
  

  
  أعمال العنف و االرهابضحايا)  أ  (الملحق

  اتــمالحظ  العنوان  المعلومات المتوفرة عنه  تاريخ الحادث  االسم  ت

ه            الماس- آرآوك  مهندس آيمياوي/   متزوج 1949مواليد   9/4/2003   حازم بطرس دمان  1 م قتل م ت ة ث سلحة مجهول ة م ل مجموع ن قب ف م ي  اختط ف
  عرفة/آرآوك

   ولد واحد متزوج وله 1965مواليد   9/4/2003  منصورنصري بريخا   2
  . في بغداد ، هاجموا سيارتهماقتال على يد مسلحين مجهولين   الحارثية- بغداد   باآر1985مواليد   9/4/2003  رانيا نصري بريخا  3

   في الموصلهولينقتل على يد مسلحين مج   القوش-نينوى    نينوى-من اهالي قرية القوش   9/4/2003  فريد صادق آيكا  4
   في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين  نينوى  من اهالي نينوى  9/4/2003  سالم يوسف ساآو  5

آورآيس يوخنا   6
 - الدورة –بغداد    اطفال5متزوج وله  / 1963مواليد   9/4/2003  آورآيس

  الميكانيك
ة      وات االمريكي  قتل اثر تبادل اطالق نار بين الجيش العراقي والق

  .دادفي بغ
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   الدورة-بغداد    اعزب1971مواليد   10/4/2003  فابيان فريدون سرمو  7
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد   وله ثالثة اوالد متزوج 1951مواليد   10/4/2003  نوئيل زيا ننو   8

د    14/4/2003  فراس جورج ايشو  9 ا / 1985موالي ن اه ة ارادن م  -لي قري
اص        حي الخليج–بغداد   دهوك الق رص ة اط ي عملي ة ف وات االمريكي ل الق ن قب ل م قت

  عشوائي في شارع الصناعة ببغداد

ده في هجوم    حي سومر–بغداد   1978مواليد   17/4/2003  سمير يوسف اسحق  10 اء تواج رأس اثن شظية في ال سبب اصابته ب ل ب قت
  .غداد في بعلى القوات االمريكيةمسلح 

ل الجيش                بخديدا-نينوى   متزوجة / 1950مواليد   18/4/2003  انوسة بطرس آجو  11 قتلت في حادث انقالب سيارتهم عند مضايقتهم من قب
  . الموصل –االمريكي على الطريق بغداد 

نهاد غازي جرجيس   12
ل الجيش         قتلت في حادث انقالب سيار       بخديدا-نينوى   متزوجة / 1976مواليد   18/4/2003  حنو تهم عند مضايقتهم من قب

  . الموصل –االمريكي على الطريق بغداد 

شانت سورين   13
ل   بغداد  1973مواليد   2/5/2003  وفانيسيان سلحين    قت ة وم وات االمريكي ين الق تباآات ب صول اش اء ح اثن

  . في بغدادمجهولين
   في البصرةل على يد مسلحين مجهولينقت   بريهة-البصرة    اعزب 1974مواليد   8/5/2003  ابلحد صليوة نعوم   14
   في البصرةعلى يد مسلحين مجهولينفي محله قتل    العباسية-البصرة    اعزب 1974مواليد   8/5/2003  صباح آامل دنو  15
  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة    2003/ايار  صباح غزالة  16
   يد مسلحين مجهولين في البصرةقتل على  البصرة    2003/ايار  عبد االحد صليوة   17
  قتلت على يد مسلحين مجهولين  بغداد    3/6/2003  زينة مطلوب  18
د   9/6/2003رافي فانكان   19 ستير / 1967موالي ة / ماج ة انكليزي سلحين     بغداد. لغ ة وم وات امريكي ين ق تباآات ب صول اش اء ح ل اثن  قت
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  .مجهولين في بغداد  جامعة بغداد/ مدرس في آلية التربية للبنات  سرآيسيان
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين  بغداد    2003/حزيران  مازن انتوني حنا  20
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    3/7/2003  ولسن ادم منصور  21

ولين    الحمدانية-نينوى    اعزب/  1984مواليد   8/7/2003  بسام بطرس عولو  22 سلحين مجه د م ى ي ل عل ى قت ن الموصل ال ه م د عودت عن
  . في محافظة نينوىالحمدانية على طريق آوير

  قتل في بغداد على يد مسلحين مجهولين  تللسقف - نينوى   اطفال 3/  متزوج 1967مواليد   11/7/2003  فوزي جبرو هرمز  23
  . ببغدادالمتحدة في منطقة القناةقتل في حادث انفجار االمم   بغداد   سنة40العمر / مهندس   20/7/2003  يوئيل جون اوشانا  24

ل مسلحين مجهولين             قتل     عرفة- آرآوك  اعزب / 1977  22/7/2003  نزار عزيز يوسف  25 اون من قب  جراء قصف عشوائي باله
  .في آرآوك

ثامر البير الياس   26
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين  بغداد    2003/تموز  آاسيرا

   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين  بغداد    2003/تموز  مازن البير الياس  27

ه       الحمدانية-نينوى    اعزب/ 1982مواليد   11/8/2003  ريان نوئيل يونان  28 ان يعمل     بالموصل  غرق في معسكر غزالني       ادعي ان  حيث آ
  .مع القوات االمريكية

  . في بغدادين مجهولينقتل على يد مسلح   حي سومر– بغداد  1975مواليد   12/8/2003  سعد يوسف بيداويد  29
  . في تكريتقتل من قبل مسلحين مجهولين   تكريت-صالح الدين   مترجم  19/8/2003  نادان يونادم  30
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  1934مواليد   29/8/2003  اليس ليفون سفريان  31
  .قتل على يد مسلحين مجهولين داخل محله في بغداد   حي الخليج–داد بغ  4عدد افراد العائلة / متزوج   31/8/2003  يونس اليشاع بطرس  32
  . في البصرةقتل على يد مسلحين مجهولين  الراصفية -البصرة    1950مواليد   3/9/2003 غالب جميل داود نعمان  33
  .نينوى –ي منطقة الحضر قتل نتيجة انفجار صواريخ ف   حي التحرير–برطلة    اعزب/ 1982مواليد   13/9/2003  نادر صباح توما  34

وليم اسحق قيصر   35
د   2/10/2003  نابليون راد  / 1963موالي دد االف زوج ع  / 6مت

  . االنبار– في الخالدية قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره   الخالدية-االنبار   مترجم

  . االنبار–داره في الخالدية مسلحين مجهولين امام قتل على يد    الخالدية-االنبار    اعزب1989مواليد   2/10/2003  داني اسحاق قيصر  36

د    2/10/2003  داود قيصر نابليون  37 زوج  1963موالي راد   /  مت دد االف  / 6ع
ة         الخالدية-االنبار   مترجم ي الخالدي ام داره ف ولين ام سلحين مجه د م ى ي ل عل  –قت

  .الرمادي

د   7/10/2003  صفاء صباح اوراها  38 ه /  1970موالي زوج ول ال 4مت ن / اطف م
  . على محله بالموصلقتل بالقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين   الموصل-نينوى   اهالي تلكيف

 عمله قتل من قبل مسلحين مجهولين بعد اختطافه وهو عائد من         الطوبة-البصرة    ولد وبنتمتزوج وله طفالن1952مواليد  18/10/2003  سرآون ننو مرادو  39
  .في البصرة

د  24/10/2003  ا ياقوسالم خوشاب  40 راد /1953موالي دد االف زوج ع ن  / 4 مت م
 . النعيرية– في بغداد قتل على يد مسلحين مجهولين داخل محله   النعيرية- بغداد  اهالي تلكيف



  

دآران آريكور   41
   الصليب االحمر في بغداد مقرقتل في انفجار     1961مواليد   27/10/2003  هاآوبيان

  . االنبار-قتل على يد مسلحين مجهولين في الرمادي      1/2003تشرين  بارش اورنر  42

د  / متزوج عدد وله ولد وبنت       / قاضي    4/11/2003 اسماعيل يوسف صادق  43 موالي
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في الموصل   الموصل-نينوى   من اهالي القوش / 1950

  44  مترجم / جمتزو
45  

خالد فكتور بول وولده 
  15/11/2003  ليث خالد فكتور

  طالب
د مسلحين مجهولين            الموصل-حي السكر  اء توجه   قتال على ي سيارته بصحبة     هاثن  ب

  .في الموصلولده الى موقع عمله 
  قتل على يد مسلحين في البصرة  البصرة    18/11/2003  جرجيس سالم  46

منير آريم موسى   47
  . ببغدادقتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة السنك   الحمدانية-ى نينو   اطفال6وله متزوج /  1951مواليد   29/11/2003  حنونا

داد      آرمليس-نينوى    اوالد5متزوج وله /  1949مواليد   1/12/2003  جرجيس سليمان زورا  48 ق بغ ى طري ولين عل سلحين مجه د م ى ي ل عل ت -قت  ، تكري
  .آونه يعمل سائقا في السفارة اليابانية

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في سامراء  بغداد  1978مواليد   4/12/2003  نوئيل حربي نعوميان  49
  . في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   بغداد الجديدة– بغداد    7/12/2003  صبري رزقو برجو  50
  . في البصرةعلى يد مسلحين مجهولينفي محله قتل   البصرة   اوالد 6متزوج له /  1950مواليد   14/12/2003  بشير توماس الياس   51

ًال         15/12/2003  فراس حودي مقدسي  52 از رت اول اجتي دما ح ار عن ه الن ة علي وات االمريكي ت الق اطلق
  للقوات االمريكية

جورج يوسف   53
تباآات   دهوك   اعزب  /1983مواليد   15/12/2003  آورآيس اء اش ل اثن سلحين قت وات م ع الق ة م يارات مدني س

  االمريكية في سيطرة تكريت

انيت خوشابا ج  54
ي    آري باص– دهوك   اوالد5متزوجة ولها /  1963مواليد   15/12/2003  عوديشو ة ف وات االمريكي ع الق ة م تباآات سيارات مدني اء اش ت اثن قتل

  . آورآيس اعاله يوسف والدة جورجتكريت
  .في بغداد مجهولين قتل في داره على يد مسلحين   حي سومر–بغداد   1963مواليد   17/12/2003  ان دانيال يوسفير  55

ولين    حي سومر–بغداد   )طفل(/  1996مواليد   17/12/2003  توم عدنان يوسف  56 سلحين مجه د م ى ي ي داره عل ل ف داد قت ي بغ س /  ف نف
  .الحادث اعاله

 – هولين في شارع فلسطينقتل في سيارته على يد مسلحين مج   حي سومر–بغداد   متزوج وله طفل واحد/  1972مواليد  17/12/2003  حسام حكمت جورج  57
  .بغداد

صبيح بهنان يعقوب   58
  قتل في حادث تبادل اطالقات النار في بغداد   بغداد    17/12/2003  قاشا 

   الحمدانية-نينوى    اعزب/ 1974مواليد   23/12/2003  وعد ابلحد شوشندي  59
ة     ي مديري ولين ف سلحين مجه د م ى ي ب عل اء الواج ل اثن قت

ي ة ف زات الزراعي ي التجهي شأة ف  الموصل ضمن حراسات المن
  .الفصيلية/ الموصل 



  

ه    1/2003آانون  يوسفايفون   60 زوج ولدي ال 4مت ل  /  اطف ي النق ف ف موظ
ه  اصطدام سيارة اثناء مضايقة رتل امريكي      قتل في حادث       الجمهورية-البصرة   البحري  في    ل

  .البصرة

صباح حنا منصور   61
  . آرمليس–بين طريق بخديدا قتل على يد مسلحين مجهولين    الحمدانية-نينوى    )بخديدا(من اهالي الحمدانية   2003  عجم

  في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين      نينوى- تللسقفمن اهالي   2003  خالد قرياقوس يلدا  62
  في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين       2003  جورج الياس يوسف  63
  . في آرآوكقتل على يد مسلحين مجهولين   آرآوك  آوكمن اهالي آر  2003  نزار شاآر هرمز  64
  في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين      نينوى-من اهالي برطلة   2003  نشوان صباح يوسف  65
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    1946مواليد   2003  يونادم عوديشو يونادم  66
   في آرآوكى يد مسلحين مجهولينقتل عل    من اهالي آرآوك  2003  يوسف وردة يوسف  67

سمير يوسف يونا   68
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين     نينوى-من اهالي القوش   2003  شابا

