيى متعب -037
 احمد حسين جدوع محمد -038
 افنان اديب لطيف احمد -039
 فهد زامل حسين علوان -041
 محزة ابراهيم هندي صاحل -161
 عروبة كرجي حسن فليح -162

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 دائرة التسجيل العقاري/ ديالى/ بعقوبةثامنًا: 
 احمد عبد السالم عيسى محمود -0
 احمد عبد العظيم ياسين عباس -1
 اسراء عادل شعالن رميض -3
 حوراء ليث سعدي حسن -4
 حيدر سالم داود سلمان -5
 رياض سعد عبود -6
 زبيدة علي عباس عبد -7
 سارة محمد رضا حسن -8
 شيماء عبد الرزاق اسماعيل -9

 عمر راسم نصيف -01
 ابراهيم حميدمحمد عمار  -00
 محمد كريم علي جحيش -01
 محمد واثق احمد محمود -03
 وليد هيالن كامل احمد -04
 ياسمين وليد فاضل عليوي -05
 آمال باقر هادي -06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محكمة بداءة االعظميةتاسعاً : 
 علي طارق احمد ساطي .0
 نزار حسن علي سكران .1
 امنة جبار صالح محمد .3
 علي حسن ادريس  .4
 فرقد قحطان محمود .5

 
 بداءة الشعب محكمةعاشرًا: 

 خالد نجم عبد حسون -
 

 محكمة بداءة بابلحادية عشر :
 مروة حمزة وهاب  -

 


