
قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
كود المرحلاسم الزوجلحالة الزوجيةاسم االمالمكتبالقريةالقضاءالمحافظةالصحيفةالسجلتاريخ الوالدةتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةرحل ام وافرقم الصكتاريخ الصكاالسم الثالثيت
m31.13.67نھيه غالب غريبمتزوجبروز قادركركوككركوك995119م٠١‐آذار‐311367٧١مرحل١٨0012653‐حزيران‐١٣ابابكر عزيز فيض هللا1

اواز عز الدين متزوجفھيمه محمدكركوككركوك83894م٠١‐تموز‐31560٧٣مرحل١٨0012877‐حزيران‐١٣ابراھيم احمد مجيد2
m31.5.60نصر الدين

٠١705‐تموز‐311211٦٥مرحل١٨0012903‐حزيران‐١٣ابراھيم احمد محمد3 m31.12.11عزيمه جالل حميدمتزوجباغجه حميدكركوككركوك82م
الثاني‐311093٧٤مرحل١٨0012300‐حزيران‐١٣ابراھيم امين علي4 m31.10.93بيان حمد عثمانمتزوجخديجه سليمانكركوككركوك101048م٠٥‐كانون

كوالله محمد متزوجحالوه وليكركوكطوز803182م١٨‐كانون الثاني‐311565٨١مرحل١٨0012104‐حزيران‐١٣ابراھيم حسن محمد5
m31.15.65اسماعيل

m31.6.56داله طاھر احمدمتزوجحمه احمدكركوككركوك٠١28753224‐تموز‐31656٥٧مرحل١٨0013124‐حزيران‐١٣ابراھيم حمه خدر6

ابراھيم حمه كه كه 7
m31.5.42فوزيه واحد محمدمتزوجفخريه مشيركركوككركوك58176م٠٧‐كانون الثاني‐31542٥٧مرحل١٨0012875‐حزيران‐١٣رش

m31.13.86شمسه علي شريفمتزوجامينه حسنكركوكدبسكركوك١٠39378412‐تموز‐311386٤١مرحل١٨0013005‐حزيران‐١٣ابراھيم صالح شريف8

فاطمه شريف متزوجخديجه عبد هللاكركوكاربيل44362م٠١‐تموز‐30854٥٤مرحل١٨0011830‐حزيران‐١٣ابراھيم طاھر حسين9
m30.8.54ابوبكر

حمديه كركوككركوك17632م٠١‐تموز‐301370٥٣مرحل١٨0012740‐حزيران‐١٣ابراھيم قادر احمد10
خرسان متزوجعبدالرحمان

m30.13.70غائب\شازده قادر

خورشيده كركوككركوك2692م٠١‐تموز‐318100٤٨مرحل١٨0012498‐حزيران‐١٣ابراھيم محمد رحيم11
لميعه حمه سعيد متزوجصالح

m31.8.100حمه صالح

طليعه عبدالمحمد متزوجامينه فتح هللاكركوككركوك١٣5711338‐تشرين الثاني‐311252٤٧مرحل١٨0012689‐حزيران‐١٣ابراھيم محمد رشيد12
m31.12.52ويس مراد

الثاني‐31428٦٤مرحل١٨0013060‐حزيران‐١٣ابراھيم محمد عصاف13 m31.4.28جيران رفيق خضرمتزوجليمو صادقكركوككركوك٠١20841428‐كانون
m31.1.2ھاجر محمودمتزوجنخشين عزيزكركوككركوك397149م٠١‐تموز‐3112٤٢مرحل١٨0011886‐حزيران‐١٣ابراھيم يوسف عبد هللا14
m30.7.34يروين ياسين نادرمتزوجاجر عبدهللاكركوككركوك900117م٠١‐تموز‐30734٧٤مرحل١٨0011323‐حزيران‐١٣ابو بكر خالد عبدهللا15
الثاني‐3076٨٢مرحل١٨0011315‐حزيران‐١٣ابو بكر عثمان بكر16 m30.7.6فيان زيدان بكرمتزوجفھيمة معروفكركوكقيالندبسكركوك٠١8427‐كانون

m31.4.38بھيه صمه امينمتزوجكله باغ شريفكركوككركوك37342م٠١‐تموز‐31438٥٢مرحل١٨0013069‐حزيران‐١٣ابو بكر عمر عبد17

m30.15.39حالوه سيدكول كريممتزوجسوركل رحيمكركوككركوك94459م٠١‐حزيران‐301539٦٧مرحل١٨0011708‐حزيران‐١٣ابوبكر مجيد محمد18

m31.8.32خديجه احمدمتزوجعائشه محمدكركوككركوك396164م٠١‐تموز‐31832٧٢مرحل١٨0012384‐حزيران‐١٣احسان احمد عبدهللا19

قمريه نورالدين ابو متزوجاسمر محمدكركوككركوك1086173م٠١‐تموز‐31944٦٦مرحل١٨0012064‐حزيران‐١٣احسان حمادي رحمان20
m31.9.44بكر

m31.11.35\ارملةملك وليكركوككركوك84261م٠١‐تموز‐311135٦٤مرحل١٨0012376‐حزيران‐١٣احالم نوري اسعد21

زينب محمد \ متزوجفاطمه احمدكركوككركوك61م ٠١206‐تموز‐301024٥٣مرحل١٨0011147‐حزيران‐١٣احمد ابراھيم مصطفى22
m30.10.24اسمر احمد

ناھده محي الدين متزوجسلمى رحمنكركوككركوك85م/٠١17‐تموز‐311441٧١مرحل١٨0012097‐حزيران‐١٣احمد اسماعيل حمد23
m31.14.41قادر



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
بھيه شريف حمه متزوجعصمت نادركركوك68100م٠١‐تموز‐31634٤٠مرحل١٨0012909‐حزيران‐١٣احمد توفيق نادر24

m31.6.34علي

األول‐3213٦٩مرحل١٨0011600‐حزيران‐١٣احمد جمعه عباس25 m32.1.3ليلى علي رضامتزوجمھربان جھادكركوككركوك826120م٢٦‐كانون
m31.12.21امينة سعدون كريممتزوجزينب عبدهللاكركوكشوانكركوك٠١380183‐تموز‐311221٣٥مرحل١٨0012574‐حزيران‐١٣احمد حسن محمد26
m31.16.84شيالن كريممتزوجسعديه امينكركوككركوك٠٢1027169‐تموز‐311684٧٢مرحل١٨0013054‐حزيران‐١٣احمد حسن محمد27
m31.1.62بيكرد ابا بكرمتزوجمكة يابزكركوك879179م٠٢‐نيسان‐31162٧٨مرحل١٨0011884‐حزيران‐١٣احمد حسيب نامق28
m30.12.22زھرة اسماعيلمتزوجغزاله عبدهللاكركوكدبسكركوك٠١16733379‐تموز‐301222٥٦مرحل١٨0011619‐حزيران‐١٣احمد حسين رسول29

احمد حسين محمد 30
فانوس كريم محمد متزوجحالوه صالحكركوككركوك10788م٠١‐تموز‐311435٤٧مرحل١٨0012164‐حزيران‐١٣شريف

m31.14.35شريف

فاطمه جوھر متزوجزينب كريمكركوككركوك92651م٠١‐تموز‐301218٦٣مرحل١٨0012050‐حزيران‐١٣احمد حمد ابراھيم31
m30.12.18مصطفى

m31.2.23اديبة محمدمتزوجغزال حسينكركوك11610م٠١‐تموز‐31223٥٢مرحل١٨0011458‐حزيران‐١٣احمد حمد امين32

صبيحه كركوكاربيل47113م٠١‐تموز‐30426٥٢مرحل١٨0011846‐حزيران‐١٣احمد حمد امين علي33
صبريه حمد متزوجمصطفى

m30.4.26اسماعيل

m31.11.13كويستان عثمانمتزوجحسيبه مجيدكركوككركوك1161140م٠١‐كانون الثاني‐311113٨٢مرحل١٨0012267‐حزيران‐١٣احمد خالد محمد غريب34

كستان كركوكاربيل124م ٠١416‐تموز‐30108٥٢مرحل١٨0011144‐حزيران‐١٣احمد خضر اسماعيل35
m30.10.8امينه اومر حسنمتزوجاسماعيل

m31.10.76سھام عزيز كريممتزوجفھيمه سعيدكركوككركوك٠١7514963‐تموز‐311076٣٢مرحل١٨0012318‐حزيران‐١٣احمد خضر قادر36

رحيمه عبد كركوككركوك1133113م٠٣‐شباط‐301654٨٠مرحل١٨0011675‐حزيران‐١٣احمد خورشيد بايز37
m30.16.54جيھان شكو عزيزمتزوجالكريم

رحمه حمه كركوك٠١29659171‐تموز‐31547٧١مرحل١٨0012937‐حزيران‐١٣احمد رحيم محمد38
m31.5.47صبيحه عزيز احمدمتزوجصالح

شاھزمان فتاح/ متزوجخانم خضركركوككركوك٠١38977617‐تموز‐301230١٧مرحل١٨0011524‐حزيران‐١٣احمد رمضان امين39
m30.12.30زھيه رمضان احمد

m31.11.4بتروز ابراھيممتزوجھمين ابراھيمكركوككركوك35447م٠١‐تموز‐31114٥٦مرحل١٨0012258‐حزيران‐١٣احمد زوار احمد40
m31.5.93بفراو ھمزه محمدمتزوججمين حسنكركوك٠١29659141‐تموز‐31593٣٤مرحل١٨0012729‐حزيران‐١٣احمد سمين خدر41

سھيله كركوك46645م١٠‐شباط‐311450٦٩مرحل١٨0012157‐حزيران‐١٣احمد شكور سردار42
مريم شريف حمه متزوجمصطفى

m31.14.50امين

فھيمه عبد هللا / متزوجبسي محمودكركوككركوك398198م٠١‐تموز‐311553٧٠مرحل١٨0012205‐حزيران‐١٣احمد صابر عثمان43
m31.15.53نسرين عمر

m31.13.48نشميل حسن محمدمتزوجفاطمة محمدكركوككركوك647180م٠١‐شباط‐311348٧٢مرحل١٨0013010‐حزيران‐١٣احمد صابر كريم44
m30.13.35ساميه عمر كريممتزوجفاطمه صالحكركوككلوركركوك93291م٠١‐تموز‐301335٤٦مرحل١٨0011700‐حزيران‐١٣احمد صادق عبد هللا45
m31.2.68ستي سليمى بيرداودمتزوجبيرى اسماعيلكركوكاربيل79م٠١٢٦‐تموز‐31268٤٢مرحل١٨0011383‐حزيران‐١٣احمد ظاھر اومر46
m30.8.64قيسه صابر مالمتزوجحليمه قادركركوكاربيل751187م٠٢‐نيسان‐30864٧٩مرحل١٨0011905‐حزيران‐١٣احمد عثمان عبدهللا47
٠١68‐تموز‐31610٤٥مرحل١٨0012986‐حزيران‐١٣احمد عزيز سليمان48 m31.6.10حمرية ھمزه فتاحمتزوجثمينه صالحكركوككركوك24م
m31.15.72ھيرو فرو عزيزمتزوجزينب عبدلكركوككركوك114188م٠٧‐شباط‐311572٧٤مرحل١٨0012202‐حزيران‐١٣احمد عزيز وھاب49



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
زليخه زين كركوكاربيل44358م٠١‐تموز‐30868٣٧مرحل١٨0011924‐حزيران‐١٣احمد علي احمد50

m30.8.68حبيبه مولود قادرمتزوجالدين

زينب فاتح علي / متزوجعريفة حسنكركوككركوك57266م٠١‐آذار‐311417٦٨مرحل١٨0013021‐حزيران‐١٣احمد علي توفيق51
m31.14.17كالويز حمه حسن

مھيه كاكه كركوك٠١28757233‐تموز‐31684٣٥مرحل١٨0012819‐حزيران‐١٣احمد علي محي الدين52
m31.6.84زيتون نامق احمدمتزوجحمه

m30.11.52ليلى راضي  عبدهللامتزوجغزال ابراھيمكركوككركوك108319م٠١‐شباط‐301152٧٥مرحل١٨0011581‐حزيران‐١٣احمد عمر عثمان53
m31.15.45حسنه حمزه عوالمتزوجلعليه مولودكركوككركوك909139م٠٤‐شباط‐311545٧٦مرحل١٨0012113‐حزيران‐١٣احمد عوال عارب54