   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين  بغداد  من اهالي بغداد  2003  ساهر عبد اهللا بولص  69
  ل على يد القوات االمريكية في الموصلقت     دهوك-من اهالي قرية اينشكي   2003  عماد ابلحد ننو  70
   في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين   الحمدانية- نينوى   نينوى-من اهالي الحمدانية   2003  وعد جميل شعيا  71
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    2003  رمزي موفق   72
  في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين   نينوى    2003  رامي موفق   73

رغيد سهيل عبد اهللا   74
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين  نينوى  من اهالي  الحمدانية / 1988مواليد   2003  بنور

عماد .البروفيسور د  75
  6/1/2004  سرسم

سور  ام والك ة العظ تاذ جراح ة / أس ل آلي زمي
ة   راحين الملكي ة   /الج سم جراح يس ق رئ

سور  ب الك ة الط ي آلي د–ف ة بغ  / اد جامع
  1944مواليد 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد

  . الموصل–على طريق بغداد قتل من قبل مسلحين مجهولين   نينوى   نينوى-من اهالي باطنايا   15/1/2004  غازي طوبيا حنا  76

عدنان حنا بيا   77
  . في البصرة يد مسلحين مجهولين على في محلهقتل   الطويسة-البصرة    اعزب 1955مواليد   18/1/2004  الشقالوي

   بغداد-انفجار سيارة ملغومة اثر قتل    حي االمين– بغداد  4 اعزب عدد االفراد /1978مواليد   18/1/2004  زهير ايشو باليوز  78

سرآون شاول يوخنا   79
زوج عدداالفراد    1978مواليد  18/1/2004  البازي موظف  /  8 مت

  .نفس الحادث اعاله /  بغداد-قتل انفجار سيارة ملغومة     آرادة مريم– بغداد  في شرآة سومر لالمن العالمية

  .نفس الحادث اعاله /  بغداد–قتلت بانفجار سيارة ملغومة    بغداد الجديدة– بغداد  باآر/  1975مواليد   18/1/2004هديل لويس منصور   80



  

  اسمرو
  .نفس الحادث اعاله/  بغداد –قتل بانفجار سيارة ملغومة   جديدة بغداد ال–بغداد    1982مواليد   18/1/2004  عمار بطرس خوشابا  81

ولين  االنبار   متزوجة1958مواليد   20/1/2004  اليشوا بول ناصر  82 سلحين مجه د م ى ي ت عل ق قتل ى طري ة عل ي الخالدي  ف
  .الفلوجة 

  .مع والدتها اعاله في الخالديةمجهولين قتلت من قبل مسلحين    الدورة-بغداد    باآر1981مواليد   20/1/2004  ريتا وليم ايليا   83
84  
  . قرب الفلوجةقتلن على يد مسلحين مجهولين   فلوجة-االنبار   من مختلف االعمار  21/1/2004  خمسة مسيحيات  88

  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الحبانية باالنبار      22/1/2004  نجيبة ادم شابو  89
  . في البصرةقتل من قبل مسلحين مجهولين  ةالبصر  دآتور  25/1/2004  ساميسرمد   90

يك فاروجان فاسط  91
  . الرمادي–على يد مسلحين مجهولين في الفلوجة قتلت    بغداد   1962مواليد   26/1/2004  سرآيسيان

  . الرمادي–في الفلوجة  قتل على يد مسلحين مجهولين  بغداد  1952مواليد   26/1/2004  صونا نوبار قاسميان  92

ق     تلكيف- موصل  متزوج وله اربع اطفال  / 1959  28/1/2004  يم عزيز آموبيتر نع  93 ةعلى طري ع مدرعةامريكي طدام م ادث اص ي ح ل ف قت
  )غير معروفة االسباب والدوافع(  عند سامراء موصل/بغداد

نوفل حبيب يعقوب   94
ع     الحمدانية-نينوى   اعزب / 1972مواليد   28/1/2004  موميكا طدام م ادث اص ي ح ل ف ق قت ةعلى طري مدرعةامريكي

  )غير معروفة االسباب والدوافع( موصل عند سامراء /بغداد

ق     الحمدانية-نينوى   1عدد االطفال / متزوج  / 1972مواليد   28/1/2004  وعد عزو ايشو آكا  95 ةعلى طري ع مدرعةامريكي طدام م ادث اص ي ح ل ف قت
  )غير معروفة االسباب والدوافع( موصل عند سامراء /بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  راهب  28/1/2004  رائد فاضل جبو  96
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد   النعيرية-بغداد   متزوج / 1952مواليد   1/2/2004  زيا الوند يعقوب  97

ديمقرا              اربيل  من اهالي شقالوة  1/2/2004  ماجد بيا توما  98 ر الحزب ال ر مق ة تفجي في  طي الكردستاني   قتل في عملي
  اربيل

ديمقراطي الكردستاني في                  اربيل  من اهالي شقالوة  1/2/2004  هيثم سوالقا حنا  99 ر الحزب ال ر مق ة تفجي قتل في عملي
  اربيل

د   10/2/2004  الن خوشابا امرو  100 زب   / 1979موالي ة   / اع الي قري ن اه م
  . في بغداد الجديدةجهولين قتل على يد مسلحين م   بغداد الجديدة– بغداد  مترجم/ بادرش 

  . نينوى–في الشرقاط قتلت من قبل مسلحين مجهولين   الموصل  اختصاص نسائية / طبية  13/2/2004  لينا سالم حنا االسود  101
د   23/2/2004  ميسر رفو جبو  102 ه   / 1965موالي زوج ول ال 4مت سلح   الحمدانية-نينوى /  اطف ل م ن قب ل م ي حي قت يارته ف ة س د مهاجم ولين بع ين مجه



  

  . الموصل–الوحدة   من اهالي قرقوش/ مترجم 

ي حي     الحمدانية-نينوى    اطفال6متزوج وله  / 1962مواليد   23/2/2004  ابراهيم منصور آيخو  103 يارته ف ة س د مهاجم ولين بع سلحين مجه ل م ن قب ل م قت
  . ) اعالهضمن سيارة ميسر (  الموصل–الوحدة 

رائد ايوب اصطيفو   104
ي حي     الحمدانية-نينوى   .متزوج وله طفل واحد / 1977مواليد   23/2/2004  شوشندي يارته ف ة س د مهاجم ولين بع سلحين مجه ل م ن قب ل م قت

  ).اعاله ضمن سيارة ميسر (  الموصل –الوحدة 
  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الموصل  عاملة خدمة  15/3/2004  نرمين يونان آورآيس  105

د   15/3/2004  آوريال يوحنا اخالص   106 اآر   / 1978موالي ين   / ب الي ع ن اه م
  . في الموصلقتلت على يد مسلحين مجهولين  الموصل  . خدمةعاملة/ سفني 

عوديشو شمعون   107
ان في           بغداد  متزوج  17/3/2004  عوديشو ل لبن دق جب ر انفجار فن قتل في داره التي تهدمت علية اث

  بغداد
   اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغدادالدار اعالهقتل في   بغداد  متزوج  17/3/2004  زيا عوديشو شمعون  108
  اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغدادالدار اعاله قتل في    بغداد  متزوج  17/3/2004 فريد عوديشو شمعون   109
  ق جبل لبنان في بغداد  اثر انفجار فندالدار اعالهقتلت في    بغداد  متزوجة  17/3/2004  مرتا سخريا وردا   110
  قتل اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغداد    الجبيلة- البصرة  متزوج /  1951مواليد   18/3/2004  هيثم سامي جميل  111
  . بغداد–قتل في داره من قبل مسلحين مجهولين في الدورة    الدورة-بغداد    رجل آبير بالسن/متزوج   17/3/2004  اميجن خونا عزيز   112

ة في     قرب محل للمشروبات  قتل في انفجار عبوة ناسفة         الجديدة بغداد–بغداد   طالب مدرسة/  1988مواليد   20/3/2004  سالم صباح شليمون  113  الكحولي
  .بغداد

  . نواب الضباط– في بغداد قتلت على يد مسلحين مجهولين  بغداد  طالبة مدرسة/  1988مواليد   20/3/2004  رنين رعد عزو صبري  114

 رافد رعد عزو صبري  115
  . نواب الضباط–قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  طفل /  1998مواليد   20/3/2004  ).عزيز(

  . أم دارهقتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك  أول شرطة. م/ عزب ا/ 1974مواليد  26/3/2004  روميو ايشا داود   116

د م  3/4/2004  صبري ميخا حنا  117 ه /1955والي زوج ول ال 6 مت ن /  اطف م
  ).بين الموصل وبغداد  (  بيجي بلدةقتل بعبوة ناسفة في   باطنايانينوى  اهالي باطنايا

  . في بغدادقتل من قبل مسلحين مجهولين  بعقوبة  مترجم  4/4/2004  عماد ميخا  118
  .بغداد/ طقة آرادة مريم قتل طعنا بالسكين في من  بغداد  آاسب  15/4/2004  يوخنا سوالقا عوديشو  119
   في بغدادقتل من قبل مسلحين مجهولين   الدورة-بغداد    بغداد-من سكنة الدورة / شاب   27/4/2004  وسام يعقوب اسوفي  120
  . داره في بغداد امامقتل على يد مسلحين مجهولين   حي البلديات– بغداد  من اهالي القوش/ اعزب  / 1975مواليد   10/5/2004  ارآان جميل داود بلو  121



  

ة وهو في سيارته                 بغداد    13/5/2004  سمير شليمون  122 ة امريكي ة    ( قتل عن طريق دباب دهس بدباب
  .امريكية غير معروفة الدوافع  في بغداد

د   15/5/2004  رباح يونس حكيم   123 ه   / 1952موالي زوج ل ال6مت ن  /  اطف م
و   تلكيف-نينوى   اهالي تلكيف سلحين مجه د م ى ي ل عل ف لينقت ضاء تلكي ز ق ي مرآ  – ف

  .نينوى
  بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين في   بغداد    26/5/2004  اشور آوريال يلدا  124

ه   / متزوج   / 1955مواليد    1/6/2004   ساهر بطرس السو  125 من  /  اوالد   4ول
  . الدورة–الميكانيك /  في داره قتل على يد مسلحين مجهولين   الدورة-بغداد   اهالي القوش

ساهر فرج موشي   126
د   2/6/2004  مرخاي ن موالي ة   / 1967م ه اربع زوج ولدي مت

ي    بغداد  . سهل نينوى-تللسقفمن اهالي / اطفال  ة ف ع الفدي ه ودف د اختطاف ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  . وتم التمثيل بجثتهبغداد

ا في          لى يد مسلحين مجهولين     قتلت ع    الدورة-بغداد   عاملة تنظيف  5/6/2004  رمزية يوخنا انويا  127 ى عمله  وهي متوجهة ال
  .الدورة

  ).نفس الحادث اعاله (قتل على يد مسلحين مجهولين     سنة20عمره   7/6/2004  دريد صبري حنا  128

داد     قتل على يد مسلحين مجهولين      الدورة/بغداد  عامل مكوى  7/6/2004  ايشو نيسان مرقس  129 دورة وهو يتوجه       – في بغ  ال
  .الى عمله

ر   7/6/2004  اليس اراماييس  130 ا 40العم د  /  عام د واح ا ول ة / له عامل
ولين     الغدير- بغداد  تنظيف سلحين مجه ل م ن قب ا م ار عليه ة اطالق ن ت نتيج ي قتل ف

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

ا   7/6/2004  ايدا بيدروس بوغوص  131 ا 31عمره د وبنت /  عام ا ول ة / وله عامل
ي     الغدير-بغداد   تنظيف ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ا م ار عليه ة اطالق ن ت نتيج قتل

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

الي تلكيف   /  سنة 25عمرها    7/6/2004  منى جالل آريم  132 ة  / من اه عامل
ي     الغدير-بغداد   تنظيف ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ا م ار عليه ة اطالق ن ت نتيج قتل

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

قتل نتيجة اطالق نار عليها من قبل مسلحين مجهولين في بغداد              الدورة-بغداد   سائق  7/6/2004  هشام عمر  133
  ).نفس الحادث اعاله(

د  8/6/2004  بشير بطرس ايشو  134 زوج  / 1965 موالي راد  / مت دد االف  / 4ع
  .قتل في انفجار سيارة مفخخة في محافظة نينوى   تلكيف- نينوى  من اهالي تلكيف

  .في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين    سد بادوش– نينوى  1953مواليد   9/6/2004  ش بهرامدرياو  135

د   22/6/2004  جانيت سادا عوديشو   136 بات  /  1966موالي وم حاس ة عل / خريج
  . في البصرةقتلت من قبل مسلحين مجهولين  البصرة  البصرة

د   22/6/2004  شذى سادا عويشو  137 ة عل  / 1977موالي بات خريج / وم حاس
  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة  البصرة