خديجه كركوككركوك٠١5911729‐تموز‐311189٣١مرحل١٨0012351‐حزيران‐١٣احمد قادر احمد55
m31.11.89خنجه عزيز صالحمتزوجمصطفى

m31.10.73سويلة مصطفى حمهمتزوجنجيبة طاھركركوككركوك857181م٠١‐كانون الثاني‐311073٧٨مرحل١٨0013009‐حزيران‐١٣احمد لطيف محمد56

m31.3.47بيان عبد هللا كريممتزوجھيبت احمدكركوككركوك470151م٠١‐تموز‐31347٦٢مرحل١٨0012767‐حزيران‐١٣احمد مجيد كاكل57

شكير حمه كركوككركوك1153113م٢٦‐تشرين الثاني‐31324٨٥مرحل١٨0012836‐حزيران‐١٣احمد محمد حاتم58
m31.3.24\مطلقزياد

بيرجادبسكركوك٠١17033870‐تموز‐3054٣٠مرحل١٨0011966‐حزيران‐١٣احمد محمد حسن59
m30.5.4كرجيه محمد صادقمتزوجماھيه غفوركركوكن

احمد محمد شريف فتح 60
نبات خورشيد فتح متزوجرابعه عليكركوككركوك1146136م٠١‐تموز‐31425٤٧مرحل١٨0013033‐حزيران‐١٣هللا

m31.4.25هللا

m30.9.98اديبه محمد غريبمتزوجزليخا نوريكركوك٠١437422‐تموز‐30998٤٦مرحل١٨0011928‐حزيران‐١٣احمد محمد صالح61

m31.5.46حمديه محمد امينمتزوجمين احمدكركوك٠١35657106‐تموز‐31546٤٢مرحل١٨0012944‐حزيران‐١٣احمد محمد صالح احمد62

درخشان نوري متزوجفھيمه امينكركوككركوك9531م٠١‐تموز‐31771٥٥مرحل١٨0012068‐حزيران‐١٣احمد محمد صالح امين63
m31.7.71محمد علي

مليحه كركوككركوك397182م٠٢‐حزيران‐31139٧٤مرحل١٨0012702‐حزيران‐١٣احمد محمد صديق64
به رجين حمه زياد متزوجمصطفى

m31.13.9رسول

كوله محمد كركوككركوك٠١132506‐تموز‐31984٣٢مرحل١٨0012140‐حزيران‐١٣احمد محمد عبدهللا65
سعديه متزوجعلي

m31.9.84حسين\صبيحه فريق

m31.11.82فھيمة محمدة شريفمتزوجغربت حسينكركوكدبسكركوك٠١5210352‐تموز‐311182٣١مرحل١٨0012624‐حزيران‐١٣احمد محمد علي66
m30.16.38صبيحه حم سعيدمتزوجتنك محمدكركوككركوك93267م٠٤‐آذار‐301638٧١مرحل١٨0011802‐حزيران‐١٣احمد محمدعلي كريم67
m31.6.45شوغ خالد طاھرمتزوجامينه غفوركركوك٠١776115‐نيسان‐31645٧٥مرحل١٨0013094‐حزيران‐١٣احمد محمود محمد68

m30.13.7بفرين خضر حمدمتزوجفاطمه عليكركوكاربيل74336م٠١‐آب‐30137٦٤مرحل١٨0011699‐حزيران‐١٣احمد مصطفى اسماعيل69

m31.6.77كوله علي مجيدمتزوجحفصه قادركركوك296301م٠١‐تموز‐31677٥٧مرحل١٨0012777‐حزيران‐١٣احمد نصر الدين حسين70



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
فاطمه فقي كركوككركوك٠١9118117‐تموز‐311160٧٨مرحل١٨0012370‐حزيران‐١٣احمد نصرالدين احمد71

m31.11.60شوفان عمر احمدذاحمد

روناك اسماعيل متزوجسلمه صالحكركوككركوك239112م٠١‐تموز‐311269٥٥مرحل١٨0012563‐حزيران‐١٣احمد نور ي محمد72
m31.12.69محمد

m30.4.66شنو محمود احمدمتزوجسفينه امينكركوككركوك٢٦101805‐أيار‐30466٨٢مرحل١٨0011787‐حزيران‐١٣احمد ولي سانجان73
الثاني‐30122٧٨مرحل١٨0011509‐حزيران‐١٣احمد ياسين حمه كريم74 m30.12.2نيكار محمد صالحمتزوجكافيه صالحكركوككركوك666117م٠١‐كانون
m31.8.75/ارملةخاتون سعيدكركوككركوك15177م٠١‐تموز‐31875٤٩مرحل١٨0012489‐حزيران‐١٣اختر حمه رحيم عزيز75

فاطمة عبد كركوك٠١479293‐تموز‐30688٣٧مرحل١٨0011257‐حزيران‐١٣اخطر علي محمد76
m30.6.88/ارملةالرحمن

اصوكول كركوككركوك٠١46343382‐تموز‐31753٦٩مرحل١٨0012466‐حزيران‐١٣ادريس انور لطيف77
عبدهللا

متزو\2
ج

بيمان حمه خان 
m31.7.53\نخشين عودل

m31.12.14شھله رشيد محمودمتزوجنايله حسينكركوككركوك63286م٠٢‐أيار‐311214٩٧مرحل١٨0012601‐حزيران‐١٣ادريس عبدهللا محمد78

خوخه صابر متزوجقدريه شيخهكركوككركوك61755م٠١‐آب‐31315٧٤مرحل١٨0012999‐حزيران‐١٣ادريس فائق رسول79
m31.3.15اسماعيل

m34.12.4جوان فتح  عبدهللامتزوجحليمه عبدهللاكركوككركوك91167م٠١‐شباط‐34124٧١مرحل١٨0011131‐حزيران‐١٣ادريس منصور غفور80

حالوه حمه كركوككركوك٠١13025859‐تموز‐311457٥٧مرحل١٨0012132‐حزيران‐١٣ادھم قارد قھرمان81
m31.14.57بيان عثمان سعدونمتزوجخان

m30.14.96بيمان رشيد حسينمتزوجعطيه محمدكركوك89465م٢٨‐أيار‐301496٧٧مرحل١٨0011428‐حزيران‐١٣اراس عبدهللا سعيد82
m31.9.7شاديه محمد غفورمتزوجسھيله نوريكركوككركوك136183م١٧‐أيلول‐3197٨١مرحل١٨0012883‐حزيران‐١٣ارام عبيد غفور83

كردستان خالد متزوجخديجة رسولكركوكدبسكركوك196120م٠١‐تموز‐3122٧٦مرحل١٨0011388‐حزيران‐١٣ارام عمر عادل84
m31.2.2اسماعيل

m30.6.2به ناز صالح احمدمتزوجنازنين كريمكركوكاربيل38749م٠١‐تموز‐3062٨٠مرحل١٨0011224‐حزيران‐١٣ارام محمود حمد علي85

ونوشه كركوككركوك491155م٠١‐تموز‐3011100٥٥مرحل١٨0011449‐حزيران‐١٣ارسالن احمد براممد86
m30.11.10شيرين عبدهللا محمدمتزوجعبدالمحمد

0

m30.9.15سوزان عزيز حاجيمتزوجفريده عباسكركوك92164م٠١‐تموز‐30915٧٩مرحل١٨0011934‐حزيران‐١٣ارسالن احمد عمر87

m31.7.56سحر محمود كريممتزوجحليمه ابراھيمكركوككركوك609168م٠١‐تموز‐31756٦٤مرحل١٨0012171‐حزيران‐١٣ارسالن جمعه حسين88
m31.2.74حياة حسن ابراھيممتزوجزليخة رشيدكركوككركوك59795م٠١‐تموز‐31274٧٢مرحل١٨0011160‐حزيران‐١٣ارسالن صابر ابراھيم89
الثاني‐311544٨٢مرحل١٨0012105‐حزيران‐١٣ارسالن عبد هللا حويز90 m31.15.44شھله حمد صالحمتزوجكلي صالحكركوككركوك926143م٠١‐كانون

ارسالن محمد امين 91
m30.9.56نسار محسن رحمانمتزوجمريم اسماعيلكركوكالدبسكركوك61714م٠١‐تموز‐30956٦٨مرحل١٨0011693‐حزيران‐١٣رحمان

ناديه ابراھيم متزوجرخاء حسنكركوك4378م٠١‐تموز‐311058٦٩مرحل١٨0012815‐حزيران‐١٣ارسالن محمود عزيز92
m31.10.58عبدالرحمن

m31.7.5شوفم احمد حسنمتزوجنجيبه عباسكركوككركوك92423م٠١‐أيلول‐3175٧٧مرحل١٨0012513‐حزيران‐١٣اركان خليل ابراھيم93

٠١1114‐كانون الثاني‐301090٨٠مرحل١٨0011141‐حزيران‐١٣اري عثمان غازي94
m30.10.90قدريه كاملمتزوجحفصة سعيدكركوككركوك36م



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
نازه نين كريم حمه متزوجنجيبه حيدركركوككركوك١٢103521‐كانون األول‐30490٧٤مرحل١٨0011533‐حزيران‐١٣اري فاتح حمه رش95

m30.4.90رش

كوالله رسول حمه متزوجشيرين محمدكركوككركوك٢٥10520955‐حزيران‐31849٧١مرحل١٨0011976‐حزيران‐١٣اري محمد علي96
m31.8.49امين

الثاني‐30567٦٦مرحل١٨0011568‐حزيران‐١٣ازاد احمد امين97 m30.5.67زينب رشيد عليمتزوجخانم احمدكركوككركوك٠١8015888‐كانون

نجيبه عبد القادر متزوجبھيه شريفكركوككركوك68100م٠١‐كانون األول‐31594٧٧مرحل١٨0012865‐حزيران‐١٣ازاد احمد توفيق98
m31.5.94شريف

m31.16.42كوالله رحيممتزوجبفرا وھمزهكركوك572132م٠١‐تموز‐311642٦٦مرحل١٨0012934‐حزيران‐١٣ازاد احمد سمين99

سعاد محمد علي متزوجنسرين عبدهللاكركوككركوك81998م٠١‐تموز‐31566٧٨مرحل١٨0013018‐حزيران‐١٣ازاد افندي رشيد100
m31.5.66مروان

مھابات حسين متزوجحياة كريمكركوككركوك102359م٠١‐شباط‐30568٧٠مرحل١٨0011969‐حزيران‐١٣ازاد حمه امين101
m30.5.68محمد امين

m31.2.94امنه زرار ابراھيممتزوجبسني كريمكركوككركوك230187م٠١‐تموز‐31294٦١مرحل١٨0011168‐حزيران‐١٣ازاد سمايل برايم102
m31.12.82بيمان عمر حسنمتزوجقدريه حسنكركوككركوك46673م١٣‐حزيران‐311282٦٠مرحل١٨0011230‐حزيران‐١٣ازاد صمد شريف103
m31.14.7حمديه جالل صالحمتزوجسعديه محمدكركوككركوك99273م١٥‐تموز‐31147٧٥مرحل١٨0011995‐حزيران‐١٣ازاد عاصي امين104
m31.5.56صدريه اسعدمتزوجوه شنه حسنكركوك80571م٠١‐تموز‐31556٧٤مرحل١٨0012927‐حزيران‐١٣ازاد غريب سعيد105
m31.4.67جھان محمدمتزوجفاطم امينكركوك197422م٠٧‐تموز‐31467٦٣مرحل١٨0013062‐حزيران‐١٣ازاد قادر فتاح106
m31.7.30فريده احمدعبدهللامتزوجخوخي عبدهللاكركوككركوك103م٠١٨٤٢‐تموز‐31730٧٤مرحل١٨0012144‐حزيران‐١٣ازاد قارد يابه107
m31.13.93نسرين محمد امينمتزوجفخريه احمدكركوككركوك927186م٠١‐آذار‐311393٦٨مرحل١٨0012640‐حزيران‐١٣ازاد محمد رشيد108

حليمه حسن عبد متزوجسفين حمه ناوكركوككركوك61647م٠٥‐أيلول‐311321٧٢مرحل١٨0012603‐حزيران‐١٣ازاد محمود محمد109
m31.13.21الرحمن

زبيدة حمد كركوككركوك661172م٠١‐تشرين األول‐31910٧٤مرحل١٨0012860‐حزيران‐١٣ازاد محي الدين فرج110
m31.9.10خيالن غفور مدحتمتزوجامين

m31.2.52انتصار مدحت مجيدمتزوجبسي يابهكركوكدبسكركوك1165109م٠١‐تموز‐31252٧٦مرحل١٨0011389‐حزيران‐١٣ازاد مصطفى محمود111

m30.8.13شيماء كمال بيربالمتزوجبكم رسولكركوكاربيل891160م٠١‐تموز‐30813٧٦مرحل١٨0011922‐حزيران‐١٣ازور عمر كارسول112
m30.15.56\باكركافيه محمدكركوك٠١5811589‐شباط‐301556٥٩مرحل١٨0011719‐حزيران‐١٣اسايشت مجيد علي113
m30.11.15ناھده جوھر احمدمتزوجنجلة احمدكركوك٠١8416645‐تموز‐301115٤٣مرحل١٨0011666‐حزيران‐١٣اسعد رشيد مصطفى114

جيمن مصطفى متزوجمنيجه عليكركوك117186م١٠‐كانون الثاني‐301160٨١مرحل١٨0011806‐حزيران‐١٣اسعد شريف حسن115
m30.11.60حسين

m30.8.32حياة خضر قادرمتزوجبه سا حسنكركوكاربيل26160م٠١‐تموز‐30832٣٥مرحل١٨0011908‐حزيران‐١٣اسعد صابر حسين116
m30.5.5الرك سعدي يوسفمتزوجمامز عبدهللاكركوكدبسكركوك41611م٠١‐تموز‐3055٥٤مرحل١٨0011961‐حزيران‐١٣اسعد عمر احمد117
m30.13.86حرمت حسين عليمتزوجزينب عليكركوككركوك931116م٠١‐تموز‐301386٤٠مرحل١٨0011463‐حزيران‐١٣اسعد مصطفى محمد118
m30.8.42زكيه قادرمتزوجمامز سلطانكركوكاربيل44262م٠١‐تموز‐30842٦٩مرحل١٨0011662‐حزيران‐١٣اسما عيل جوھر قادر119

اسماعيل ابراھيم محمد 120
شيالن عبدالكريم متزوجزارا  محمدكركوككركوك٠١98858‐نيسان‐30111٧٢مرحل١٨0011582‐حزيران‐١٣امين

m30.11.1محمد امين

m31.10.70اميره صالح سعيدمتزوجمھروب فرجكركوككركوك927191م٠١‐تموز‐311070٦٨مرحل١٨0012340‐حزيران‐١٣اسماعيل احمد محمد121



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.9.22ايسر محمد عليمتزوجخديجة سليمانكركوككركوك99995م٠١‐آذار‐31922٧٦مرحل١٨0012239‐حزيران‐١٣اسماعيل امين علي122

اسماعيل حسن 123
m31.2.85حمدية حسن حمدمتزوجزارا احمدكركوككركوك112576م٠١‐تموز‐31285٨١مرحل١٨0011376‐حزيران‐١٣اسماعيل

m31.3.10سميره صابر قادرمتزوجھمين مولودكركوككركوك20678م٠١‐تموز‐31310٦٧مرحل١٨0011688‐حزيران‐١٣اسماعيل رسول حمد124
m31.11.75زيتون رستم رحمانمتزوجبھار محمودكركوككركوك351078م٠١‐تموز‐311175٤٠مرحل١٨0012414‐حزيران‐١٣اسماعيل شريف محمد125

٠١28713‐تموز‐31661٢٩مرحل١٨0012987‐حزيران‐١٣اسماعيل شكور محمود126
5

m31.6.61فاطم احمد مصطفىمتزوجبھيجه عبد هللاكركوككركوك57242

اسماعيل ظاھر 127
مارسبل اسماعيل متزوجمياس عبد هللاكركوككركوك٠١17134085‐تموز‐311512٥٥مرحل١٨0012210‐حزيران‐١٣مصطفى

m31.15.12عرب

اسماعيل عباس كاكه 128
نجمه حمد كركوكاربيل43713م٠١‐كانون الثاني‐30313٦٠مرحل١٨0011177‐حزيران‐١٣شين

جواھر ھمزه كاكه متزوجامين
m30.3.13شين

األول‐311341٧٧مرحل١٨0012611‐حزيران‐١٣اسماعيل عمر علي129 m31.13.41كلثوم حسن خسرومتزوجاسمر محمودكركوككركوك160م١٠١٤٥‐تشرين

عطية ابوبكركاكه متزوجحمدية احمدكركوكشوانكركوك1162107م٠٢‐كانون الثاني‐311116٦٣مرحل١٨0012413‐حزيران‐١٣اسماعيل عمر نجم130
m31.11.16رش

m31.7.35رازيه سعيد احمدمتزوجمامز حمدكركوككركوك21767م٠١‐تموز‐31735٦٥مرحل١٨0012506‐حزيران‐١٣اسماعيل كريم رشيد131

اسماعيل محمد نجم 132
m31.8.48جرو نوزاد رؤوفمتزوجبروين رؤوفكركوككركوك8847م٢٥‐تموز‐31848٦٤مرحل١٨0012296‐حزيران‐١٣غريب

m31.1.23رقية خليفة محمدمتزوجمياس خضركركوك406184م٠١‐تموز‐31123٣٣مرحل١٨0011733‐حزيران‐١٣اسماعيل مولود علي133
m30.9.50/ارملهبديعه احمدكركوك17940م٠١‐تموز‐30950٤٧مرحل١٨0011948‐حزيران‐١٣اسمر اسماعيل عمر134
m31.14.94\ارملةرعنه احمدكركوككركوك6311م٠١‐تموز‐311494٤٩مرحل١٨0012135‐حزيران‐١٣اسمر محمد كريم135

فاطمه كركوكاربيل437103م٠١‐تموز‐30725٣٢مرحل١٨0011641‐حزيران‐١٣اسمر محمود اسماعيل136
m30.7.25\ارملةجاوسور

شاھز نان كركوككركوك60692م٠١‐تموز‐301145٦٩مرحل١٨0011548‐حزيران‐١٣اسو توفيق جالل137
m30.11.45جراطه عزيزمتزوجعبد القادر

m31.11.94ناسكه مجيد محمودمتزوجغريه رحيمكركوككركوك٠١104194‐تموز‐311194٦٨مرحل١٨0012360‐حزيران‐١٣اسو شكور قادر138

m31.13.79كوستيان جمعه خليلمتزوجسھيله عزيزكركوككركوك٠١39052‐تموز‐311379٧٨مرحل١٨0012802‐حزيران‐١٣اسو عادل خليل139

m31.7.8شيالن محمد امينمتزوجزليخه كريمكركوككركوك178م٠١٧٦٧‐تموز‐3178٨٠مرحل١٨0012517‐حزيران‐١٣اسو عزالدين شريف140
الثاني‐30119٧٩مرحل١٨0012832‐حزيران‐١٣اسو قادر رشيد141 m30.11.9فائزه احمدمتزوجفكريه حسنكركوككركوك٠١9848‐كانون
الثاني‐301516٨١مرحل١٨0011721‐حزيران‐١٣اسو محمد سعيد142 m30.15.16ھرفى حسين عليمتزوجبديعه طاھركركوككركوك342166م٠١‐كانون
m30.4.97بروين علي احمدمتزوجحليمه يابهكركوككركوك508112م١٢‐آذار‐30497٨٢مرحل١٨0011702‐حزيران‐١٣اسو مردان صاع143
m31.12.34/ارملةنخشان عبدهللاكركوككركوك21170م٠٧‐تموز‐311234٨٥مرحل١٨0012693‐حزيران‐١٣افان ھمزه محمد صالح144

m30.12.85\ارملةرعنه قاطيكركوككركوك13018م١٠‐تموز‐301285٣٧مرحل١٨0011502‐حزيران‐١٣افتاو عبد الرحمن محمد145

98م٠٧٩٣‐كانون الثاني‐311630٤٣مرحل١٨0012874‐حزيران‐١٣افتاو عزيز محمد146
m31.16.30/ارملهسلمى فرجكركوككركوك109م

الثاني‐30585٧٩مرحل١٨0012765‐حزيران‐١٣افراسياو اسعد محمد147 m30.5.85امنه احمد كريممتزوجرابعه عليكركوككركوك202166م٠١‐كانون



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.14.64/ارملهخديجه رحمانكركوككركوك77153م٠١‐تموز‐311464٣٩مرحل١٨0012884‐حزيران‐١٣افروس مصطفى امين148

m30.4.95لميعه احمد سعيدمتزوجامينه كريمكركوككركوك٠١6613047‐تموز‐30495٦٠مرحل١٨0011703‐حزيران‐١٣اكبر رمضان وھاب149

كندينااربيل٠١7114186‐تموز‐31719٤٧مرحل١٨0013015‐حزيران‐١٣اكرم جميل عزيز150
خزال كركوكوة

عطية حمه امين متزوجمصطفى
m31.7.19صديق

m31.11.2نمام كاملمتزوجفخريه حسنكركوككركوك828143م٠١‐كانون الثاني‐31112٧٨مرحل١٨0012254‐حزيران‐١٣اكرم مجيد عبد الرحمن151

الثاني‐30147٦٣مرحل١٨0011975‐حزيران‐١٣اكرم ياسين علي152 m30.14.7فرده ياسين سعيدمتزوجاللي كريمكركوككركوك٠١39077834‐كانون
m16.5.27تافان حمه كريممتزوجشكرية محمدكركوككركوك٠١948141‐شباط‐16527٧٢مرحل١٨0012648‐حزيران‐١٣اكو فتح هللا مصطفى153

سلطان كركوككركوك948109م١١‐نيسان‐301518٧٩مرحل١٨0011720‐حزيران‐١٣اكو نوري علي154
m30.15.18نازنين كانبي حمدمتزوجخورشيد

m31.3.80\ارملةجميله محمدكركوككركوك٠١3977948‐تموز‐31380٣١مرحل١٨0012773‐حزيران‐١٣التون سعيد محمد155
m30.6.48/ارملةامينة عبد هللاكركوك٠٣38276303‐تموز‐30648٣٩مرحل١٨0011844‐حزيران‐١٣التون كريم حسن156

الماس عبد الرحمن 157
حليمه محمد كركوككركوك7537م٠١‐تموز‐311066٤٨مرحل١٨0012550‐حزيران‐١٣حسن

m31.10.66تحسين سعيد صالحمتزوجةامين

m31.8.85زيان لطيفمتزوجسوزه احمدكركوككركوك٠٣6613015‐آب‐31885٦٧مرحل١٨0012379‐حزيران‐١٣امجد بھجت خورشيد158
m31.14.53/ارملةفاطمة رحمانكركوككركوك٠١38877562‐تموز‐311453٤٧مرحل١٨0013020‐حزيران‐١٣امنة علي شاھواء159
m30.15.29\ارملهامينه بكركركوككركوك٠١428226‐تموز‐301529٢٩مرحل١٨0011713‐حزيران‐١٣امنه عزيز مصطفى160

كولفرار جالل متزوجنائله قادركركوككركوك666125م٢٦‐أيار‐301576٧٣مرحل١٨0012829‐حزيران‐١٣اميد حمه حسن161
m30.15.76قرباني

m31.12.60غبده عثمان عبدهللامتزوجكلتحاتر باللكركوككركوك٠١6713388‐شباط‐311260٧٣مرحل١٨0012685‐حزيران‐١٣امير عمر عبدهللا162

امينه كاكه كركوك70129م٢٦‐كانون األول‐31646٧١مرحل١٨0012811‐حزيران‐١٣امير عمر مصطفى163
شيرين حمه غريب متزوجروش

m31.6.46كاكه برا

m31.15.89\ارملهنزدار عمركركوككركوك4953م٠١‐تموز‐311589٥٥مرحل١٨0012222‐حزيران‐١٣اميره صديق محمد164
m31.4.92فاطمه محمد امينمتزوجزينب فتاحكركوك9580م٠١‐تموز‐31492٧٤مرحل١٨0013061‐حزيران‐١٣امين احمد محمود165
m31.6.47بسن قرباني خضرمتزوجرابعه عزيزكركوككركوك٠١29659162‐تموز‐31647٤٠مرحل١٨0012738‐حزيران‐١٣امين زنبل امين166
m30.14.46ورده خالد صابرمتزوجحفصه صابركركوككركوك1048165م٠١‐شباط‐301446٧٥مرحل١٨0011426‐حزيران‐١٣امين واحد درويش167
m31.2.75/ارملةبديعة خضركركوككركوك1408177م٠١‐تموز‐31275٥٥مرحل١٨0011380‐حزيران‐١٣امينة حسين صالح168
٠٣379‐تموز‐30105٥٠مرحل١٨0011145‐حزيران‐١٣امينه احمد حمه صالح169 m30.10.5\ارملهمامزه صالحكركوككركوك17م