  . في نينوىقتل على يد مسلحين مجهولين    حي النور- نينوى  شرطي /  اعزب1977مواليد   24/6/2004  ماهر متي يوسف  138



  

  . داخل محله في بغدادعلى يد مسلحين مجهولينقتل    حي العامل– بغداد   اطفال4 متزوج وله 1966مواليد   27/6/2004  عدنان سوالقا يلدا  139
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الرمادي   تللسقف - نينوى  تللسقفمن اهالي /  اعزب 1977مواليد   28/6/2004  فائز رحيم مروآي  140
  . في الموصليد مسلحين مجهولين في سيارة اجرةقتلت على    حي الوحدة–موصل  .مترجمة/ خريجة آلية الطب البيطري  2004حزيران   سنابل نوئيل الطباخ  141

سامي سعد سامي   142
  . استهدف فندق السدير ببغدادقتل اثناء قصف عشوائي  بغداد   سنوات 6طفل   9/7/2004  مياموآيتا

رامي سعد سامي   143
  .قتل اثناء قصف عشوائي استهدف فندق السدير ببغداد  بغداد   سنوات4طفل   9/7/2004  مياموآيتا

 .في بغدادقتل نتيجة اطالق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين    المنصور- بغداد  نائب رئيس المجلس البلدي في المنصور  10/7/2004  جنان جوزيف  144

ة               الدورة-بغداد     14/7/2004  عصام صبيح يونان  145 اء العراقي سطين قرب دار االزي  قتل اثناء القصف في شارع فل
  .ببغداد

ولين  بغداد  1950مواليد    15/7/2004   نعمان سالم اليشا  146 ل مجه ة من قب ة يدوي اء رمي قنبل ل اثن ي قت ة ف ى محل  عل
  .منطقة الكمالية ببغداد

الن   / 1961  17/7/2004  فؤاد منصور يوسف  147 ه طف زوج ول الي / مت ن اه م
  . في بغدادقتل بسبب مواجهة بين القوات االمريكية ومسلحين  بغداد  القوش

  .في الموصلداخل محله قتل من قبل مسلحين مجهولين   الموصل  بناتوله ثالث  / 1945مواليد   19/7/2004  تي نعومهاني م  148

 حي – برطلة –نينوى   اعزب / 1987مواليد   26/7/2004  رافد سعيد قرياقوس  149
  التحرير

ستقلها              ان ي قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
  ة برطل-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى   اعزب / 1981مواليد   26/7/2004  فادي صباح شابا  150
  التحرير

ستقلها              ان ي قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
   برطلة-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى    اعزب1978مواليد   26/7/2004  وسيم بهنام بولص  151
  المعلمين

ستقلها         قتل في حادث اثناء مالحق     ان ي ة مسلحين للسيارة التي آ
   برطلة-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى    متزوج وله ستة اطفال1959مواليد   26/7/2004  رمزي قرياقوس رمو  152
  العذراء

ستقلها              ان ي قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
   برطلة-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى    اعزب1988مواليد   26/7/2004  روني رمزي قرياقوس  153
  العذراء

ستقلها              ان ي قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين للسيارة التي آ
   برطلة-على طريق موصل 

ي داره     الدورة-بغداد   1970مواليد   26/7/2004  اشور اوشانا بدو  154 امض ف ادث غ ي ح ل ف دادقت ول   ببغ ل مجه ل قات ن قب  م
  الهوية 

د   29/7/2004   داودنبيل نافع  155 زوج/ 1956موالي ة اوالد  مت ه ثالث /  ول
  . في بغدادقتل من قبل مسلحين مجهولين  . حي الخليج– بغداد  . حي الخليج–عضو المجلس البلدي 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة    2004/تموز  صباح جوآا  156



  

 حي النصر – آرآوك   اعزب1982مواليد   1/8/2004  دريد حبيب اوراها  157
  االول

ولين  سلحين مجه د م ى ي ل عل وك قت ي آرآ داد (  ف ق بغ  –طري
  ).مفرق دوميز

  .آنيسة مار بولس/ قتل في حادث تفجير آنائس الموصل   الموصل    1/8/2004  اآرم بن ابي تحسين  158

ي       الدورة-بغداد    1961مواليد   1/8/2004  نمير نذير  159 ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف دخل قت ولين   م سة الرس  آني
  ).االحد الدامي ( ببغداد بولص وبطرس 

 آنيسة الرسولين بولص مدخلقتل في انفجار سيارة مفخخة في        الدورة-بغداد   ابن نمير اعاله/  1999مواليد   1/8/2004  رافد نمير نذير  160
  .ببغدادوبطرس 

 آنيسة الرسولين بولص مدخلل في انفجار سيارة مفخخة في     قت   الدورة-بغداد    1971مواليد   1/8/2004  فراس بنيامين  161
  .ببغدادوبطرس 

ي        الميدان- نينوى   1976مواليد   1/8/2004  دانيا باسم بنو جوالغ  162 ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ت ف دخلقتل ولين  م سة الرس  آني
  .ببغدادبولص وبطرس 

ار    نينوى   1962مواليد   1/8/2004  منى جرجيس  163 ي انفج ت ف ي   قتل ة ف يارة مفخخ دخل س ولين  م سة الرس  آني
  .ببغدادبولص وبطرس 

164  
تهدفت     1/8/2004   قتيل 18  181 دما اس ار ، عن ف االعم ن مختل م

   الموصل–بغداد   )االستهداف االول ( بغداد والموصل آنائس 
ائس  ذااليوم تفجيرالكن ي ه م ف ك (ت يدةالنجاة واالرمن الكاثولي س

رس   ولص وبط ار ب داد ) وديرم ي بغ ل   ف ي الموص ستين ف  وآني
  .بسيارات مفخخة يوم االحد سمي باالحد الدامي

  قتل في االنفجار الذي استهدف آنيسة مار ايليا الحيري ببغداد  بغداد  من ضحايا تفجير الكنائس  1/8/2004  مازن بولو بطرس  182

رعد يشوع نعوم   183
د  4/8/2004  الشابي ه  / 1960موالي زوج ول ال 3مت ن /  اطف م

ولين     آرمليس-نينوى   سائق تاآسي/ آرمليساهالي  ل مجه ن قب يارته م يخ س د تفخ ل بع ة قت ي الدواس  – ف
  .الموصل

ة       تلكيف-نينوى   من اهالي تلكيف /  اعزب /1976مواليد   7/8/2004  عمار ابلحد اسو  184 ي منطق ة ف دة امريكي ي قاع ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  . بالموصلالسكك

سلحين        الخزرج- الموصل  مترجم/ اعزب / 1981  8/8/2004  عونريمون فاروق شم  185 د م ى ي ه عل ع راس ي     قط اد ف د والجه ل التوحي ن قب م
  .الموصل

فراس موفق هادي   186
  8/8/2004  بطرس 

زب  / 1978 ون  / اع ة الفن ريج آلي خ
ة سرحية / الجميل ون الم سم الفن ة / ق جامع
  قتل ذبحا / الموصل

  يد مسلحين مجهولين في الموصلقطع راسه على    الحدباء-الموصل 

د    12/8/2004  وليد بولص شمعون  187 ه  / 1977موالي زوج ول ال3مت من  /  اطف
   بغداد- في منطقة بغداد الجديدة قتل على يد مسلحين مجهولين  نينوى  تللسقفاهالي 

  . في بغدادقتلت على يد مسلحين مجهولين  ج حي الخلي– بغداد  من اهالي باطنايا/ باآر  / 1981مواليد   20/8/2004  لندا سمير دنخا  188



  

ريتا سمير دنخا حنك   189
  . في بغدادقتلت من قبل مسلحين مجهولين   حي الخليج–بغداد   من اهالي باطنايا/ باآر  / 1985مواليد   20/8/2004  اهللا

ه      حي الخليج–بغداد     22/8/2004  اسخريا شابو بتو  190 رض منزل سبب تع ل ب صاروخ  قت وم ب ل  RBG7لهج ن قب  م
  .مسلحين مجهولين في بغداد

رافع غانم يعقوب   191
د   22/8/2004  فندقلي زوج   / 1950موالي ل  /  مت احب مح ص

اطلق مسلحون مجهولون النار علية بعد خروجه من         قتل عندما     موصل  )مقاول  ( حالن
  . في الموصلالعمل

  . بغداد–قتلت اثر انفجارعبوة ناسفة امام القصر االبيض   نينوى -عقرة   من اهالي قرية تله  23/8/2004  جينا ميخائيل يونان  192

ي       عرفة- آرآوك  اعزب/  1981مواليد   23/8/2004  سرآون ريحانة شابو   193 وطني ف ر الحرس ال ام مق ة ام يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  آرآوك حيث آان هناك لغرض التطوع

   في آرآوكقتل بعد خطفه على يد مسلحين مجهولين   قضاء ديس-آرآوك    اوالد3ج وله متزو/  1945مواليد   25/8/2004  عصام الوند يوسف  194

ضياء حنا بطرس   195
د   25/8/2004  آلشو ه 1946 / موالي زوج ول ه   /  اوالد4مت ل

  .في بغدادقتل من قبل مسلحين مجهولين   بغداد  ورشة تصليح سيارات

تغريد عبد المسيح   196
 حي –برطلة  –نينوى   باآر/  1975مواليد   31/8/2004  اسحق بطرس 

  العذراء
ي الموصل   ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ة–قتل   حي الكرام

  .بالموصل

 حي – برطلة –نينوى    باآر  /1980مواليد   31/8/2004حال عبد المسيح اسحق   197
  العذراء

ي الموصل   ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ة –قتل  حي الكرام
  .بالموصل

رس تارا مجيد بط  198
 حي – برطلة –نينوى   باآر /  1985  31/8/2004  الهدايا

  العذراء
ي الموصل   ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ة –قتل  حي الكرام

  ).نفس الحادث السابق(

ل مسلحين مجهولين             الدورة-بغداد   صاحب اسواق بغداد / متزوج   31/8/2004  ابو لؤي  199 دورة     قتل بعد مداهمة اسواقه من قب  في ال
    .ببغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور ببغداد  بغداد    2004/اب  خالد ميخا حناوا  200

د    1/9/2004   نيسان صليوا شموئيل  201 ه  / 1960موالي زوج ول ال 6مت من /  اطف
  . في الموصل لمسلحين مجهولينهجوم عشوائيقتل اثناء    تلكيف-نينوى   اهالي تلكيف

آورآيس يوارش   202
  .قتل نتيجة انفجار قنبلة موقوتة في الكرادة ببغداد   الدورة-بغداد   متزوج / 1966 مواليد   2004/ 1/9  اننيس

   منطقة الساعة–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    عنكاوا–اربيل   اعزب/  1971مواليد   2/9/2004  هاني بولص توما  203
   منطقة الساعة–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    عنكاوا–اربيل   عزب ا/  1974مواليد   3/9/2004  خالد بولص توما  204

ة مدرعة في تكريت                 الدورة- بغداد  من اهالي القوش/ طفل /  1998مواليد   3/9/2004  رويد فائز حنا  205 ة امريكي ر    ( قتل عن طريق عجل دهس غي
  ).معروف الدوافع واالسباب 



  

ة مدرعة في تكريت                بغداد  من اهالي القوش/ طفل /  2003ليد موا  3/9/2004  رامن فائز حنا  206 ة امريكي ر    ( قتل عن طريق عجل دهس غي
  ).نفس الحادث اعاله). ( معروف الدوافع واالسباب 

  . في بغدادقتل من قبل مسلحين مجهولين   حي الخليج– بغداد  .له طفل واحد/ متزوج /  1970مواليد  5/9/2004  قيس متي اسطيفان   207
  . امام داره في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   دورة-بغداد   من اهالي آرمليس / 1962مواليد   10/9/2004  اياد سعد اهللا  208

مارك لويس بولص   209
  . نينوى-  في الحمدانيةقتل نتيجة سقوط قذيفة هاون على داره   الحمدانية-نينوى  من اهالي الحمدانية/ اعزب  / 1989مواليد   10/9/2004  شيتو

د   10/9/2004  فصيح آورآيس مراد  210 ه / 1956موالي زوج ول ال3مت ن  /  اطف م
ه من الموصل             قتل بعد اختطافه     الدورة–بغداد   اهالي تلكيف  من مطعم في سامراء في طريق

  . على يد مسلحين مجهولينالى بغداد

د    10/9/2004  بشار عكوبي يونو   211 ه /  1963موالي زوج ول ال 3مت  من / اطف
   ببغدادقتل بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين    بغداد الجديدة- بغداد  اهالي تلكيف