كركوكركوك٠١20039938‐تموز‐30595٤٧مرحل١٨0011962‐حزيران‐١٣امينه احمد محمد170
m30.5.95/ارملهمينا قادركركوكك

m31.1.88/ارملهحبيبة محمودكركوككركوك٠١6813527‐تموز‐31188٣٠مرحل١٨0011419‐حزيران‐١٣امينه حسن فيض هللا171
m31.10.31/ارملةبيروز قادركركوككركوك٠١35069895‐تموز‐311031٣٩مرحل١٨0012325‐حزيران‐١٣امينه حسن مصطفى172
m30.11.37/ارملةخديجه نريمانكركوك194م٠١١١٧‐تموز‐301137٥٧مرحل١٨0011550‐حزيران‐١٣امينه عبدهللا عبدالقادر173
الثاني‐311632٦٥مرحل١٨0013065‐حزيران‐١٣امينه عمر خورشيد174 m31.16.32ارملهماھيه نجمكركوك٠٨6813568‐كانون
الثاني‐311593٦١مرحل١٨0013110‐حزيران‐١٣امينه عمر سعيد175 m31.15.93\ارملهمھروبه رشيدكركوككركوك895145م٠١‐كانون
m30.3.7\ارملهنخشين حمدكركوككركوك19478م٠١‐تموز‐3037٤٣مرحل١٨0011248‐حزيران‐١٣امينه قادر اسماعيل176



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.6.94جمين علي محمدمتزوجاھو محمد عليكركوككركوك47م ٠١238‐تموز‐31694٦٢مرحل١٨0012996‐حزيران‐١٣انور احمد محمد177

عائشه اسماعيل متزوجنخشين ابوبكركركوكاربيل217171م٠١‐تموز‐30786٤٠مرحل١٨0011318‐حزيران‐١٣انور جوھر عمر178
m30.7.86خضر

الثاني‐301464٧٤مرحل١٨0011427‐حزيران‐١٣انور حمادي رحمان179 m30.14.64ناديه صالح سليممتزوجاسمر محمدكركوككركوك1086195م٠٥‐كانون

m30.15.32شلير حسين عليمتزوجفرنكيز عبد هللاكركوككركوك118م/٠١٣٨١‐كانون الثاني‐301532٧٩مرحل١٨0011710‐حزيران‐١٣انور شريف عزيز180

m31.5.74فرامان حسنمتزوجفاطمة عبدهللاكركوك57242م٠١‐تموز‐31574٦٩مرحل١٨0012948‐حزيران‐١٣انور عبد الكريم محمد181

انور عبد هللا 182
فاطمه محمد كركوككركوك952172م٠١‐تموز‐30473٣٩مرحل١٨0011777‐حزيران‐١٣عبدالرحمن

مصريه محمد متزوجشريف
m30.4.73محمود

m30.4.86جوي عزيز سليمانمتزوجفاطمه محمدكركوككركوك86104م٠١‐تموز‐30486٣٨مرحل١٨0011952‐حزيران‐١٣انور عثمان فتاح183

شوشه محمد كركوككركوك426141م٠٥‐شباط‐301662٦٧مرحل١٨0011861‐حزيران‐١٣انور علي جوامير184
m30.16.62مريم حسن محمدمتزوجصالح

رابعه حمه كركوككركوك1107116م٠١‐تموز‐301471٧١مرحل١٨0011441‐حزيران‐١٣انور عيسى مجيد185
m30.14.71ھيرو محمد سعيدمتزوجسعيد

كستان محمد متزوجزليخه حمدكركوكاربيل60520م٠١‐تموز‐30414٣٥مرحل١٨0012759‐حزيران‐١٣انور قادر احمد186
m30.4.14مصطفى

بدريه كركوك٠١29659116‐تموز‐311638٦٢مرحل١٨0012939‐حزيران‐١٣انور نجم صالح187
نجيبه عبد اللطيف متزوجمصطفى

m31.16.38/ فھيمه كريم

m30.12.59بيان محمد حسينمتزوجفاطمه قادركركوككركوك٠١17234213‐تموز‐301259٦٠مرحل١٨0011501‐حزيران‐١٣انور ھمزه خضر188

نظيمه حمه كركوككركوك101115م١٩‐آب‐30146٨٠مرحل١٨0011444‐حزيران‐١٣اوميد عمر عبيد189
m30.14.6شاديه علي عبيدمتزوجعلي

m30.13.62نيكار كمال محمدمتزوجخيريه قادركركوككركوك٢٧7615107‐نيسان‐301362٧٢مرحل١٨0011462‐حزيران‐١٣اياد جبار علي190

عدويه صالح كركوككركوك٠٧8617033‐آذار‐311080٦٣مرحل١٨0012324‐حزيران‐١٣اياد عبد السالم شاكر191
m31.10.80امل اكرم اسماعيلمتزوجالدين

m30.9.47شھونم بيرم جميلمتزوجكثيرخان احمدكركوك65498م١١‐آذار‐30947٧٤مرحل١٨0011941‐حزيران‐١٣ايوب اسماعيل قرباني192
األول‐3196٨٢مرحل١٨0012059‐حزيران‐١٣ايوب حميد صالح193 m31.9.6مھروبه مجيد صالحمتزوجسوزه شريفكركوككركوك735123م٠٢‐تشرين
m30.13.46حربيه عمر عليمتزوجصافيه جاللكركوككركوك86283م٢٥‐أيار‐301346٧٩مرحل١٨0011469‐حزيران‐١٣ايوب خورشيد رشيد194

كولباغ نوري  متزوجافروز محمدكركوككركوك٠١6512885‐تموز‐311483٦٦مرحل١٨0012161‐حزيران‐١٣ايوب داود سليمان195
m31.14.83محي الدين

m31.2.5اميرة محمود مولودمتزوجفاطمة عبد هللاكركوك417169م٠١‐تموز‐3125٥٧مرحل١٨0013111‐حزيران‐١٣ايوب كاك خضر196

ايوب محمد رشيد 197
مھا باد محمود متزوجسعاد مصطفىكركوككركوك1023184م٠١‐تموز‐31983٦٧مرحل١٨0012056‐حزيران‐١٣حسين

m31.9.83محمد

٠١32464710‐آب‐32975٥٦مرحل١٨0011234‐حزيران‐١٣إحسان شكور جمعه198
صالح 
زھره متزوجنديمه عربكركوكالدين

m32.9.75رضاعبدالوھاب

m30.3.21مھران عوال حمدمتزوجعطيه سمايلكركوكاربيل848106م١٧‐شباط‐30321٨٠مرحل١٨0011357‐حزيران‐١٣أرام رفعت محمود199



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
بسي حمد كركوككركوك81498م٢٨‐آذار‐31815٨٠مرحل١٨0012866‐حزيران‐١٣آزاد كريم مولود200

m31.8.15بيخال خليل مولودمتزوجشريف

m31.9.30/ارملشمسة حكيمكركوككركوك3799م٠١‐تموز‐31930٤٧مرحل١٨0012305‐حزيران‐١٣بابا علي محمود رشيد201
m31.2.44بيان كمالمتزوجخوخه احمدكركوك40258م٠١‐تموز‐31244٦٧مرحل١٨0011455‐حزيران‐١٣بابز عبد هللا كريم202

ھيرو صابر متزوجثمين محمدكركوكدبسكركوك97376م٠٣‐آب‐311594٨٠مرحل١٨0012863‐حزيران‐١٣بارزان بابا علي محمد203
m31.15.94محمدامين

مريم خان كركوككركوك991155م٠١‐تموز‐311139٦٣مرحل١٨0012354‐حزيران‐١٣باقي محمد خضر204
زيان عبدالرحمن متزوجحسين

m31.11.39شريف

m31.7.80شوشه نوري رضامتزوجبھيه صالحكركوككركوك96149م٠١‐تموز‐31780٢٩مرحل١٨0012173‐حزيران‐١٣باھر احمد قادر205
m35.7.11نسرين صادق انورمتزوجفھيمه قادركركوككركوك٠١9919774‐تموز‐35711٤٤مرحل١٨0011250‐حزيران‐١٣بايز سعيد محمد206

m31.7.28زيان محمد كريممتزوجنسيبه اسماعيلكركوككركوك664121م٠٢‐كانون الثاني‐31728٧٠مرحل١٨0012520‐حزيران‐١٣بايز صادق كريم207

m30.11.8امينه رشيد مجيدمتزوجامنة رشيدكركوككركوك٠١73174008‐تموز‐30118٣٧مرحل١٨0011450‐حزيران‐١٣بايز عبدالكريم محمد208
الثاني‐311384٦٤مرحل١٨0012265‐حزيران‐١٣بايز كريم شاھوار209 m31.13.84تافان فاضل رستممتزوجفتحيه خلفكركوككركوك601581م٠١‐كانون
m31.3.82اميره حسن محمدمتزوجكميله جليلكركوككركوك٠١132497‐تموز‐31382٥٧مرحل١٨0011694‐حزيران‐١٣بحري يونس شمه210
األول‐30874٧٩مرحل١٨0011907‐حزيران‐١٣بختيار ابراھيم مولود211 m30.8.74جيمن محمد ابو بكرمتزوجصبيحه حسينكركوكاربيل90446م٢٨‐تشرين

بختيار احمد محمد 212
١٧286/3‐نيسان‐31580٨٠مرحل١٨0013079‐حزيران‐١٣صالح

56
m31.5.80بيمان حمه حسنمتزوجحمديه محمدكركوك57106

m31.9.70سميره عزيز توفيقمتزوجنظيره بيرداودكركوككركوك111087م٢٥‐حزيران‐31970٦٧مرحل١٨0012147‐حزيران‐١٣بختيار حسن عبدهللا213
m31.2.96ليلى انور محمدمتزوجرخنه حمزةكركوك1111133م٠١‐تموز‐31296٧٧مرحل١٨0011595‐حزيران‐١٣بختيار عارف كريم214

نھلة عبدالخالق متزوجلطيفة شفيقكركوككركوك90393م٠١‐تموز‐311346٥٦مرحل١٨0012626‐حزيران‐١٣بختيار عباس توفيق215
m31.13.46عبدهللا

m31.12.6نرمين صباح  سعيدمتزوجنظيره سعيدكركوككركوك767139م٠٣‐أيلول‐31126٧٨مرحل١٨0012697‐حزيران‐١٣بختيار عبداالحد عبدهللا216

كافيه فندي كركوككركوك8588م٢٤‐أيلول‐31729٨٧مرحل١٨0012522‐حزيران‐١٣بختيار عثمان صادق217
m31.7.29\اعزبقادر

بختيار عز الدين نجم 218
بخشان سلمان متزوجخالده سليمانكركوككركوك76148م٢٨‐كانون األول‐311467٧٨مرحل١٨0012084‐حزيران‐١٣الدين

m31.14.67سليمان

شليرعبدالرحمكركوككركزك1113163م١٦‐تشرين األول‐31858٨٢مرحل١٨0012515‐حزيران‐١٣بختيار فالح محمد219
m31.8.58سعاد رزكار محمدمتزوجن

m30.9.23سھيله اسماعيل حمدمتزوجليلى احمدكركوك78763م٠١‐تموز‐30923٧٨مرحل١٨0011297‐حزيران‐١٣بختيار محمد ابراھيم220

فھيمه عبد كركوككركوك107992م٠٨‐أيار‐311257٨٠مرحل١٨0012560‐حزيران‐١٣بختيار محمود عزيز221
m31.12.57جوان عطارمتزوجالرحمن

صبيحه محي كركوك400184م١٧‐تشرين األول‐30115٦٢مرحل١٨0011325‐حزيران‐١٣بخنيار رشيد محمد222
اسوس خورشيد متزوجالدين

m30.11.5عثمان

ابتسام عبدين متزوجسلطانه توفيقكركوككركوك٠١265113‐تموز‐311485٥٨مرحل١٨0012087‐حزيران‐١٣بدر الدين حسن قادر223
m31.14.85خورشيد