سطين      الدورة-بغداد   يسكن في حي االثوريين في الدورة  14/9/2004  عصام صبيح يونان  212 ة شارع فل اء القصف في منطق ل اثن اء قت رب دار االزي ق
  . بغداد- العراقية

ستقلون           18/9/2004 ساندي تيادورس يونان  213 قتل في سيارة آيا من قبل مسلحين ي
 هاجموا سيارتهم في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد  BMWسيارة 

   في الموصلقتلت على يد مسلحين مجهولين  موصل  موظفة في محافظة نينوى  23/9/2004  سناء توما  214
  . في الموصلى يد مسلحين مجهولينقتل عل  موصل مترجم  24/9/2004  منير توما  215

ن         بغداد  من قرية باطنايا/   عاما 16العمر   24/9/2004  رودي يونس حبيب  216 ل م ن العم ه م اء عودت ولين اثن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .سامراء الى بغداد

ه في المجموعة          ختطافه  وجد مقطوع الراس بعد ا      موصل   صاحب محل آماليات/  1972مواليد   26/9/2004  بسام صبري ميخا  217 ام محل من ام
  دفع فدية مالية بالرغم من من قبل مجهولين الثقافية بالموصل 

زوج م / 1963  27/9/2004  عمانوئيل نيسان منو  218 ه / ت ال 6ول ل /  اطف عام
ولين   الدورة-بغداد   خدمة في نادي الصيد سلحين مجه ل م ل من قب دورة قت ي ال ين – ف  - حي المعلم

  بغداد

ارادونا عمانوئيل م  219
د   27/9/2004  نيسان زب  / 1988موالي ي / اع ة ف ل خدم عام

  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   نادي الصيد

زوج  / 1971  27/9/2004  رعد نيسان آورو  220 ه / مت ال 4ل ي /  اطف ل ف عام
  ).نفس الحادث اعاله( ن قتل من قبل مسلحين مجهولي   الدورة-بغداد   نادي الصيد

عامل  /  اطفال 4له / متزوج / 1968مواليد    27/9/2004  عامر نيسان آورو  221
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   خدمة في نادي الصيد

ه    / 1966مواليد  27/9/2004  امير شابو  222 زوج ول ال    6مت عامل  /  اطف
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-غداد ب  خدمة في نادي الصيد

زب  / 1985  27/9/2004  راسم الياس صليوة  223 ادي    / اع ي ن ة ف ل خدم   ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد عام



  

  الصيد

زب  / 1979  27/9/2004  نعيم آورآيس آريتو  224 اد   / اع ي ن ة ف ل خدم ي عام
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   الصيد

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    28/9/2004  عزيز ايلو بولو  225

اء توجهه من الموصل       قتل في الطريق بين الموصل وبيجي اثن          تلكيف-نينوى   من اهالي تلكيف/ متزوج  / 1970مواليد   28/9/2004  جميل توما يونان  226
  الى بغداد

   في بغدادقتل من قبل مسلحين مجهولين بعد اختطافه   الدورة-بغداد   معاون مدير المختبرات االنشائية  2004ايلول   عصام سعيد بنو  227

ه في سامراء م            بغداد الجديدة- بغداد  اعزب  /  1970مواليد   12/10/2004  بشار يعقوب نعمو   228 د اختطاف ل مجهولين   قتل بع وال   / ن قب وجد مقت
  .في مستشفى الطب العدلي ببغداد

  . في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين  الموصل  نجار /  1981مواليد  13/10/2004  عدنان توما  229
  . في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين  موصل  من اهالي الموصل/  1980مواليد   14/10/2004  سعد عدنان توما  230

اسمين بوداغ موشي ي  231
   .ببغداد في منطقة الدورة عبوة ناسفة تفجير فيقتلت    الدورة-بغداد   متزوجة / 1963مواليد   15/10/2004  جماني

ليليان ساهر جرجيس   232
ة    / 1998مواليد    15/10/2004  خمورو وداغ     / طفل ة ياسمين ب  ابن

   نطقة الدورة ببغدادفي تفجير امام عجلة امريكية في مقتلت    الدورة-بغداد   اعاله

ة     نينوى  من اهالي باطنايا/  اعزب / 1973مواليد   20/10/2004  عمار عزيز اوراها  233 ي منطق يارته ف لب س د س ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  . الرمادي– القائم

  ادقتلت على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغد  بغداد  مترجمة  21/10/2004  ليلى عادل آاآا  234

ضياء يوسف يعقوب   235
 حي – برطلة –نينوى   متزوج وله ولدان/  1968مواليد   23/10/2004  بهنام

  المعلمين
ة                   ل امريكي في منطق قتل في حادث سيارة نتيجة مضايقته لرت

   بغداد-ابو غريب 

د   25/10/2004  رعد اندراوس يوسف  236 د/  1978موالي ل واح ه طف زوج ول  / مت
  . الدورة– في بغداد قتل على يد مسلحين مجهولين   دورة-بغداد   مترجم

له  / متزوج وله ثالثة اطفال /  1964مواليد    29/10/2004  معن يوسف  237
  .  في الدواسة بالموصلقتل على يد مسلحين مجهولين   دواسة-الموصل   محل لالدوات الكهربائية

سنا توما اسطيفان   238
دير شرآة       /متزوج   / 1954مواليد    30/10/2004  سكمن    نائب م

ة       الموصل  نفط الشمال ي منطق يارته ف ود س و يق سلحة وه ة م ل مجموع ن قب ل م قت
  البلدية بالموصل

رئيف صليبا يوسف   239
ة واحدة        / متزوج   / 1960مواليد    6/10/2004  القصاب ه  طفل / ل

ى    آرآوك .مهندس في شرآة نفط آرآوك  ؤدي ال ق الم ى الطري فة عل وة ناس ار عب ر انفج ل اث ع قت  موق
  . في آرآوكعمله

  .قتل في الموصل على يد مسلحين مجهولين    مدير مدرسة في الموصل  7/10/2004  وعد القطان  240
  . في الدورة ببغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   الدورة-بغداد    متزوج1958مواليد   2/11/2004  عامر عبد االحد ايوب  241
ي        الدورة-بغداد   اطفال 3متزوج وله /  1966د موالي  2/11/2004  عالء اندراوس دنخا  242 ولين ف سلحين مجه ع م شرطة م ة ال تباك دوري اء اش ل اثن قت



  

  . بغداد ، جرحت زوجته ايضا في الحادث– الدورة

عماد جميل عبوش   243
ام ووجدت ج           الحمدانية-نينوى    وله طفلين متزوج / 1972مواليد   2/11/2004  يونان سبعة اي القرب من معسكر     قتل بعد اختطافه ب ه ب ثت

   . بالموصلالغزالني

 مرقس مادلين حنا  244
  3/11/2004  )نادية(

د  ة  / 1958موالي ة / متزوج ة جامعي  مدرس
داد     ة بغ من / في الطب البيطري    / في جامع

  اهالي زاخو
داد    – في طريق االردن      قتلت على يد مسلحين مجهولين       الدورة-بغداد  د   بغ عن

  .لوجةناحية الكرمة التابعة للف

داد          حي الرياض– بغداد  من اهالي النيروي/  1969مواليد   13/11/2004  اسحق شيبا صليوا  245 ة العظيم        -قتل على طريق بغ ى       آرآوك في منطق ر عل  ، عث
  .22/12/2004في مستشفى بعقوبة في جثته 

  . في حي الجهاد ببغداد على يد مسلحين مجهولينقتل   بغداد الجديدة– بغداد  متزوج/  1969مواليد   14/11/2004  مازن سامي ميخائيل  246

 حي – برطلة –نينوى    اعزب/ 1980مواليد   17/11/2004  منتصر اسعد متي  247
  دواسةال -قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   العذراء

 حي – برطلة –نينوى   اعزبشاب /   1991مواليد   17/11/2004  بشار اسعد متي   248
  دواسةال - يد مسلحين مجهولين في الموصل قتل على  العذراء

  . في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين  موصل جديدة– نينوى  تللسقفمن اهالي / اعزب /  1973مواليد   18/11/2004  نزار قرياقوس جبو  249

ولي           الدورة-بغداد   اعزب / 1975مواليد   21/11/2004  سامي ايشو خوشابا  250 د مسلحين مجه ى ي وى في طريق           نقتل عل  في محافظة نين
  .توجهه الى بغداد

سرخدون ايليا القس   251
  . في آمب سارة ببغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   آمب سارة– بغداد  متزوج وله طفلتين/  1977مواليد   21/11/2004  اوراها

صباح موسى آرومي   252
  قضاء بيجي   متزوج/ 1949مواليد   30/11/2004  عبادة

ى طر    ه                قتل عل القرب من د انفجار سيارة مفخخة ب يق بيجي عن
ة         يارة تابع حب س ى س ل عل ان يعم ث آ ي حي ل امريك ى رت عل

  .لشرآة نفط بيجي

   حي السالم–بغداد    وله طفلين متزوج  /1977مواليد   1/12/2004  ليث حكمت خضر اشو  253
ن     دما اختطف م ولين بع سلحين مجه ل م ن قب ه م ع راس م قط ت

المجموعة  / شرآات في حي المهندسين     موقع عمله في احدى ال    
  .الموصل/ 

   بغداد-قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور    بغداد الجديدة-بغداد    اعزب /  1969  5/12/2004  هيثم يوسف ساآا  254

رعد اوغسطين   255
وراه   7/12/2004  قرياقوس رة  دآت ف واذن وحنج صاص ان / اخت

  متزوج وله اطفال / 1967مواليد 
 حي – برطلة –نينوى 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الرمادي في عيادته  المعلمين

  . في نينوىقتل بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين  نينوى   اوالد4 وله متزوج/  1962مواليد   9/12/2004  صباح هرمز ادم  256

ه           نينوى  طفال ا5متزوج وله /  1955مواليد   11/12/2004  سالم بطرس جرجيس  257 د اختطاف د مفرق تلكيف       قتل على يد مسلحين مجهولين بع  عن
   . نينوى–ووجدت جثته في حي اليرموك بالموصل 

  .في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    دورة-بغداد   يعمل سائق في شرآة نفطية  12/12/2004  ريمون يوخنا ارام  258



  

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  مهندس  15/12/2004  صباح حنا اوراها  259
   في بغدادقتلت على يد مسلحين مجهولين   بغداد الجديدة– بغداد   1971مواليد   16/12/2004  ابتسام بتيو اوراهم  260

ولين      بغداد   1980مواليد   16/12/2004  ايناس بتيو اوراهم  261 سلحين مجه د م ى ي ت عل داد   قتل ي بغ ادث   (  ف س الح نف
  ).اعاله

د   20/12/2004  نجاح يعقوب ججو  262 الي تلكيف  / 1947موالي زوج / من اه مت
  .في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   بغداد  / اوالد 3وله 

موسى يوسف عزيز   263
  . السعدون–قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  من اهالي الحمدانية / 1960مواليد   2004  نديري

  . الدورة–عبوة ناسفة على سيارته في بغداد قتل في انفجار   الدورة-بغداد  مترجم  2004  فردريك زيا مندو  264
  . في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين   الدرآزلية- موصل   نينوى-من اهالي برطلة  / 1975مواليد  2004  اديب متي يوحنا  265
   في الموصلمسلحين مجهولينقتل على يد      نينوى- تللسقفمن اهالي   2004  اثير امير شابا  266
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي نينوى  2004  بسام زرا  267
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  بهاء صبيح عبد  268
 ين مجهولين في بغدادقتل على يد مسلح     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  ديلون امير هرمز  269
 قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية القوش  2004  حكمت توما توال  270
 قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  هاني حبيب حنا  271
 ى يد مسلحين مجهولين في بغدادقتل عل     نينوى-من اهالي قرية تلكيف  2004  نبيل ولسن وليم  272
 قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  وسيم صباح عبد  273
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين     نينوى-من اهالي قضاء الحمدانية  2004  زيا فرنسو بطروزي  274
   في بغدادقتل خالل انفجار     نينوى-لكيفمن اهالي قضاء ت  2004  عمار عبد االحد بقا  275
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  غالي جميل نعمو  276
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية القوش  2004  فخري متيكا وزي  277
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي تللسقف   2004  فائز متي يوسف  278
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي تللسقف   2004  ماهر رحيم مروآي  279
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  ستيفن عماد حازم  280
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-رية باطنايامن اهالي ق  2004  سالم طوبيا ججو  281
   على يد مسلحين مجهولين في بغدادتقتل     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  انيتة سعد سامي  282
   على يد مسلحين مجهولين في بغدادتقتل    من اهالي باطنايا  2004  نجمة داود آاآوز  283
  . حي الشرطة–قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    حي الشرطة–بغداد    دهوك-اهالي قرية درآني من   2004  زيا اسبانيا ياقو  284
  .قتلت مع عائلتها بالكامل في  الدورة ببغداد   حي الشرطة–بغداد    دهوك-من اهالي درآني  / 1990مواليد   2004  زينة زيا اسبانيا  285