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.10.55سيوم اسماعيلمتزوجفضله احمدكركوككركوك96م٠٣٥١٥‐شباط‐311055٦٢مرحل١٨0012338‐حزيران‐١٣بدر الدين محمد رضا224
m30.11.63بيمان محمدمتزوجكافية نصيفكركوككركوك348104م٠٤‐آذار‐301163٦٨مرحل١٨0011128‐حزيران‐١٣بدر ياسين يوسف225

بدرالدين نورالدين 226
m30.13.59بروين خليل رشيدمتزوجفضيله شكركركوككركوك111433م٠٤‐تموز‐301359٦٤مرحل١٨0011497‐حزيران‐١٣عزالدين

m31.2.78/ارملةمريم رسولكركوك181161م٠١‐تموز‐31278٣٣مرحل١٨0011456‐حزيران‐١٣بدريه جميل حويز227
m31.7.57\ارماهمھيه حمزهكركوككركوك113572م٠١‐شباط‐31757٦٧مرحل١٨0013012‐حزيران‐١٣بدريه رمضان احمد228
m31.9.18/ارملةحسبة محمدكركوككركوك٠١443121‐تموز‐31918٤٧مرحل١٨0012100‐حزيران‐١٣بدريه محمد حسن229
m31.16.34اديبه محمدمتزوجامينه حمهكركوك51525م٠١‐تموز‐311634٨٥مرحل١٨0013066‐حزيران‐١٣برزان كريم عزيز230

m31.6.83شونم ھمزة خورشيدمتزوجغزالة طهكركوككركوك971182م٠١‐كانون الثاني‐31683٨٢مرحل١٨0012782‐حزيران‐١٣برزان محمد حسن231

m31.13.71بخشان كريم امينمتزوجكالويش محمدكركوككركوك64588م٠٢‐تموز‐311371٦٧مرحل١٨0012630‐حزيران‐١٣برزان وھاب اسماعيل232

شوبو اسماعيل عبد متزوجزھره عبد هللاكركوككركوك1086183م٢٨‐كانون األول‐301355٧١مرحل١٨0011474‐حزيران‐١٣برزو احمد امين233
m30.13.55الرحمن

m30.7.10ئاھنك رفعت رحمانمتزوجامنه احمدكركوكاربيل852155م٠١‐تموز‐30710٦٧مرحل١٨0011309‐حزيران‐١٣برزو عمر صادق234

m31.1.59خاتون طه محمدمتزوجخديجه عبد هللاكركوككركوك1133143م٠٥‐شباط‐31159٧١مرحل١٨0013108‐حزيران‐١٣برھان بكر عبيد235

m31.15.23وزيرة محمود مولودمتزوجصبرية سليمانكركوكخرابةدبسكركوك82423244م٠٣‐آذار‐311523٧٤مرحل١٨0012229‐حزيران‐١٣برھان حكو اسماعيل236

الثاني‐30722٦٥مرحل١٨0011632‐حزيران‐١٣برھان سعيد عبدهللا237 m30.7.22نجيبه حمدامين قادرمتزوجميمه خضركركوككركوك360134م٠١‐كانون

/١٠1081‐آذار‐311332٦٨مرحل١٨0012637‐حزيران‐١٣برھان صابر شريف238
m31.13.32نباه جبار مجيدمتزوجحبيبه مجيدكركوككركوك146م

m31.14.99سھيله شكور احمدمتزوجفاطمه رشيدكركوككركوك995116م٠٥‐آب‐311499٧٠مرحل١٨0012089‐حزيران‐١٣برھان عبيد غيب هللا239
m30.15.43ناھده انور واديمتزوجمحبوب كريمكركوككركوك39677م٠١‐تموز‐301543٦٢مرحل١٨0011540‐حزيران‐١٣برھان مجيد رضا240
m30.13.90جنار عمر احمدمتزوجنسرين عيدانكركوككركوك916190م١٧‐حزيران‐301390٧٠مرحل١٨0011468‐حزيران‐١٣برھان محمد خالد241

برھان محمد محمد 242
m31.12.56بروين شريفمتزوجسيوه امينكركوككركوك862192م١٠‐آب‐311256٨٠مرحل١٨0012562‐حزيران‐١٣امين

بروين ابوبكر 243
سمنكل كركوككركوك٠٥38576907‐شباط‐31350٧٦مرحل١٨0012046‐حزيران‐١٣محمدامين

m31.3.50\ارملةدرويش بابا

m31.12.54/ارملةنسرين احمدكركوككركوك6415678#############311254مرحل١٨0012688‐حزيران‐١٣بروين اكبر عبدهللا244
m31.5.99\ارملهبسن قربانيكركوك8956م٣٠‐نيسان‐31599٨٠مرحل١٨0012731‐حزيران‐١٣بروين امين زنيل245
m31.1.16/ارملةسلمى علىكركوك18481م٠١‐تموز‐31116٣٥مرحل١٨0011738‐حزيران‐١٣برى علي سعيد246
m30.6.1/ارملةعائشة محمدكركوككركوك٠١16972001‐تموز‐3061٥٣مرحل١٨0011225‐حزيران‐١٣بسكان طالب حسن247

m31.3.63ماجده زكي خليلمتزوجفخريه محمدكركوككركوك٠٥10120091‐أيلول‐31363٦١مرحل١٨0012043‐حزيران‐١٣بشار رشيد ولي ابراھيم248

m31.3.61كلتان صالح الدينمتزوجلميعه صادقكركوككركوك29160م٠٩‐آذار‐31361٧٣مرحل١٨0012048‐حزيران‐١٣بشار عثمان شاكر249
الثاني‐301257٨٤مرحل١٨0013115‐حزيران‐١٣بشاره علي شريف250 m30.12.57بيخال محمد شريفمتزوجكوله باغ فرجكركوككركوك661162م٠١‐كانون



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
بشتوان عبد الستار 251

m30.16.80شيالن ابراھيم ياسينمتزوجسيوه شريفكركوككركوك64188م١٥‐حزيران‐301680٧٨مرحل١٨0011251‐حزيران‐١٣مجيد

جيمن نصر كركوككركوك37473م٠١‐تموز‐301459٨١مرحل١٨0011440‐حزيران‐١٣بشتيوان خالد صالح252
m30.14.59أرزو عاصي عليمتزوجالدين

m31.15.19مامز سعيد رسولمتزوجزليخه امينكركوككركوك٠١17033840‐تموز‐311519٤٩مرحل١٨0012123‐حزيران‐١٣بكر عبد هللا عباس253

شلير عبد الرحمن متزوجرحمه كريمكركوك٠١397140‐تموز‐31596٦٦مرحل١٨0012918‐حزيران‐١٣بكر عثمان زوارب254
m31.5.96علي

خورشيده كركوككركوك90655م٠١‐تموز‐31663٧٠مرحل١٨0012758‐حزيران‐١٣بكر فخر الدين شكر255
m31.6.63مليحه كريم رحيممتزوجرحيم

828120م٠١‐كانون األول‐25846٧٦مرحل١٨0011356‐حزيران‐١٣بكر كريم محمد256
صالح 
m25.8.46حكيمه فاتح ابراھيممتزوجفتحيه محمدكركوكالدين

نخشه شيخ هللا متزوجصافيه احمدكركوكاربيل٠١65812‐تموز‐31314٦٧مرحل١٨0011900‐حزيران‐١٣بالل اومر ابوبكر257
m31.3.14ابراھيم

m31.2.32شيالنه احمد حمدمتزوجسعدية عثمانكركوككركوك402140م٠١‐تموز‐31232٧٨مرحل١٨0011594‐حزيران‐١٣بالل خالد عبد هللا258
m30.4.16\ارملهبسك رشيدكركوك28435م٠١‐تموز‐30416٥٠مرحل١٨0011622‐حزيران‐١٣بلقيسه صوفي حمد259

اتين حسين كركوككركوك١٧489526‐أيار‐311038٦١مرحل١٨0012636‐حزيران‐١٣بلند ناظم شكري260
m31.10.38انجي قيصر فاتحمتزوجفھمي

m30.16.48\باكراسمر خلفكركوككركوك99427م١٨‐أيلول‐301648٨٨مرحل١٨0011871‐حزيران‐١٣به رزين سردار احمد261

بھاء الدين خورشيد 262
m30.13.56سھيله احمد سعيدمتزوجسيوه حسنكركوك٠٥7815456‐شباط‐301356٦٨مرحل١٨0011491‐حزيران‐١٣محمد

بھاء الدين عزالدين 263
زكيه كركوككركوك1119154م٠٩‐آذار‐311414٧٣مرحل١٨0012170‐حزيران‐١٣كريم

m31.14.14شيرين احمد غفورمتزوجعبدالرحمن

m31.8.94فخريه صادق احمدمتزوجخونجه حمدكركوككركوك٢٠3461‐شباط‐31894٦٢مرحل١٨0012481‐حزيران‐١٣بھاء الدين عزيز قادر264
m30.11.42نجيبه علي قادرمتزوجامنه صالحكركوك٠٥5711386‐أيار‐301142٥٩مرحل١٨0011670‐حزيران‐١٣بھاءالدين احمد محمد265

بسي حمه كركوككركوك73م ٠١952‐تموز‐311268٧١مرحل١٨0012578‐حزيران‐١٣بھجت احمد عمر266
مليحه حمه صديق متزوجصالح

m31.12.68محمد

69101م٠١‐تموز‐301279٣٠مرحل١٨0012191‐حزيران‐١٣بھجت حسن امين267
صالح 
متزوجروشن قادركركوكالدين

تنزيله 
خورشيد\حسيبه 

عاصي
m30.12.79

حفصه كركوككركوك594135م٠٢‐كانون الثاني‐301314٧٢مرحل١٨0011465‐حزيران‐١٣بھجت سعيد شريف268
m30.13.14سوزه امين قادرمتزوجمصطفى

بھجت كريم حمه 269
m31.6.23خاتون نوري فاتحمتزوجبھيه زينلكركوككركوك133م ٠١789‐شباط‐31623٧٥مرحل١٨0012983‐حزيران‐١٣خورشيد

عيشوك كركوكاربيل44238م٠١‐تموز‐30716٥٧مرحل١٨0011645‐حزيران‐١٣بھرام عمر سليمان270
صبيحه صوفي متزوجاسماعيل

m30.7.16سمايل



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
كندينااربيل14351م٠١‐تموز‐31725٥٢مرحل١٨0012436‐حزيران‐١٣بھرم خضر احمد271

m31.7.25لعلي عبدهللا احمدمتزوجخديجة احمدكركوكوة

m31.14.78بيان محمد عبد هللامتزوجفضيله سعيدكركوككركوك1023139م٠٨‐آذار‐311478٥٩مرحل١٨0012076‐حزيران‐١٣بھزاد ابوبكر حسين272
m30.11.84شنه محمد طاھرمتزوجسلطانه حميدكركوككركوك٠١10621188‐تموز‐301184٥١مرحل١٨0011195‐حزيران‐١٣بھزاد احمد علي273
m31.14.52باكيزه شفيق قاضيمتزوجناجيه قادركركوككركوك٠١8316569‐تموز‐311452٧٠مرحل١٨0011987‐حزيران‐١٣بھمان حميد عبدهللا274
األول‐30438٧٦مرحل١٨0011851‐حزيران‐١٣بھيجه قادر علي275 m30.4.38\باكرعائشه فريقكركوككركوك38096م٠٥‐تشرين
الثاني‐31698٦٢مرحل١٨0012779‐حزيران‐١٣بھيه حسين كريم276 m31.6.98/ارملهجواھر حسينكركوك52944م٠١‐كانون
m31.8.14\ارملهامنه عبد هللاكركوككركوك333116م٠١‐تموز‐31814٤٥مرحل١٨0012295‐حزيران‐١٣بھيه عثمان حمد277
m31.9.65\ارملةحبيبه رسولكركوككركوك106329م31965مرحل١٨0011997‐حزيران‐١٣بھيه قادر حسن278
m31.5.15/ارملهنقشه امينكركوك9338م٠١‐تموز‐31515٣٨مرحل١٨0013043‐حزيران‐١٣بھيه مجيد ولي279
m30.7.11زينبه رشيد حسنمتزوجبيرى حمدكركوكاربيل801111م٠١‐تموز‐30711٧١مرحل١٨0011308‐حزيران‐١٣بوشو سليم عمر280
m31.5.19/ارملهصبريه امينكركوك٠١128197‐تموز‐31519٦٥مرحل١٨0013041‐حزيران‐١٣بيان محمد صالح281
األول‐30143٨٥مرحل١٨0011442‐حزيران‐١٣بيتون حسن عزيز282 m30.14.3بري طاھر عزيزمتزوجناھده عزيزكركوككركوك862110م٠٣‐تشرين