  

سامي شليمون   286
  دهس من قبل دبابة امريكية في سيارته في منطقة تكريت    آري باص– دهوك  اعزب /  1980مواليد   4/1/2005  اسماعيل

   في بغدادقتل من قبل مسلحين مجهولين   آراج امانة– بغداد  له بنت واحدة /  1960مواليد  8/1/2005  جوني يونان زيا  287
  . الرمادي– حين مجهولين في منطقة هيتقتل على يد مسل  نينوى  اعزب /  1981مواليد   8/1/2005  الن اديب ياقو  288
289  
رأس     بغداد    8/1/2005  جوزيف توما وزوجته  290 وعي ال دا مقط ولين ووج سلحين مجه د م ى ي تال عل ي ق  ف

  .بغداد

د   10/1/2005  ) يوليا(يونية ياقوشابا  291 ة1972موالي ا  متزوج ات5 له ن   /  بن م
ي        بغداد الجديدة– بغداد   دهوك-اهالي قرية سردراف  ولين ف سلحين مجه د م ى ي ا عل د اختطافه ة بع دت مقتول وج

  .نينوى

سلحين     الحمدانية-نينوى    اطفال6ولها  متزوجة / 1964مواليد   10/1/2005  ميسون يعقوب ششا  292 ة وم وات االمريكي ين الق ات ب اء مواجه ت اثن ي قتل  ف
  .نينوى

نمرود  عيسى يعقوب   293
قتل اثناء مواجهات بين القوات االمريكية والمسلحين في منطقة            الحمدانية-نينوى    اطفال9ج وله متزو/  1958مواليد   13/1/2005  اسطيفو

  .نينوى/ الصناعة 

روني منير فرج   294
  .في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    بغداد الجديدة– بغداد    25/1/2005  الصافي 

من  / وله طفل واحد  متزوج  /  1960مواليد    26/1/2005  منذر آورآيس جارو   295
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   الكرادة- بغداد  اهالي فيشخابور

فراس مؤيد ناصر   296
  . بغداد– في الزيونة قتل على يد مسلحين مجهولين  بغداد  متزوج /  1974مواليد   30/1/2005  قوقاب 

ة  /قتل بعداآمال االنتخابات في مدرسة بدرالكبرى         دبغدا  عميد متقاعد/  1947مواليد   30/1/2005  مؤيد ناصر قوقاب   297  عملية انتحاري
  .في زيونة ببغداد

عبدالمسيح آيورآيس   298
  .في بغدادمجهولين مسلحين قتل على يد    بغداد الجديدة– بغداد    8/2/2005  النوفلي

  . في حي االعالم ببغدادقتل على يد مسلحين مجهولين  لة حي الرسا– بغداد   اطفال3 متزوج وله  /1970مواليد   10/2/2005  مهند منير يعقوب  299
  . شارع فلسطين– قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد   بغداد الجديدة– بغداد  اعزب /  1978مواليد   13/2/2005  امجد انور سليمان  300

رة    15/2/2005  زهور اشور  301 نة اخي ة س ة / طالب ة الهندس ة / آلي جامع
ا في       قتل   البصرة  البصرة دما آانت مع زمالئه د مسلحين مجهولين عن ى ي ت عل

  رحلة الى متنزه االندلس في البصرة

د    16/2/2005  خالد افرام موميكا  302 ه  / 1970موالي زوج ول ال5مت من  /  اطف
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة   الدورة-بغداد   اهلي الحمدانية

وسام الياس سعيد   303
اميع          منطقة العالوي–بغداد    اعزب/ 1981مواليد   22/2/2005  شوشندي ع مج ات م ة مواجه ة نتيج وات االمريكي د الق ى ي ل عل قت

  . في بغدادمسلحة
د   24/2/2005  بثيو شمعون بثيو  304 د /  1947موالي ل واح ه طف زوج ول   . امام داره في الدورة ببغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   الدورة-بغداد / مت



  

  مهندس

ه            بغداد  دآتور  29/2/2005  حسام عاوش توما  305 ه من منزل د اختطاف د مسلحين مجهولين بع ى ي داد قتل عل   ببغ
  .16/2/2005بتاريخ 

 في الخطوط طيران مهندس  / 1952مواليد   2005شباط   ضياء جرجيس اسحق  306
  .في الدورة ببغداد قتل على يد مسلحين مجهولين  دورة ال-بغداد   من اهالي برطلة/ الجوية العراقية 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين  في الموصل  نينوى    2005/شباط  اليسا نور  307
  . في الموصلقتل على يد مسلحين مجهوليين   الموصل-نينوى   مصور تلفزيوني  2005/ 3 /14  حسام هالل سرسم  308

 سعد ايوب سليمان  309
داد          بغداد الجديدة–بغداد   ل اطفا3متزوج وله /  1958مواليد   15/3/2005  جوجانة ي بغ ة ف وات االمريكي د الق ى ي ل عل ران –قت احة الطي  . س

  ).وصف الحادث بالخطأ من قبل القوات االمريكية(

د   17/3/2005  وائل يوسف يعقوب  310 الن  /1963موالي ه طف زوج ول د /  مت عمي
  قتل على يد مسلحين مجهولين في محافظة آرآوك   بغداد  شرطة

  . امام محله في الدورة ببغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   الدورة-بغداد    اطفال5متزوج وله /  سنة 45العمر   22/3/2005  طيفو ايوناآريم اس  311

 حي – برطلة -نينوى   متزوج وله طفل واحد/  1973مواليد   24/3/2005  خالد وليد زآو  312
  .غدادقتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة بب  العذراء

د  5/4/2005  صباح صادق زورا  313 ه/ 1953موالي زوج ول ن / اوالد  5مت م
  قتل في بغداد على يد مسلحين مجهولين  نينوى  سقفلاهالي تل

سلحين         حي المعلمين–برطلة    اعزب/ 1973مواليد   6/4/2005  باسل شيت نوح  314 ل م ن قب ضايقته م سبب م ير ب ادث س ة ح ل نتيج قت
  . في نينوىمجهولين

حسام قرياقوس . د  315
ب     12/4/2005  توماس ة الط ي آلي تاجير ف ة / اس الجامع

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  المستنصرية

ة        الحبيبية–بغداد   متزوج  14/4/2005  رعد شابا بطرس  316 ي منطق ة ف المواد الغذائي اص ب ه الخ ة محل ر مهاجم ل اث قت
  .الشعب ببغداد

  .في الدورة ببغدادقتل برصاصة طائشة اخترقت نافذة غرفته   الدورة -بغداد   من اهالي القوش / 1952مواليد   25/4/2005  اسحق حبيب مروشا  317

 حي – برطلة –نينوى   متزوج وله ولدان/  1975  1/5/2005  بيرج ميناسكان بانوس  318
   حي الصناعة–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   السالم

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة ببغداد   الدورة–بغداد    اطفال5متزوج وله /  1952مواليد   2/5/2005 ن منصوريوسف سليما  319
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي منطقة عقرة / 1958مواليد   2/5/2005  ميخائيل هاويل صليوا  320
  . بين الموصل وبرطلةقتل بالخطا برصاص الحرس الوطني   الدرآزلية- موصل    وله ولد واحد متزوج /1981مواليد   4/5/2005  رائد يوسف ايشو خونا  321

ز التطوع للجيش                  البياع- بغداد  موظف في الشرآة العراقية / 1983مواليد   5/5/2005  اياد نصير فكتور  322 ام مبنى مرآ قتل في انفجار سيارة مفخخة ام
  .بغدادمل العراقي في حي العا

  . في الموصلسقوط صاروخ بشكل عشوائي على البيتقتل ب   حي السكر–الموصل   1977مواليد   18/5/2005ليث زهير جبرائيل   323



  

  الياس حنا حودي
  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد   الدورة-بغداد   من اهالي قرية القوش   2005/ايار  آريم ايليا ابونة  324
   بغداد-قتل من قبل مسلحين مجهولين في طريق رمادي    باطنايا-نينوى   سائق / 1947مواليد   2005/ايار مسموس عزيز آاآوس  325
  قتل على يد القوات االمريكية في الموصل  نينوى  من اهالي برطلة / 1955مواليد   28/6/2005  سامي متي اسحاق  326
  .اثر هجوم من قبل مجموعة مسلحة ببغداد امام داره قتل   دورة -بغداد     متزوج /1963مواليد   4/7/2005  يونادم خنا شمعون   327

د   5/7/2005  رجينة انويا آورآيس  328 ة/  1945موالي ار   / متزوج ي مط ل ف تعم
ولين    بغداد الجديدة– بغداد  بغداد سلحين مجه د م ى ي ت عل دادقتل ي بغ ار -  ف ق المط (  طري

  )تعرضت حافلتهم الى هجوم مسلح

د   5/7/2005  نادية داود بطرس  329 ة /1968موالي ار   /  متزوج ي مط ل ف تعم
ولين   البتاوين- بغداد  بغداد سلحين مجه د م ى ي داد قتلت عل ي بغ ار – ف ق المط (  طري

  ).نفس الحادث اعاله 

ى    البتاوين-بغداد   تعمل في مطار بغداد/ باآر  / 1970مواليد   5/7/2005  وفاء داود بطرس   330 داد قتلت عل ي بغ ولين ف سلحين مجه د م ار –ي ق المط (  طري
  ).نفس الحادث اعاله 

د   5/7/2005  ارآان داود بطرس  331 زب  / 1972موالي ار  / اع ي مط ل ف يعم
داد       البتاوين-بغداد   بغداد ي بغ ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل ار –قت ق المط (  طري

  ).نفس الحادث اعاله 

داد    البتاوين-بغداد   تعمل في مطار بغداد/ باآر  / 1970مواليد   5/7/2005  سوسن نجيب  332 ي بغ ولين ف سلحين مجه د م ى ي ار –قتلت عل ق المط (  طري
  ).نفس الحادث اعاله 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين     نينوى-من اهالي آرمليس   5/7/2005  ندى داود بطرس  333

ولين   حي الزهور– موصل  وله ولدانمتزوج /  1963مواليد / صيدلي   7/8/2005  نوئيل بطرس شماس  334 سلحين مجه د م ى ي ل عل ي الموصل  قت ع ف ه م د اختطاف بع
  .شقيقته ، تم تحرير شقيقته بعد دفع فدية

د   9/8/2005  سرآون ايشو حسقيال  335 زب  /1982موالي ة  /  اع الي قري ن اه م
تباك    الدورة-بغداد   دهي ر اش ل اث صلقت ولين  ح سلحين مجه ين م ة  ب ي منطق  ف

  .نيك ببغدادالميكا

  جرجيساسمير يلد  336
  23/8/2005  خمرو

دان وبنت          / 1947مواليد   ه ول /  متزوج ول
ساعد    تاذ م وراه اس ة االدارة / دآت آلي

  الجامعة المستنصرية/ واالقتصاد 
ه                   الدورة–بغداد  د اختطاف داد بع د مسلحين مجهولين في بغ ى ي الرغم   قتل عل  ب

                    .من دفع الفدية

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    26/8/2005  سعد اديب توما  337

من /   اوالد 4متزوج ولديه  / 1950مواليد    26/8/2005  متي شمعون زورا  338
   برطلة-نينوى  اهالي برطلة

زي     دون ال وعتين يرت ين مجم ار ب الق ن ادل اط اء تب ل اثن قت
شتري  ان ي دما آ سكري عن از من محطة تعالالع ةغ ة برطل  – بئ

  .نينوى

دان        / 1968مواليد    26/8/2005  نبيل اآرم امونا  339 ه ول زوج ولدي من  /  مت
   برطلة-نينوى  اهالي برطلة 

زي     دون ال وعتين يرت ين مجم ار ب الق ن ادل اط اء تب ل اثن قت
شتري  ان ي دما آ سكري عن ةالالع ة برطل از من محطة تعبئ  – غ

  .نينوى



  

صباح اوراها آيكا   340
د    4/9/2005  نداس ه /  1956موالي زوج ول ال7مت من  /  اطف

  قتل اثناء حادث تفجير في محافظة الموصل   القوش- موصل   اهالي القوش

ولين    عقرة- دهوك  اعزب/  1971مواليد   13/9/2005  امير يونان بهنام  341 سلحين مجه د م ى ي ل عل لحة  قت يارته باالس اجموا س  ه
  .الخفيفة في نينوى