ھيبت عزيز متزوجحمن ياسينكركوك978180م٠٥‐أيار‐31427٧١مرحل١٨0012675‐حزيران‐١٣بيرس مصطفى محمد283
m31.4.27اسماعيل

m31.2.39/ارملةمريم حمدكركوك14525م٠١‐تموز‐31239٥٣مرحل١٨0011161‐حزيران‐١٣بيري احمد رسول284

بيستون جالل حمه 285
m30.4.54\مطلقخاتون مجيدكركوككركوك١٩97881‐آذار‐30454٧٦مرحل١٨0011797‐حزيران‐١٣صالح

الثاني‐301618٨٠مرحل١٨0011587‐حزيران‐١٣بيستون محمد خورشيد286 m30.16.18شاديه حسن رسولمتزوجنجيبه رمضانكركوككركوك84248م٠١‐كانون
m30.13.58نازك نھرو حيدرمتزوجزكيه مولودكركوككركوك64107م٢٦‐آذار‐301358٧٤مرحل١٨0011482‐حزيران‐١٣بيشرةو ياسين سليم287
m30.12.94\ارملةرعنا حسنكركوككركوك1088197م١١‐آذار‐301294٨١مرحل١٨0011546‐حزيران‐١٣بيكرد رفيق فريق288
m30.4.77\ارملهامينه عليكركوككركوك18490م٠١‐تموز‐30477٧٣مرحل١٨0011776‐حزيران‐١٣بيمان عمر كريم289
m30.7.26ناديه نجاة محمدمتزوجسه ور يابهكركوكاربيل٠١277181‐تموز‐30726٥٦مرحل١٨0011305‐حزيران‐١٣تحسين حمدامين حسن290

شيراز شكور متزوجبديعه يوسفكركوككركوك167م ٠١85‐تموز‐301014٧٥مرحل١٨0011134‐حزيران‐١٣تحسين عثمان كريم291
m30.10.14محمود

كويستان غريب متزوجكورجي حسنكركوككركوك91689م٠١‐كانون الثاني‐301361٧٦مرحل١٨0011698‐حزيران‐١٣تحسين عمر محمد292
m30.13.61فرج

m31.1.11نظيفة رشيد حسنمتزوجاللي احمدكركوككركوك٠١27454684‐تموز‐31111٦١مرحل١٨0011421‐حزيران‐١٣تحسين قادر داور293

ازاده محمد كركوككركوك٠١12725267‐تموز‐301119٦٧مرحل١٨0011584‐حزيران‐١٣تحسين قھرمان محمد294
m30.11.19اميره حمه عبدهللامتزوجامين

m31.12.84\ارملةامينه محمدكركوككركوك٠٣1112189‐أيار‐311284٦٦مرحل١٨0012565‐حزيران‐١٣تنكه طه خضر295

سوزه محمد كركوككركوك108438م٠١‐كانون الثاني‐301277٨٣مرحل١٨0012177‐حزيران‐١٣توفيق رفيق محمد296
بيكه رد سواره متزوجامين

m30.12.77عباس

توفيق عبد الوھاب 297
m30.10.49سيوه نريمان عمرمتزوجھيبت عليكركوككركوك89م ٠١948‐تموز‐301049١٧مرحل١٨0011591‐حزيران‐١٣مصطفى

فاطمة كركوككركوك٠١507118‐تموز‐31914٣٨مرحل١٨0012301‐حزيران‐١٣ثانية عمر عبدهللا298
m31.9.14/ارملةاورحمان



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.11.68/ارملةامينة مصطفىكركوككركوك220126م٠١‐تموز‐311168٤٧مرحل١٨0012409‐حزيران‐١٣ثمين شريف صالح299
m31.15.63\ارملةناھيه احمدكركوككركوك٠١10176‐تموز‐311563٤٨مرحل١٨0012122‐حزيران‐١٣ثمينه رشيد جمعه300
m30.10.51يازي علوان خلفمتزوجمريم احمدكركوكديالى11513م٠١‐تموز‐301051٥١مرحل١٨0013112‐حزيران‐١٣جاسم حسن محمود301
m31.15.5الھام شريف احمدمتزوجصائبة ھمزةكركوكدبسكركوك٠٢112844‐آذار‐31155٦١مرحل١٨0012227‐حزيران‐١٣جاسم كريم مجيد302
الثاني‐31919٦٥مرحل١٨0012098‐حزيران‐١٣جاسم محمد عزيز303 m31.9.19دنيا شھاب اقبالمتزوجزھرة محمدكركوككركوك1040136م١٠‐تشرين
m31.8.57ھواكل بكر احمدمتزوجعطيه قادركركوككركوك1028123م٠٥‐آب‐31857٦٧مرحل١٨0012289‐حزيران‐١٣جاسم محمد محمود304
m31.2.57كوردستان صباحمتزوجزارا رشيدكركوك79252م٠١‐آذار‐31257٧٥مرحل١٨0011457‐حزيران‐١٣جاسم ناظم حسن305
m31.7.76جيران حكيم صالحمتزوجصوله كرمكركوككركوك٠١36472610‐تموز‐31776٣٠مرحل١٨0012350‐حزيران‐١٣جبار امين عبد الرحمن306
m30.4.13مريم مامند اسماعيلمتزوجفاطم شيخ هللاكركوكاربيل44499م٠١‐تموز‐30413٣٢مرحل١٨0011602‐حزيران‐١٣جبار حمدامين علي307
m31.5.53شميله مجيد كاكلمتزوجمامز زورابكركوككركوك٠١29659158‐تموز‐31553٤٩مرحل١٨0012739‐حزيران‐١٣جبار سعيد عزيز308

زبيده اسماعيل متزوجخديجه بكركركوككركوك896100م١٠‐شباط‐311074٦٠مرحل١٨0012528‐حزيران‐١٣جبار سليمان ياسين309
m31.10.74ابراھيم

شيرين امين محمد متزوجمحبوبه شريفكركوككركوك٠١497108‐تموز‐311363٥٧مرحل١٨0013004‐حزيران‐١٣جبار صابر محمد310
صدريه عز الدين \

m31.13.63

جبار طاھر كوخا 311
m31.15.42حسيبه فرو مصطفىمتزوجخديجه مجيدكركوككركوك36263م٠٤‐شباط‐311542٧٦مرحل١٨0012021‐حزيران‐١٣صادق

m31.2.98سعاد حسن ميرزامتزوجزينب احمدكركوك6259م٠١‐تموز‐31298٤٤مرحل١٨0011275‐حزيران‐١٣جبار عبدهللا كريم312
m31.10.36نسرين نجم الدينمتزوجشمسه امينكركوككركوك٠١37274268‐تموز‐311036٥٣مرحل١٨0012336‐حزيران‐١٣جبار عبدالمجيد محمد313
الثاني‐3116٧١مرحل١٨0011423‐حزيران‐١٣جبار علي خضر314 m31.1.6بھار حمد حسينمتزوجزينب محمودكركوككركوك1099194م٠١‐كانون

عصمت محمد ‐متزوجرحمه توفيقكركوككركوك37586م٠١‐تموز‐311294٤٣مرحل١٨0012559‐حزيران‐١٣جبار كريم محمد315
m31.12.94خوشكان احمد

متزوج\رابعه مضدكركوك87118م٠١‐تموز‐301118٥٣مرحل١٨0011815‐حزيران‐١٣جبار ناجي اسماعيل316
٢

فاطمه 
m30.11.18عبدهللا\نازدار حمد

ليلى شمس كركوك819107م٠١‐تموز‐31666٧٧مرحل١٨0012820‐حزيران‐١٣جبار نوري محي الدين317
بفراو جالل حمد متزوجالدين

m31.6.66امين

m31.5.2مريم عبد عمرمتزوجبسن قربانيكركوك29659162م٠١‐تموز‐3152٧٠مرحل١٨0013047‐حزيران‐١٣جبرائيل امين زينل318
الثاني‐30640٨٥مرحل١٨0011842‐حزيران‐١٣جبرائيل سواره حمد319 m30.6.40جيمن عز الدينمتزوجفخريه احمدكركوك٠٩39077935‐كانون

m30.7.48زليخه اسماعيل عليمتزوجمريم عزيزكركوكدبسكركوك900135م٠١‐تموز‐30748٦٦مرحل١٨0011630‐حزيران‐١٣جبرائيل علي محمود320

زيان عبد الجبار متزوجزھيه سعيدكركوككركوك579116م٠١‐شباط‐311087٧١مرحل١٨0012530‐حزيران‐١٣جتو رشيد خورشيد321
m31.10.87صادق

جتو كاكه حمه كاكه 322
m30.16.1شيالن صمد جاللمتزوجحمديه جواميركركوككركوك٠٣1075181‐كانون الثاني‐30161٧٥مرحل١٨0011860‐حزيران‐١٣امين

جرجيس محمود 323
m31.15.51غريب سليم سعيدمتزوجبدريه عبد هللاكركوككركوك385129م٠١‐تموز‐311551٥١مرحل١٨0012124‐حزيران‐١٣جرجيس

m30.14.35سلمى حميد كريممتزوجعبريه رشيدكركوككركوك497199م٠١‐تموز‐301435٥٧مرحل١٨0012850‐حزيران‐١٣جعفر محمد صالح324
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غربت محمد كركوك٠١28757225‐تموز‐31587٤٣مرحل١٨0012926‐حزيران‐١٣جعفر نجم حسين325

m31.5.87كجان حسنمتزوجامين

m31.15.52مريم حسن صالحمتزوجآمنه حمدكركوككركوك٠١16733317‐تموز‐311552٦٦مرحل١٨0012004‐حزيران‐١٣جالل اسماعيل شريف326
m31.13.28ناديه علي عزيزمتزوجناسك حميدكركوككركوك٠٢112449‐آذار‐311328٧٠مرحل١٨0012273‐حزيران‐١٣جالل رشيد نامق327
m31.6.90نرمين نادر عبد هللامتزوجسيوة عزيزكركوككركوك87133م٠١‐تموز‐31690٦٤مرحل١٨0012786‐حزيران‐١٣جالل قادر عبد هللا328

خديجه كركوككركوك262191م٠١‐تموز‐31998٥٤مرحل١٨0012066‐حزيران‐١٣جالل مجيد رشيد329
m31.9.98نجيبه عمر حميدمتزوجمصطفى

m31.5.35امنه عثمان محمدمتزوجحنيفه عزيزكركوك٠١29659159‐تموز‐31535٥٧مرحل١٨0012923‐حزيران‐١٣جالل محمد حمه علي330
m31.14.65كالويز فرج بھراممتزوجامنه بھرامكركوككركوك٠١9118027‐تموز‐311465٥٢مرحل١٨0012153‐حزيران‐١٣جالل محمد رسول331
الثاني‐311281٧٥مرحل١٨0012566‐حزيران‐١٣جالل محمد سعيد332 m31.12.81جوان طيفوركمتزوجزليخا امينكركوككركوك78349م٠٩‐كانون
m31.4.9كنان عمر حمدمتزوجبديعه خورشيدكركوك٠١27454710‐تموز‐3149٦٥مرحل١٨0012674‐حزيران‐١٣جالل مولود جمشين333
m31.3.39كھرباء محمد اسعدمتزوجفاطم محيكركوككركوك٠١20641002‐تموز‐31339٣٧مرحل١٨0011689‐حزيران‐١٣جالل نجم محمد334
m31.10.32قدرية عمر احمدمتزوجفاطمه سعيدكركوككركوك٠١36572808‐تموز‐311032٥١مرحل١٨0012322‐حزيران‐١٣جالل نريمان كريم335
m31.14.66/مطلقوزيره محمدكركوككركوك998136م٠٥‐شباط‐311466٧٣مرحل١٨0012160‐حزيران‐١٣جليل ابراھيم حمه336
الثاني‐31176٧٩مرحل١٨0011413‐حزيران‐١٣جليل امين علي337 m31.1.76شيماء حمد عليمتزوجخديجة سليمانكركوك99993م٠٣‐تشرين
m30.12.84بيخال احمد عبدهللامتزوجبستى امينكركوككركوك9625م٠١‐أيار‐301284٦٣مرحل١٨0011451‐حزيران‐١٣جليل جبار حسين338
الثاني‐311095٥٩مرحل١٨0012374‐حزيران‐١٣جليل رشيد احمد339 m31.10.95ايثان سليمان عمرمتزوجوزيره عارفكركوككركوك١٢10520813‐تشرين

رويده صابر فتاح / متزوجنجيبه صابركركوككركوك٠١7013907‐تموز‐301429٥٣مرحل١٨0011438‐حزيران‐١٣جليل شفيق رشيد340
m30.14.29بيان بكر احمد

m30.8.18حسيبه صوفيمتزوجعائشه مولودكركوكاربيل44359م٠١‐تموز‐30818٦٢مرحل١٨0011664‐حزيران‐١٣جمال ابراھيم حسين341

امينه كاكه كركوككركوك٠١1060171‐شباط‐311017٧١مرحل١٨0012616‐حزيران‐١٣جمال جعفر فرج342
m31.10.17ليلى احمد كاكهمتزوجرش

األول‐31135٥٧مرحل١٨0012330‐حزيران‐١٣جمال خالد حمه شين343 m31.13.5فوزيه حسين فرجمتزوجظريفه محمدكركوككركوك٠٣93756‐تشرين

روناك ميزر قادر متزوجحمديه محمدكركوك72139م٠١‐تموز‐301170٤٣مرحل١٨0011809‐حزيران‐١٣جمال ذنون احمد344
m30.11.70عبد هللا

ناديه عبد الحميد متزوجنعيمه قادركركوك٠١37174044‐كانون الثاني‐31430٧١مرحل١٨0012673‐حزيران‐١٣جمال عبدالغالب توفيق345
m31.4.30حسن

فاطمة عمر بابة متزوجخانم محمدكركوككركوك400182م٢١‐تموز‐31989٦٢مرحل١٨0012304‐حزيران‐١٣جمال عبدهللا صالح346
m31.9.89شيخ

m31.9.85ارزو قادر عزيزمتزوجحبيبة شريفكركوككركوك7325م٢٨‐أيلول‐31985٧٧مرحل١٨0012198‐حزيران‐١٣جمال عبدل عزيز347
m31.12.91سعديه كريم قادرمتزوجكلستان حسنكركوككركوك10864م٠١‐تموز‐311291٥٦مرحل١٨0012699‐حزيران‐١٣جمال فتاح محمد348

روناك حمه سور متزوجنھيه احمدكركوككركوك20636م٠١‐تموز‐311151٥٦مرحل١٨0012353‐حزيران‐١٣جمال مصطفى محمد349
m31.11.51احمد

m31.3.12اوات عمر رسولمتزوجبكم محمدكركوككركوك٠٣93317‐نيسان‐31312٧٧مرحل١٨0011371‐حزيران‐١٣جمال نوري رسول350
m31.11.46اميرة بكر رضامتزوجزكية حسنكركوككركوك102882م٠١‐تموز‐311146٧٧مرحل١٨0012412‐حزيران‐١٣جمعة محمد رضا351

مھيه جاسم حمه متزوجفخريه قادركركوككركوك٠١28757255‐تموز‐31618٧٣مرحل١٨0012953‐حزيران‐١٣جمعه حسين حسن352
m31.6.18كريم
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رحمه حمه كركوك138153م٠١‐تموز‐31510٥٤مرحل١٨0013078‐حزيران‐١٣جمعه رحيم محمد353
فاطمه عارف متزوجصالح

m31.5.10معروف

m31.4.12فاطمه رسولمتزوجغزال حسينكركوك928196م٠١‐أيار‐31412٧٨مرحل١٨0012672‐حزيران‐١٣جمعه رسول خورشيد354
m30.9.68شنو عثمان حسينمتزوجبلقيسه عثمانكركوك82856م٠٢‐شباط‐30968٧٨مرحل١٨0011937‐حزيران‐١٣جمعه شھاب ابراھيم355

شريفه طاھر \ متزوجعافية نامقكركوككركوك142م ٠١431‐تموز‐31630٦٤مرحل١٨0012981‐حزيران‐١٣جمعه علي محمد صالح356
m31.6.30سوزه محمد

رعنا حمه كركوك119161م٠١‐تموز‐31554٤٢مرحل١٨0012932‐حزيران‐١٣جمعه كريم فتاح357
نجيبه حمه كاكه متزوجرشيد

m31.5.54رش

فاطمه نصر كركوككركوك٠١38075846‐كانون الثاني‐31178٧٤مرحل١٨0011894‐حزيران‐١٣جمعه محمد شريف358
m31.1.78سھيله محمدمتزوجالدين

m31.5.69نذيره عبد هللا عزيزمتزوججيھان احمدكركوككركوك٠١89145‐تموز‐31569٣٥مرحل١٨0012954‐حزيران‐١٣جمعه محمد شريف359

بيان محي الدين متزوجفاطمه حسنكركوككركوك56م ٠١238‐تموز‐31631٦٠مرحل١٨0012998‐حزيران‐١٣جمعه محمد فتاح360
m31.6.31شوكت

كالويش عز الدين متزوجسوزا حسينكركوككركوك107م ٠١592‐تموز‐31629٦٥مرحل١٨0012993‐حزيران‐١٣جمعه مشير صالح361
m31.6.29شاھوار

جميل اسماعيل سيف 362
مخمواربيل68158م٠١‐تموز‐30517٥٠مرحل١٨0011955‐حزيران‐١٣الدين

نخشين كركوكر
m30.5.17سھيله داود محمدمتزوجاسماعيل

m30.11.99حمدرحمه محمدمتزوجثروه حسينكركوككركوك7م٠١٤٤٨‐تموز‐301199٧٠مرحل١٨0011190‐حزيران‐١٣جميل امين رشيد363

كرك䠀كركوك179121م٠١‐تموز‐31327٥١مرحل١٨0012772‐حزيران‐١٣جميل خورشيد حسين364
䌆

m31.3.27صافيه محمود حمدمتزوجبسكان حمد

٠١402‐تموز‐301028٦١مرحل١٨0011135‐حزيران‐١٣جميل عمر ابراھيم365 m30.10.28نخشين عمر حسينمتزوجصدريه رضاكركوككركوك139م
m31.8.38/ارملةفاطمة محمدكركوككركوك111173م٠١‐تموز‐31838٤٧مرحل١٨0013013‐حزيران‐١٣جميلة عزيز حيدر366

قرة كركوك٠١15070319‐تموز‐311389٢١مرحل١٨0012628‐حزيران‐١٣جميلة محمد كريم367
m31.13.89/ارملةرعنة محمدكركوكحسن

m31.8.68\ارملةاسمه صالحكركوككركوك21126م٠١‐تموز‐31868٤٠مرحل١٨0012348‐حزيران‐١٣جميله درويش قادر368
m31.4.3/ارملةفاطمة طاھركركوككركوك٠١98818‐شباط‐3143٧٤مرحل١٨0012798‐حزيران‐١٣جنار ابو زيد عباس369

حسنه موفق متزوجسھيله قادركركوككركوك٠٤8817566‐تموز‐311192٦٩مرحل١٨0012356‐حزيران‐١٣جنكيز تحسين روؤف370
m31.11.92مصطفى

m31.4.7خيرية شاكرمتزوجالتون عزالدينكركوك921145م١٩‐شباط‐3147٨١مرحل١٨0012671‐حزيران‐١٣جه توو قادر حسن371
m30.8.92دلوز حسين محمدمتزوجخديجه شريفكركوككركوك79773م٠١‐تموز‐30892٧١مرحل١٨0012761‐حزيران‐١٣جھاد فاتح محمد امين372
الثاني‐301417٨٢مرحل١٨0011439‐حزيران‐١٣جھانكير جمال نادر373 m30.14.17سھليه جبار نادرمتزوجروناك فراسكركوككركوك1097150م٠١‐كانون
m31.15.35سكينه صالح بابهمتزوجبھيه كريمكركوككركوك٠١38564‐تموز‐311535٦٥مرحل١٨0012017‐حزيران‐١٣جواد خضر رحمان374
األول‐31872٦٩مرحل١٨0012298‐حزيران‐١٣جواد خليل سمين375 m31.8.72ناديه محمد صالحمتزوجزينب صالحكركوككركوك119824م٠٥‐تشرين
الثاني‐311313٧٧مرحل١٨0012645‐حزيران‐١٣جواد عدنان كريم376 m31.13.13سميره علي كريممتزوجصبريه صابركركوككركوك٠١21943700‐كانون

/ارملةصبرية صديقكركوككركوك44361م٠١‐تموز‐3111100٧٠مرحل١٨0012405‐حزيران‐١٣جوان محمد رحيم377
m31.11.10

0
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اديبه مجيد متزوجلطفيه جمعهكركوككركوك105م\٠١143‐تموز‐31388٥١مرحل١٨0011374‐حزيران‐١٣جودر ابراھيم شوقي378
m31.3.88عبدالرزاق

m31.1.66بدريه كريممتزوجحمديه احمدكركوككركوك1361060م٠١‐تموز‐31166٦٢مرحل١٨0012768‐حزيران‐١٣جوھر جبار قھرمان379
m30.9.58سعاد محمدمتزوجبكيس حسينكركوك252150م٠١‐تموز‐30958٥٤مرحل١٨0012185‐حزيران‐١٣جوھر سليمان حسن380
m31.8.87بيخال عثمان رقيقمتزوجكالويز محمدكركوككركوك١٥66156‐حزيران‐31887٧٤مرحل١٨0012887‐حزيران‐١٣جوھر عادل امين381

رحمه حمه كركوك8984م٠١‐تموز‐31541٤٦مرحل١٨0013072‐حزيران‐١٣جوھر عمر زينل382
m31.5.41كوله باخ قادرشريفمتزوجصالح

m30.7.23مامز سلطان رسولمتزوجمياس نجيمكركوكاربيل14001م٠١‐تموز‐30723٤٣مرحل١٨0011642‐حزيران‐١٣جوھر قادر رسول383
m31.12.95\باكرامينه كرهكركوك٠١38977784‐تموز‐311295٥٦مرحل١٨0012912‐حزيران‐١٣جيران علي محمود384
m31.15.43زبيده ياسين امينمتزوجھاجر خضركركوككركوك٠١16933726‐تموز‐311543٥١مرحل١٨0012024‐حزيران‐١٣حاجي بيرداود حاجي385
m31.7.24صبيحه احمد عليمتزوجرابعه عليكركوككركوك313178م٠١‐تموز‐31724٣٠مرحل١٨0012504‐حزيران‐١٣حاجي قادر حسين386

سكينه حمه كركوككركوك110766م٠١‐شباط‐311022٦٦مرحل١٨0012534‐حزيران‐١٣حارس بايز رضا387
m31.10.22وزيره رحيم عبد هللامتزوجرسول

الثاني‐31163٧٠مرحل١٨0011882‐حزيران‐١٣حارس عز الدين محمد388 m31.1.63سورميه رشيدمتزوجصدريه طهكركوك85711م٠٢‐تشرين

زموك كركوككركوك36824م٠١‐تموز‐301610٥٦مرحل١٨0011267‐حزيران‐١٣حامد عزيز حسن389
m30.16.10ماريه محمد محمدمتزوجخورشيد

m30.13.73سميره احمد امينمتزوجنعيمه اسماعيلكركوككركوك٠١5811541‐تموز‐301373٥٠مرحل١٨0011683‐حزيران‐١٣حبيب اسعد محمد390

m31.13.78بھيجه احمد عبد هللامتزوجفھيمه محمودكركوككركوك363116م٠١‐تموز‐311378٥١مرحل١٨0012678‐حزيران‐١٣حبيب محمد طه شريف391

87989م٠١‐تموز‐30147٧٤مرحل١٨0011352‐حزيران‐١٣حبيب مولود احمد392
صالح 
m30.1.47نوزور محمد طهمتزوجنجمه حسنكركوكالدين

m31.12.23\ارملةكرجية محمودكركوككركوك٠١35971734‐تموز‐311223٥١مرحل١٨0012593‐حزيران‐١٣حبيبة سعيد محمد393
m31.6.97/ارملةشھناز امينكركوككركوك371185م٠١‐تموز‐31697٢٧مرحل١٨0012785‐حزيران‐١٣حبيبة صالح امين394