د   22/9/2005  بسنينوس نيسان فيلي  342 زوج  / 1975موالي وزيرة  / مت ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/  بغداد –قتل على طريق القناة    نعيرية- بغداد  باسكال وردا

د   22/9/2005  داني نيسان فيليبس  343 زب /  1978موالي وزيرة / اع ة ال حماي
  ل مجموعة مسلحةمن قب/  بغداد –قتل على طريق القناة    نعيرية- بغداد  باسكال وردا

د   22/9/2005  ماهر منيب حنا   344 زب /  1975موالي وزيرة / اع ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/  بغداد –قتل على طريق القناة    تلكيف- موصل  باسكال وردا

د   22/9/2005  داود جوناجوني يوحنا  345 زب /  1978موالي وزيرة / اع ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/  بغداد –قتل على طريق القناة  ية قرية الداؤد– دهوك  باسكال وردا

ام داره    قتل     الغدير- بغداد   متزوج وله طفل واحد1965مواليد   25/9/2005  صالح بشير القس  346 ار       ام ر اطالق الن ل مسلحين مجهولين        اث في  من قب
  . في بغدادمنطقة الغدير 

  . بين قرية شيوز ودهوكقتل على يد مسلحين مجهولين   المنصورية- دهوك   اوالد3 متزوج وله 1958مواليد   4/10/2005  انور يوسف حنا  347

ميخائيل سيروان   348
  قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك  مهندس  29/10/2005  ميخائيل

د م       بغداد  من اهالي قرية قره ولي  2/11/2005 يونان غريب القره ولي  349 ان           قتل على ي دما آ ى طريق تكريت عن سلحين مجهولين عل
  قادما من سوريا الى بغداد 

  . ببغداداثر انفجار سيارة مفخخة امام مطعم ابو نواسقتل    الدورة- بغداد  اعزب/  1986مواليد   9/11/2005  عمار ياسر عيد  350
  .جار سيارة مفخخة امام مطعم ابو نواس ببغداداثر انفقتل    الدورة-بغداد    اعزب /1976مواليد   9/11/2005  روني ياسر عيد  351
  قتل على يد مسلحين مجهولين في تكريت   بغداد الجديدة– بغداد   اعزب1984مواليد   14/11/2005  زيا نمرود زيا  352

ة    15/11/2005  سنان مؤيد. د  353 شفى الحمداني ي مست صائي ف ب اخ  -طبي
  قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  نينوى

ريمون اسطيفان   354
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين  بغداد  من اهالي قرية الداؤودية / 1983مواليد   26/11/2005  اوراها

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   الحمدانية- نينوى  من اهالي الحمدانية/ اعزب 1986مواليد  29/11/2005  يوسف نبيل اسماعيل   355
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   حي التحرير– نينوى   اعزب 1980مواليد   29/11/2005  يخا يوخناآورآيس بر  356

د   2/12/2005  سرمد بهنان ابراهيم  357 ت  / 1974موالي د وبن ه ول زوج ول  / مت
ولين  آرآوك  شرطي سلحين مجه د م ى ي ل عل ي شرطة قت ه ف ة واجب اء تأدي  اثن

  .آرآوك



  

   في الموصلقتل على يد القوات االمريكية  نينوى  من اهالي القوش  2005  نائل صبري عوسجي  358
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    2005  ايمن ايشو   359
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    2005  فارس ايشو  360
   في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي برطلة  2005  رائد خليل ابلحد  361
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي باطنايا  2005  رعد هرمز نعمو  362
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي باطنايا  2005  موسى عزيز آاآوش  363

مظفر هادي سمو   364
   في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي برطلة  2005  عيس

   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي باطنايا  2005   عزو عوديشميخا  365

بهنام مارزينا داؤد   366
   في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي الحمدانية / 1951مواليد   2005  قصاب

  . في بغدادحين مجهولينقتل على يد مسل    من اهالي قرية الداؤودية / 1964مواليد   2005  جبرائيل يلدا آوريال  367

جيمس بنيامين   368
د   2005  خوشابا ي    /  1967موالي ي ف ة ده الي قري ن اه م

  . في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   بغداد الجديدة–بغداد   بلد شمال بغدادمدينة آان يعمل في / دهوك 

   بغداد فيقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي برطلة  2005  داود عبديش هرمز  369
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي قرية الداؤودية   2005  آمال قرياقوس ابلحد  370
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي قرية تللسقف  2005  وعد رؤوف آانون  371

خيري عبد المجيد   372
  الموصل في قتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي برطلة  2005  فتوحي

  في بغداد قتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي قرية باطنابا  2005  فريد قرياقوس بطرس  373
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي قرية باطنابا  2005  سالم عزيز موشي  374
   في نينوىجهولينقتل على يد مسلحين م    من اهالي قرية تللسقف / 1961مواليد   2005  سمير فرنسو ججو  375
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    يامن اهالي قرية باطنا  2005  صفاء غانم طوبيا  376
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    من اهالي قضاء تلكيف  2005  نبيل جميل آندوري  377
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   ديالى–قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الخالص    آوري آافانا–دهوك   متزوج وله ولدان وبنتان / 1959مواليد   19/1/2007  وردا صليو ا شمعون  471

472  
473  

فراس يونس بجوري 
وزوجته بان يوسف 

  اوراها
  قتال في انفجار بساحة التحريات ببغداد  بغداد    20/1/2007

ابلحد خضر آرومي   474
   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين   الحمدانية-نينوى   1944مواليد   22/1/2007  حنتوش

د   24/1/2007  عكوبي يوسف بولص  475 ي    / 1957موالي ا ف ة بيناث الي قري ن اه م
   بغداد فيقتل على يد مسلحين مجهولين    دهوك

ى      تلكيف-نينوى    متزوج/  1979مواليد   30/1/2007  فارس دانيال يوسف  476 ور عل م العث ه وت د اختطاف ولين بع د مسلحين مجه ى ي ل عل قت
  .جثته في الموصل 

شكيب بولص اسحق   477
د   30/1/2007  البوتاني زوج /  1967موالي الي  / مت ن اه م

د    نينوى  آرمليس ولين بع د مسلحين مجه ى ي ل عل ى قت ور عل م العث ه وت  اختطاف
  .جثته في الموصل 

آانون الثاني   صباح سرآون صباح  478
   في الموصلقتل على يد مسلحين مجهولين  نينوى   1979مواليد   2007

ران   1/2/2007  اسحق هرمز ايشو  479 ة طي داد / هندس ار بغ ام مط دير ع م
دا         بغداد  2004الدولي من عام  ارات       قتل على يد مسلحين مجهولين في بغ دة عي د باصابته بع

  .نارية وسرقوا سيارته

عبد الخالق باآوس   480
د   3/2/2007  موسى ماس  / 1962موالي الي  / ش ن اه م

  قتل ببغداد على يد مسلحين مجهولين بعد اختطافه ودفع الفدية   بغداد  نينوى -الحمدانية 

فراس صباح عبوش   481
   ببغدادقتل في مجزرة سوق الصدرية  بغداد    3/2/2007  شيخو

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    12/2/2007  هيثم حازم مجيد غزالة  482

داد                  الحمدانية-الحمدانية    متزوج/  1962موالبد   13/2/2007  رعد جميل شعيا  483 ة بغ وطني  في منطق اجي  -قتل على يد الحرس ال يعمل  /  الت
  .  الموصل-سائق على خط بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في شارع النضال ببغداد  بغداد  مهندس معماري  26/2/2007  يلدآووليد بحو   484
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    3/3/2007  رعد سعدي رجب  485



  

   في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين      11/3/2007  ريمون بطرس بثيو  486

الدآتور هيثم ابرود   487
مستشفى / لوجي  ودآتور باي  / 1982مواليد    15/3/2007  براين

ي           بيجي-صالح الدين   بيجي العام  ه ف ن عمل ه م د خروج ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  . صالح الدين– مستشفى بيجي العام

ى داره         الدورة-بغداد   رجل آبير في السن / متزوج  17/3/2007  اميجان خونا عزيز  488 طا عل ث س ضرب حي ة ال ل نتيج سلحونقت ربوا م  وض
  راسه بالحائط واالرض الى ان فارق الحياة

  قتل في انفجار في آرآوك  آرآوك    19/3/2007  سامي زيتو االمراوي  489
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي الحمدانية / 1965مواليد   21/3/2007  طارق جميل عبوش  490

سرمد يوسف يعقوب   491
  الحمدانية –نينوى    اعزب/  1983واليد م  24/3/2007  آتي 

  . نينوى- في الحمدانية )الحرس الوطني  ( قتل على يد الجيش  )الحمدانية(

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك  باآر  26/3/2007  مارآريت ساعور نعوم  492
   آرآوكقتلت على يد مسلحين مجهولين في  آرآوك    26/3/2007  فضيلة ساعور ناعوم  493
  . نينوى– في قصبة تللسقف في التفجيرات التي حصلتقتل   نينوى  من اهالي تلكيف  2/4/2007  نجيب هرمز عجا  494
  . نينوى– تللسقف بلدةقتل في انفجار حصل في   نينوى  من اهالي تلكيف  2/4/2007  ريـفان يلدا متي  495
  . نينوى– تللسقف بلدة في انفجار حصل في تقتل  نينوى  من اهالي تلكيف  2/4/2007  حني نمرود عم بولص  496
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  قرية باطنايا/ من اهالي نينوى   6/4/2007  طالل حبيب شعيا  497

ة      الدورة-بغداد   ولد وبنتله متزوج و / 1954مواليد  9/4/2007  نعمان متي نعمان  498 وات االمريكي د  الق ى ي ل عل دقت ل متعم ا  بفع د جنوده ن اح  م
  )اعتذرت القوات فيما بعد( المتذمرين في بغداد 

  قتل في انفجار بكرآوك  آرآوك    12/4/2007  سامر صباح الطباخ  499

مسعود قيس   500
  قتل اثر سقوط قذيفة على مدرسته في شارع فلسطين ببغداد  بغداد   عاما13العمر   13/4/2007  الجزراوي

  . ببغدادقتل اثر انفجار سيارة مفخخة   المشتل- بغداد  متزوج وله اربعة اوالد / 1966ليد موا  18/4/2007  حسان توما مسكوني  501

حنا هومي حنا   502
  .بلدة تللسقف في نينوىقتل في انفجار سيارة مفخخة في    مانكيش-دهوك   من اهالي مانكيش / 1954مواليد   2007/ 23/4  المنكيشي

 بغداد /قتل اثر انفجار عبوه ناسفه في لوآرات آليه طب االسنان  بغداد  ب آلية طب االسنان في بغدادطال  24/4/2007  حسام نزار مسكوني  503

بسام مصعب جميل   504
صاد    25/4/2007  منصور بريخو ة االدارة واالقت ي آلي ب ف ة / طال الجامع

صاد     بغداد  .بغداد/المستنصرية ة االدارة واالقت ى آلي ار عل ي االنفج ل ف ة / قت الجامع
  .تنصرية ببغدادالمس

 قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد اثناء توجهه الى العمل             النعيرية-بغداد   موظف / له ولد وبنت/ متزوج   25/4/2007  سرآون اشور ناصر  505
   .شرآة النهرين التابعة لوزارة الزراعة/ 

د  27/4/2007  هاني حنا يوسف  506 ت / 1949موالي د وبن ه ول زوج ل  /  مت
ى العمل                    بغداد   وزارة المهجرين والمهاجرينموظف في ا ال ان متوجه دما آ د مسلحين مجهولين عن ى ي قتل عل

  ببغداد
ى       بعقوبة-ديالى   معلم/  اوالد 3متزوج وله / 1958مواليد   3/5/2007  صفاء أدمون توماس  507 شمال عل ى ال وجههم ال اء ت ولين اثن سلحين مجه ى م ل عل قت



  

  .طريق بغداد بعقوبة

ى       بعقوبة-ديالى   معلم/ متزوج وله ولدان / 1960مواليد   3/5/2007   ادمون توماسنبيل  508 شمال عل ى ال وجههم ال اء ت ولين اثن سلحين مجه ى م ل عل قت
  طريق بغداد بعقوبة

  نينوى  وله بنت واحدة/ تللسقف  / 1968مواليد   10/5/2007  منهل حنا عبو  509
 -انب قبر البنتقتل اثر انفجار سيارة مفخخة في رأس الجادة بج

رأس . الموصل ه حاال     مما ادى الى اصابته في ال ى وفات وادى ال
  .وهو في طريقه الى البيت راجعا من العمل

   الدورة-بغداد    ابناء7متزوج وله /  1952مواليد   17/5/2007  حكمت فرج الصافي  510
ان       ق قتل على يد مسلحين مجهولين في منط       دما آ ك عن ة الميكاني

ه         يفرغ شاحنة مح   ام محل ة ام المواد التمويني ة ب دورة      مل  - في ال
  .بغداد

511  
512  

جميل حنا سيفو 
وزوجته منتهى  هادي 

  سليمان
  قتال على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  من اهالي نينوى  22/5/2007

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    22/5/2007  رعد نجيب ميخا  513

اء             نينوى  من اهالي برطلة / 1978مواليد  23/5/2007رياقوس صائب صباح ق  514 قتل اثر اصابته برصاصة اطلقت من قبل القوات االمريكية اثن
  . في بغدادتبادل اطالق نار مع مسلحين

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  عميدعسكري برتبة   23/5/2007  طالل آريم ايار  515

عبد حبيب يوسف   516
  . ديالى- قتل على يد مسلحين مجهولين على طريق الخالص  بغداد   متزوج/  1963مواليد   25/5/2007  س الياسالق

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى   عام17/  1989\8\24مواليد   27/5/2007  زيد وليد شكر البراق  517
518  
519  

حازم حنا وزوجته امل 
ي     بغداد  لسفارة االمريكية ببغدادموظفان في ا  31/5/2007  مسكوني ا ف سبب عملهم داد ب ولين ببغ سلحين مجه د م ى ي تال عل ق

  .السفارة االمريكية ببغداد

ه                     بغداد  وله طفالنمتزوج /  1974مواليد   2/6/2007  فؤاد سالم بّني بلو  520 ى عمل ا ال ان متوجه دما آ د مسلحين مجهولين عن ى ي قتل عل
  ببغداد

  الموصل  1973 مواليد  /آاهن  3/6/2007  رغيد عزيز متي  آني 521
  

د  سة بع د خروجه من الكني ولين عن د مسلحين مجه ى ي ل عل قت
  . حي النور–القداس يوم االحد في الموصل 

الشماس بسمان يوسف   522
د مسلحين مجهولين        الموصل  شماس  3/6/2007  داود ى ي ل عل د خروجه من   في الموصل   قت عن

  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد

الشماس وحيد حنا   523
/  الحمدانية –نينوى   شماس  3/6/2007  ايشوع

  نازح
د مسلحين مجهولين       ى ي ل عل د خروجه من   في الموصل   قت عن
  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد

الشماس غسان عصام   524
د مسلحين مجهولين        الموصل  من أهــالي آرمليس/ شماس   3/6/2007  بيداويد ى ي ل عل د خ في الموصل   قت روجه من  عن

  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد



  

رمزي يعقوب الياس   525
  .قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد بعد اختطافه  بغداد  تللسقف / موصلالمن اهالي   3/6/2007  شمامة

  .تطافهقتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد بعد اخ  بغداد  تللسقف/ من اهالي الموصل   3/6/2007  اسماعيل عزرايا نعمو  526

عالء فرج آورآيس   527
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي بطنايا / 1967موالي   5/6/2007  ستو

ين                  االمين الثانية-بغداد   1958  مواليد  10/6/2007  نسرين مرقس هرمز  528 قتلت على يد مسلحين مجهولين عند باب دارها في حي االم
  .ببغداد

ان يعمل                  بغداد الجديدة–بغداد   متزوج  / 1954مواليد   15/6/2007  يكاسعد الياس موم  529 د مسلحين مجهولين وآ ى ي قتل امام داره في بغداد عل
  .سائق تاآسي

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  متزوج وله بنتان / 1963 مواليد  15/6/2007  فرزدق معين عتيشا  530

د   19/6/2007  انمار اآرم رفو ياآو  531 ؤام   / 1979موالي زوج وأب لت ن  / مت م
  نينوى  أهــالي قره قوش

ي        ي ح ل ف ة الموص ي مدين ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
 الوحدة اثناء ذهابه لتفقد بيته الذي ترآه جراء الظروف األمنية

  .في الموصل
  . حي المثنى–د مسلحين مجهولين في الموصل قتل على ي   آرمليس-نينوى   متزوج / 1958مواليد   27/6/2007  زهير يوسف اسطيفو  532
  . حي المثنى–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    الموصل-نينوى   من أهالي برطلة / 1980مواليد   27/6/2007  لؤي سليمان نعمان  533

يوسف عوديش   534
  قتل اثر انفجار في بغداد  بغداد    28/6/2007  الشماس

د   29/6/2007  عامر بهجت ميخا   535 ال    / 1972موالي ة اطف ه ثالث زوج ول / مت
  نينوى  من اهالي تلكيف

داد           الخالص -قتل على يد مسلحين مجهولين على الطريق بين بغ
ث ه      حي وا علي ولين واطلق سلحين مجه ه م رض طريق اعت

  .الرصاص
536  
539  

بنيامين ريحانة 
  ن ببغدادقتلوا على يد مسلحين مجهولي  بغداد    2/7/2007  وشقيقتاه وابن شقيقته

سعد الياس سطيفان   540
ائن في                     الزعفرانية-بغداد    ابناء6لديه ومتزوج    2/7/2007  شيخو ه الك ه لبيت اء مغادرت قتل على يد مسلحين مجهولين إثن

  . الزعفرانية  حي-بغداد

فتح اهللا حازم فضيل   541
  بغداد  متزوج  ولديه ولدين/  1967مواليد   4/7/2007  بطي

د مسلحي     ى ي ل عل ى     قت ل في هجوم لمسلحين عل ولين قت ن مجه
عندما حاول الهروب من قبضة   محالت منطقة المشتل في بغداد      

  .المسلحين الذين أمطروه بوابل من الرصاص وأردوه قتيال
  .د بغدا-قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة السيدية  بغداد   ابناء3ولديه /   عاما58العمر   4/7/2007  موفـق فيليبب بطرس  542
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    5/7/2007  حنا البيداري  543

متي بولص مرقس   544
د   12/7/2007  موما اء / 1954موالي ه ابن زوج ولدي ن / مت م

داد   قتل على يد مسلحين مجهولين          بغداد  اهالي الحمدانية ة        ببغ ع فدي ه ودف د اختطاف بع
 .د ذلك وجد مقتوال دوالر للخاطفين وبع20.000مالية مقدارها 



  

عامرة عبد المسيح   545
  . صالح الدين– في سامراء قتلت على يد مسلحين مجهولين  سامراء   ابناء7متزوجه ولديها / 1972مواليد   12/7/2007  هرمز

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    17/7/2007  حسام جورج طوابيا  546

فادي نزار جرجيس   547
   الحمدانية –نينوى  من اهالي الحمدانية / اعزب/  1987واليد م  17/7/2007  حبش

وى  – في الحمدانية    )البشمرآة(  الحرس الوطني  قتل على يد    نين
ى طريق    ة -  الحزام   شارع -عل ساعة   .  الحمداني  8.30في ال

  .مساء

داد   قتلت في انفجار سيارة مفخخة       الغدير-بغداد   1980مواليد   25/7/2007  هديل روآس منصور  548 دير ببغ ال    في الغ وم االحتف  ي
  بطولة آاس اسيا / بفوز المنتخب العراقي على آوريا

داد       قتل في انفجار سيارة مفخخة           بغداد  من اهالي دهوك  25/7/2007  وميض سالم حنا  549 در ببغ ال    في الغدي وم االحتف ي
  بطولة آاس اسيا / بفوز المنتخب العراقي على آوريا

ن        الموصل-نينوى   متزوج وله طفلين  3/8/2007  ثامر نجيب عزوز  550 الت م اول االف دما ح ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .الخاطفين في حي الحدباء بالموصل 

فالح نصوري عبد   551
  صيدلي/   عاما 52العمر   7/8/2007  الكريم عكله

 نصوري عبد  صباح  552
  تاجر واعمال حرة/  عاما  55العمر   7/8/2007  الكريم عكله

هاجمهم مسلحون مجهولون في منطقة الكرادة ببغداد فقتل فالح      الكرادة-بغداد 
  .لضرب المبرح وقتل صباح باطالقات نارية في الرأسبا

زوج   /  1972مواليد    10/8/2007  حزني خديدا المرآهي  553 يعمل في الحرس      / مت
ة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد     قتل اثر هجوم بسيار     قضاء زمار  من اهالي قرية ناف آندال / الوطني 

  . نينوى–االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

فاروق آورآيس   554
  10/8/2007  المرآهي 

د  ل   / 1973موالي ه طف زوج ول ل / 1مت يعم
وطني  ي الحرس ال اف / ف ة ن الي قري ن اه م

  آندال
جب في احد  قتل اثر هجوم بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الوا        

  . نينوى–االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

د   10/8/2007  نبيل يوسف  555 زب  / 1981موالي ة  / اع الي قري ن اه م
قتل اثر هجوم بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد            ليفو

  . نينوى–االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

ة المنصور        المنصور-بغداد   1979مواليد   13/8/2007  ي بطرسجفري رمز  556 داودي  –قتل على يد مسلحين مجهولين في منطق  ال
  ببغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  معيد في جامعة بغداد / 1975مواليد   20/8/2007  باهر صباح آلو  557

جوزيف عبد ابراهيم   558
ة     آرآوك   1986مواليد   24/8/2007  هرمز ية الثاني ة القادس ي منطق ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل  -قت

  آرآوك

ة                 3/9/2007  باسم بهنام  559 وة الجوي ة الق دم لعب مع اندي رة ق العب آ
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  والنفط وصالح الدين

  قتل اثر انفجار سيارة ملغومة في سيطرة الموصل واربيل  لحمدانية ا-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  26/9/2007  ماثيو شمعون بطرس  560



  

  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى/  عاما 24العمر   29/9/2007  ايفان يوسف زورا  561
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/الي نينوىمن اه/  عاما 31العمر   29/9/2007  ربيع صبيح شندخ  562

الرائد عبد الرحمن   563
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  29/9/2007  احمد 

  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/ي نينوىمن اهال  29/9/2007  حسن  564
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  29/9/2007  رمضان الرائد فتحي  565

المقدم عبد الحميد   566
دم    29/9/2007    خضر ة مق سكري برتب وى / ع الي نين ن اه -م

  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية

  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية -من اهالي نينوى  29/9/2007  حميد  567
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية -من اهالي نينوى  29/9/2007  عبداسامةعماد   568
  ارمني/  سنة 70العمر   ابراهيم سهاك سرآيس  569

  وانيس سهاك سرآيس  570
30/9/2007  

  ارمني / 64العمر 
   الحبيبية-بغداد 

ا داخل                   ى جثتيهم ر عل د مسلحين مجهولين حيث عث قتال على ي
داد  ي بغ ا ف اطع   ا–بيتهم سلك ق وقين ب م مخن ة وه لحبيبي

  .ومقطوعي االطراف وممثل بجثثهم

ا     1/10/2007  بسام يوسف الياس  571 ل خادم ان يعم ا ( آ سة  ) شماس ي آني ف
ام              الموصل  الطاهرة بالموصل اختطفه مجهولون بعد تأديته للخدمة في الكنيسة وبعد عدة اي

  .ت جثته مرمية في احد احياء الموصلقتل ووجد

سمير اسطيفان ميخا   572
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    3/10/2007  دودا

  قتل على يد مجموعة مسلحة ببغداد  بغداد   دهوك-من اهالي قرية الداودية / معلم   6/10/2007   شميفرنسيس اسحق  573
  أرمنية /  سنة37العمر   مارو أوانيص  574
   جينيفا جالل  575

9/10/2007 
  أرمنية/  سنة 30العمر 

 Unity Resources Group  بنيران عناصر شرآة اقتلت  بغداد
  .بغداد/ األمنية األسترالية في منطقة الكرادة 

  12/10/2007  نجاح سلمان اللوس  576
نة   ف س د تلكي ه   / 1960موالي زوج ول مت

ال   س اطف صناعة   / خم ة ال ريج ثانوي خ
  نيكالميكا/

   بغداد الجديدة–بغداد 
ه                    ى عمل ا ال ان متوجه دما آ د مسلحين مجهولين عن ى ي قتل عل

دورة  دة بال داد الجدي ربط بغ ذي ي سريع ال ق الخط ال ى طري   عل
  . ايام من قتله3ببغداد وعثر على جثته بعد 

ميسر منصور حنا   577
ل  12/10/2007  راحيل ه طف زوج ولدي ة  / 1مت الي قري ن اه م

  نينوى  آرمليس
داد والموصل               ين بغ ى الطريق ب ون عل اختطفه مسلحون مجهول

دارها             رة مق ة آبي ة مالي ون بفدي  دوالر  50.000وطلب المختطف
  .لقاء االفراج عنه وتم قتله بعد ذلك 

د  20/10/2007  نجاح سلمان بطرس  578 ن  / 1960موالي الي م فاه ة تلكي   ،قري
  .بغداد/ جهولين في منطقة الدورة قتل على يد مسلحين م   الدورة-بغداد    ابناء4لديه 

ايمن القس عبد اهللا   579
شيقة          والده  20/10/2007  اسحاق شموني في بع  آاهن آنيسة مار ت

ى    قتل على يد الحرس الوطني العراقي          بعشيقة-نينوى  لطائفة السريان االرثودآس اثناء عودته من دهوك ال
  .ويعتقد انها آانت عن طريق الخطابعشيقة 



  

د   22/10/2007  وآنيا آبسفوزي ا  580 ال/ 1968موالي سة اطف ه خم زوج و ل / مت
وا              عنكاوا-اربيل    اربيل-من سكنة عنكاوا  قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل عندما اطلق

  .النار على سيارته 

عالء رمزي عزيز   581
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      23/10/2007  القس ميخا

ه   بغداد  اعزب / 1967مواليد   27/10/2007  م ريحانة البجوايابهنا  582 د اختطاف داد بع ولين في بغ سلحين مجه د م ى ي ل عل د قت ، وج
  .مقتوال في احد ضواحي بغداد واثار التعذيب والكي على جسده

ه  بالموصل د مسلحين مجهولين قتل على ي     الحدباء-الموصل    اطفال3متزوج ولديه  / 1971مواليد   30/10/2007  خالد آورآيس ساآو  583 امام منزله عند عودت
  .من العمل

  . نينوى–قتلت في انفجارسيارة مفخخة في بلدة تللسقف    تللسقف-نينوى    نينوى-من اهالي تللسقف   8/11/2007  شمي داؤد حنا آورو  584

ة و           قتلت اثر   نينوى   نينوى-من اهالي قضاء الحمدانية   30/11/2007   لوسية متى جميل  585  اطالق نار اصابها اثناء اشتباك بين القوات العراقي
  . ديالى–منطقة الخالص  مجموعة من المسلحين قرب

رادة                  بغداد  متزوج واب لطفلين / 1975مواليد   5/12/2007  هيثم صبيح توما زرا   586 ة الك قتل اثر انفجار سيارة مفخخة التي انفجرت في منطق
  .داخل ببغداد

  1954مواليد   كو  عامر عزيز حش  587

امر  5/12/2007   باسمة عزيز حشكو  588 زواج شقيقها ع ضع استعدادا ل  آانت تتب
  اعاله

رادة                 بغداد ة الك قتال اثر انفجار سيارة مفخخة التي انفجرت في منطق
  داخل ببغداد

ى                    بغداد    8/12/2007  فائز يوسف عنائي  589 ا ال ان متوجه دما آ ل مسلحين مجهولين عن ه  قتل من قب عمل
  . آما سرقوا سيارته في بغداد

   سنة45عمره   أسامة فريد  590
م               البصرة   سنة 42عمرها   11/12/2007  ميسون فريد  591 ا وت د اختطفاهم د مجموعة مسلحة في البصرة بع ى ي قتال عل

  .تصفيتهما في منطقة الجمهورية

فادي ميخائيل حناني   592
ر   21/12/2007  عولو نة 18العم زب /  س الي  / اع ن اه م

ه في             الحمدانية-نينوى   الحمدانية ه ووجدت جثت د اختطاف قتل على يد مسلحين مجهولين بع
  . نينوى–منطقة المنارة في ضواحي الحمدانية 

د   29/12/2007  مرام بولص أزو  593 ة اوالد  / 1942موالي ا ثالث ة وله متزوج
  .يم ببغدادقتلت اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة آرادة مر  بغداد  وبنتان

594  

595  
  ملكي الياس وزوجته
   الموصل-نينوى    ابناء وبنتين5لديهما   31/12/2007  سعاد سعيد ابراهيم

ة         وات االمريكي ل الق ن قب شوائية م ة ع ات ناري ر اطالق تال اث ق
دما ي   عن دة بحزان ى بل ة الموصل ال ن مدين وجهين م ا مت  -آان
  .نينوى

سحب         الحمدانية-نينوى    ابناء8متزوج ولديه   2007   يوسفمتي  596 طة ال ه بواس د تعذيب ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  . نينوى-بالسيارة 

  . ديالى–قتل على يد مسلحين مجهولين في بعقوبة   ديالى  طفل  2007   الياساياد  597



  

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي القوش  2007  ايفان الياس بنيامين  598
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي برطلة  2007  ايوب نوري نعمان  599
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي القوش  2007  بافل يونس بولص  600
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي القوش  2007  الياس جكو سلومي  601
  . نينوى–قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل   نينوى    2007  ا نمرود آورآيسحن  602
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   نينوى  1960مواليد   2007  نبيل سامي يعقوب  603
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي بطنايا  2007  نجاح ياقو شمعون  604
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي بطنايا  2007  سف هرمزثامر يو  605
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى نينوى  من اهلي قرية تللسقف  2007  عامر توما صليوا  606
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى نينوى  من اهلي قرية تللسقف  2007  عصام صباح يعقوب  607
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي برطلة / 1963مواليد   2007   بولص حنايوسف  608
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل      2007  مؤيد فرج يلدا  609
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي بطنايا  2007  فارس بطرس هرمز  610
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي القوش  2007  آريم رحيم ميخا  611
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي بطنايا  2007  طالل بولص بطرس  612
  . قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي تللسقف  2007  سامي صليوة بطرس  613
  .ل على يد مسلحين مجهولين في بغدادقت      2007  صالح سعيد نعمان  614
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي القوش  2007  صباح داود جلو  615
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي تللسقف  2007 صباح يعقوب آورآيس  616
  . قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  سنجار   نينوى-من اهالي برطلة  / 1955مواليد   2007  نورية يوسف آجوج  617
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي تلكيف  2007  ضياء توما جعدان  618

اء تواجده في مراسيم عز                 مانكيش-دهوك   متزوج وله ثالث ابناء/ 1965مواليد   1/1/2008  نائل حنا توما  619 اء قتل على يد مسلحين مجهولين اثن
  زيونة/الحد اصدقائه في بغداد

ة        بغداد  شاب في مقتبل العمر  1/1/2008  زيد اسامة جورج  620 ر انتحاري استهدف مجلس عزاء في الزيون ل في تفجي  –قت
  .بغداد

621  
عمار آامل برصوم و 
ابن خاله زيد اسامة 

  )اعاله(  جورج
ر     بغداد  ال يتجاوزان العشرين من العمر  1/1/2008 ل في تفجي ة    قت  –انتحاري استهدف مجلس عزاء في الزيون

  .بغداد

   سوريا-دير الزور    عاما33العمر   4/1/2008  فادي وصفي بكرجي  622
زور    ر ال ة دي ي مدين ل ف سلحين   –قت تح م ث ف وريا ، حي  س

ة               شفى ولكن ه للمست م نقل الفرار وت مجهولين النار عليه والذوا ب
  .فارق الحياة



  

دوآلص بانوئيل   623
  قتل اثر انفجار في سوق الغزل ببغداد  بغداد  1976المواليد  1/2/2008  شموئيل

د   10/2/2008  رغد مرقس  624 هر   / 1985موالي سة أش ل خم ة قب متزوج
شة في شرانش           شرانش  من الحادث راق  / قتلت وذلك اثر رصاصة طائ  دهوك  –الع

  . زاخو–

دما فج      بغداد  من اهالي تلكيف  6/3/2008  فادي امير يونو  625 رادة    قتل عن سه وسط الك داد ر انتحاري نف ان    ببغ ا آ  بينم
  .يساعد في انتشال جثث النفجار سابق

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    8/3/2008  باسم متي بودو  626

المطران بولس فرج   627
  الموصل   الكنيسة الكلدانية في نينوى اساقفةرئيس  13/3/2008  رحو

وم   ي ي ف ف باط /29اختط ل   2008/ش ور بالموص ي الن ي ح  ف
ي     صار ف ي حي االنت دفونا ف وال وم ك مقت د ذل ه بع دت جثت ووج

  الموصل
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  الموصل  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  13/3/2008  فارس جرجيس خضر  628
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  الموصل  رحواحد مرافقي المطران بولس فرج   13/3/2008  رامي حكمت بولص  629
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  الموصل  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  13/3/2008  سمير عبد األحد  630
  قتل اثر انفجار في منطقة الباب الشرقي ببغداد  بغداد    13/3/2008  زيد ميخائيل  631

ه           الدورة-بغداد    23/3/2008  سرآون زاهر اوشانا  632 د عودت قتل اول ايام عيد القيامة على يد مسلحين مجهولين بع
  .في بغداد الجديدةمن آنيسة مار ايليا 

عندما آان خارجا من آنيسة مار قتل على يد مسلحين مجهولين   تلكيف 6/1/1983مواليد   14/3/2008  راني يوسف حنا  633
  ثوريين في حي النور بالموصلتوما لآل

634  
ل مسلحين         تم قتلهم        2/4/2008  ثالث نساء مسيحيات  636 ار من قب ون     جراء اطالق ن  مجهولين يرآب

   .سيارة في منطقة عرصات الهندية ببغداد 

  5/4/2008  يوسف عادل عبودي  637
د  و   / 1961موالي زوج وه اهن مت ي آ راع

ة         رك انطاآي اطيوس بطري ار اغن في  آنيسة م
  .الزيونة

   الكرادة-بغداد 
رادة ،  ه في الك ام منزل ولين ام دي مسلحين مجه ه باي م اغتيال ت

ة    7النار من مسدس عيار  الذين اطلقوا عليه م فاصيب باربع  مل
  واالخيرة في صدره اطالقات اثنين في آتفيه وواحدة في يده

د   16/4/2008  ليلى غانم نوري  638 شف / 1957موالي ي مست ل ف ت تعم ى آان
  الطب الذري

 حي –موصل 
  الخضراء

زلهم                   اه في من ا ادن ل مسلحين مجهولين مع اوالده قتلت من قب
  .في حي الخضراء بالموصل

 حي –موصل   موظفا في متحف نينوى / 1976مواليد   16/4/2008  عدي باسم رحيم  639
  قتل في نفس الحادث اعاله من قبل مسلحين مجهولين  الخضراء

د   16/4/2008  مي باسم رحيم  640 اله     / 1985موالي انم اع ى غ ة ليل ابن
  وشقيقة عدي

 حي –موصل 
  قتلت في نفس الحادث اعاله من قبل مسلحين مجهولين  الخضراء

ه         / 1950مواليد    22/4/2008ملكزداق يوسف   641 زوج ولدي ا ومت ع في      قتل برصاص قناص اميرآي اثناء خروجه          بغداد-نواب الضباط يعمل معلم من منزله الواق



  

  .حي نواب الضباط اثناء توجهه لمقرعمله في بغداد  .ابن واحد  ملكزداق

مازن جرجيس ياقو   642
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  آاسب/  عاما 34العمر   9/7/2008  ابونا

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    30/7/2008  بسام صباح يلدو  643

ة    الموصل-نينوى   رجل اعمال/  عاما 65عمره   30/8/2008  موعةنافع بشير ج. د  644 ناعة الكرام ي ص ي ح ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  بالموصل

د                 الموصل-نينوى    سنة65عمره / طبيب   31/8/2008  الدآتور طارق القطان  645 قتل على يد مسلحين مجهولين في حي المشراق بالموصل بع
  .ن المالاختطافه ودفع فدية آبيرة م

د   2/9/2008  منقذ الياس عيسى  646 د    / 1967موالي ان وول ه بنت زوج ول مت
وك       واحد ي حي اليرم ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل صور -قت  المن

  ببغداد
  .قتل على مسلحين مجهولين في حي البكر بالموصل   الموصل-نينوى   صاحب محل تصليح الدراجات النارية  13/9/2008  ريان نافع بشير  647

المهندس بشار نافع   648
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  .)قتل على الهوية (هويته والتأآد من ديانته المسيحية
  قتل على يد مسلحين مجهولين في سوق السراي بالموصل  الموصل -نينوى   رجل اعمال في سوق السراي بالموصل  4/10/2008  حازم توما يوسف  649

ولين     الموصل-نينوى    سنة15العمر   4/10/2008  ايفان انويا يونادم  650 سلحين مجه د م ى ي ل عل ي الموصل  قت ه ف ام منزل د ام بع
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  ).اعاله ( ادى الى مقتل ابنتيها 
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