زينب محي كركوككركوك٠١92794‐تموز‐31974٥١مرحل١٨0012197‐حزيران‐١٣حبيبة قھرمان محمد395
m31.9.74/ارملةالدين

حسام الدين اسماعيل 396
m31.15.16شيالن محمد كريممتزوجمريم خضركركوككركوك109984م٠١‐شباط‐311516٧٤مرحل١٨0012014‐حزيران‐١٣كريم

حسام الدين شمس 397
m31.8.90قانعه محمد عوالمتزوجفخريه حسنكركوككركوك111845م١٠‐نيسان‐31890٦٨مرحل١٨0012478‐حزيران‐١٣الدين درويش

فاطمه حمد كركوككركوك103115م٠١‐تموز‐30785٥٤مرحل١٨0012975‐حزيران‐١٣حسن احمد حويز398
m30.7.85دلخواز خليل مجيدمتزوجامين

فريشته نصرالدين متزوجنائله حمه سوركركوككركوك474164م١١‐آذار‐311462٧٠مرحل١٨0012134‐حزيران‐١٣حسن اسماعيل احمد399
m31.14.62شريف

m31.2.36نخشين رحمان خالدمتزوجمامز محمودكركوككركوك217125م٠١‐تموز‐31236٥٢مرحل١٨0011163‐حزيران‐١٣حسن اسماعيل رسول400
m30.9.20فاطمه شريف عليمتزوجغزال حسينكركوك٠١66421‐شباط‐30920٧٠مرحل١٨0011945‐حزيران‐١٣حسن رسول خورشيد401
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m31.2.54كافيه علي خدرمتزوجغزاله كاكهكركوككركوك412167م٠١‐تموز‐31254٣٠مرحل١٨0011159‐حزيران‐١٣حسن عثمان خضر402
m31.9.13نائلة فرج توفيقمتزوجنارنج سعيدكركوكشوانكركوك95987م٠١‐تموز‐31913٣٣مرحل١٨0012238‐حزيران‐١٣حسن عثمان عبدهللا403
m30.12.14بيان رسول عبدهللامتزوجھمين رسولكركوككركوك396153م٠١‐تموز‐301214٥٦مرحل١٨0011516‐حزيران‐١٣حسن عزيز حسن404

متزوجكله فرجكركوككركوك27955681آ٠١‐تموز‐31797٥٢مرحل١٨0012511‐حزيران‐١٣حسن عزيز صالح405
خاور محى 

الدين\كوستيان 
حسين

m31.7.97

m30.9.67خديجه محمودمتزوجبديعه محمدكركوككركوك2874م٠١‐تموز‐30967٣٥مرحل١٨0012974‐حزيران‐١٣حسن علي خورشيد406

رعنه محمد كركوككركوك٠١5110190‐تموز‐301455٤٦مرحل١٨0011437‐حزيران‐١٣حسن علي صابر407
m30.14.55فوزيه احمد محمدمتزوجرضا

الثاني‐31768٦٦مرحل١٨0012437‐حزيران‐١٣حسن علي محمد408 m31.7.68سروة توفيق صديقمتزوجنبيھة حبيبكركوككركوك67710م٠١‐كانون
m31.8.47امينه محمد فرجمتزوجفھيمه رضاكركوككركوك٠٥767130‐أيار‐31847٦٩مرحل١٨0012282‐حزيران‐١٣حسن عمر رشيد409
m32.4.76سلوى محمد نجفمتزوجمھديه احمدكركوككركوك115823م١٢‐تموز‐32476٦٢مرحل١٨0011233‐حزيران‐١٣حسن فاضل عباس410

مليحه حمه كركوك71227م٠١‐تموز‐31615٧٣مرحل١٨0012910‐حزيران‐١٣حسن قادر عزيز411
اميره امين حمه متزوجصالح

m31.6.15صالح

m31.4.66بروين داودحسنمتزوجھديه عبدلكركوك٠١97401760‐كانون الثاني‐31466٨٠مرحل١٨0012669‐حزيران‐١٣حسن كريم حسن412

بسيره عبد القادر متزوجفريده عليكركوك1701172م٠١‐أيار‐31523٧١مرحل١٨0013040‐حزيران‐١٣حسن مارف احمد413
m31.5.23علي

m30.14.38انجوم حمه صالحمتزوجفھيمه رضاكركوككركوك996119م٠١‐تموز‐301438٥٠مرحل١٨0011974‐حزيران‐١٣حسن محمد امين414
m31.1.46بھية احمد رسولمتزوجزبيدة محمدكركوك٠١38977657‐تموز‐31146٤٥مرحل١٨0011744‐حزيران‐١٣حسن محمد محمود415

عائشه كا كه كركوك59232م٠١‐تموز‐3153٦٧مرحل١٨0013049‐حزيران‐١٣حسن محمد مصطفى416
m31.5.3رابعه رفيق حكيممتزوجرش

مخموكركوك31163م٠١‐تموز‐30772٦٥مرحل١٨0011638‐حزيران‐١٣حسن مولود رضا417
m30.7.72فاطمه حمد رضامتزوجنخته عباسكركوكر

صبريه خورشيد متزوجخديجه عليكركوك110012م٠٤‐آذار‐301179٦٦مرحل١٨0011673‐حزيران‐١٣حسن نافذ حمه امين418
m30.11.79قادر

ھوله محمد كركوككركوك175م ٠١416‐تموز‐311237٦٢مرحل١٨0012600‐حزيران‐١٣حسن ھادي عبد هللا419
m31.12.37نحشان جليل رشيدمتزوجامين

m31.10.9لميعه سمينه عباسمتزوجحالوه محمدكركوككركوك120376م٠١‐تموز‐31109٥٢مرحل١٨0012526‐حزيران‐١٣حسيب رحيم فرحان420

ھميه حمه كركوككركوك396143م٠١‐نيسان‐311471٧٠مرحل١٨0012163‐حزيران‐١٣حسيب رمضان صالح421
شليره كاكه رش متزوجامين

m31.14.71اسعد

حسيب عبد الحكيم عبد 422
بيان اسماعيل عبد متزوجنافيه احمدكركوك٠٣1065133‐نيسان‐31160٦٥مرحل١٨0011745‐حزيران‐١٣هللا

m31.1.60هللا

m30.6.9شيالنه تحسين رضامتزوجنعمه عمركركوككركوك41698م٠٢‐آذار‐3069٧١مرحل١٨0011217‐حزيران‐١٣حسيب محسن رضا423
m30.11.24بروين علي قادرمتزوجامينه ابراھيمكركوككركوك98578م٠١‐شباط‐301124٧٧مرحل١٨0012961‐حزيران‐١٣حسيب محمد امين424
m30.12.39\ارملةنائله صالحكركوككركوك991108م٠١‐شباط‐301239٧١مرحل١٨0012964‐حزيران‐١٣حسيبه محمد مجيد425
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برفنك كريم حمه متزوجعصمت امينكركوك98430م٠١‐تموز‐311140٧٢مرحل١٨0012817‐حزيران‐١٣حسين احمد حسين426
m31.11.40امين

صدرية كريم عبد متزوجكركوككركوك٠١16633121‐تموز‐281518٧١مرحل١٨0012649‐حزيران‐١٣حسين احمد رشيد427
m28.15.18هللا

m31.6.12صبيحه كريم حسنمتزوجبھيه رمضانكركوككركوك28134م٠١‐تموز‐31612٥٧مرحل١٨0012951‐حزيران‐١٣حسين احمد قادر428
m31.15.31امينه جوھر عمرمتزوجسلطانه عليكركوككركوك362126م٠١‐تموز‐311531٣٣مرحل١٨0012005‐حزيران‐١٣حسين اسماعيل رسول429

بدرية حمه كركوككركوك95932م٣١‐آذار‐31693٦٤مرحل١٨0012783‐حزيران‐١٣حسين اسماعيل عبدهللا430
m31.6.93نوروز نجم سعيدمتزوجرشيد

m31.7.17عطيه عبد هللا محمدمتزوجمريم محمودكركوككركوك٠١1416183‐تموز‐31717٥٠مرحل١٨0012510‐حزيران‐١٣حسين اسماعيل علي431
m31.7.39نسرين عثمان عليمتزوجفخريه خليلكركوككركوك٠١1067174‐تموز‐31739٧١مرحل١٨0012523‐حزيران‐١٣حسين بھرام رسول432
الثاني‐31186٧٢مرحل١٨0011414‐حزيران‐١٣حسين جالل ولي433 m31.1.86شيماء سعدون نادرمتزوجفخرية خالدكركوك١٠107757‐كانون

حسين حمه على كاكه  434
m31.9.43خالده احمد محمدمتزوجصبيحه قادركركوككركوك94387م٠١‐آب‐31943٧٤مرحل١٨0012148‐حزيران‐١٣مند

واجده عبد كركوككركوك8873م٠٩‐نيسان‐31384٧٤مرحل١٨0011621‐حزيران‐١٣حسين صادق صالح435
m31.3.84قادوره تومايليمتزوجالقادر

األول‐311436٧٢مرحل١٨0012155‐حزيران‐١٣حسين عبدهللا قادر436 m31.14.36فيان محمد عبدهللامتزوجخديجه امينكركوككركوك391م٢٥‐تشرين
m30.6.22وداد قاسم معروفمتزوجمريم احمدكركوك193153م٠١‐تموز‐30622٥٥مرحل١٨0011207‐حزيران‐١٣حسين عثمان حسن437
m31.6.6حسين علي حبيبمتزوجهامنه حسينكركوك١٥29659145‐نيسان‐3166٧٨مرحل١٨0013084‐حزيران‐١٣حسين علي حبيب438

نازنين قادر/نجيبه متزوجعائشه نادركركوككركوك1018151م٠١‐أيار‐31169٦٨مرحل١٨0011891‐حزيران‐١٣حسين علي شفيق439
m31.1.69حسين

m31.11.47وفاء احمدمتزوجصبريه نجيبكركوككركوك641107م٠١‐تموز‐311147٧٠مرحل١٨0012556‐حزيران‐١٣حسين علي صدر الدين440

/١٨1108‐أيلول‐311385٧٨مرحل١٨0012639‐حزيران‐١٣حسين علي عجيل441
لميعه حمه كريم متزوجسعديه سعيدكركوككركوك164م

m31.13.85قاسم

m31.7.7سروه حمد محمدمتزوجلطيفه جمالكركوككركوك٠١19438620‐آذار‐3177٧٧مرحل١٨0012512‐حزيران‐١٣حسين علي عمر442
m31.4.85شكراو محمد داودمتزوجبدرية صابركركوك433176م٠١‐تموز‐31485٥٧مرحل١٨0012668‐حزيران‐١٣حسين علي فرج443

خديجه حمه كركوككركوك٠١38276211‐تموز‐311322٤٣مرحل١٨0012722‐حزيران‐١٣حسين عمر حسين444
m31.13.22فاطمه سليمان عليمتزوجعزيز

m31.4.84خديجه علي احمدمتزوجامنه درويشكركوك9583م٠١‐تموز‐31484٦٧مرحل١٨0012667‐حزيران‐١٣حسين فارس رسول445
m30.11.6غربت احمد رسولمتزوجخانم عليكركوككركوك379157م٠١‐تموز‐30116٤٨مرحل١٨0011193‐حزيران‐١٣حسين محمد نجم446
m31.11.59نبيھه نامقمتزوججيران رحمانكركوككركوك٠١326373‐تموز‐311159٥٠مرحل١٨0012264‐حزيران‐١٣حسين محمدامين سليم447
m30.14.1نخشين عمر قادرمتزوجفاطمه ياسينكركوككركوك٠١16933786‐آب‐30141٦٧مرحل١٨0011973‐حزيران‐١٣حسين مولود حمد448

ليلى عبد كركوككركوك26023م٠١‐تموز‐301540٥٦مرحل١٨0011707‐حزيران‐١٣حسين ھدايت رشيد449
وفاء عبد المحسن متزوجالرحمن

m30.15.40علي

m30.14.63/ارملهنظيفه سليمانكركوككركوك416185م٠١‐تموز‐301463٥٣مرحل١٨0011432‐حزيران‐١٣حفصه فيض هللا علي450
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m31.9.63فائزه عز الدينمتزوجصبيحه سيدهكركوككركوك٠١1775889‐تموز‐31963٥٧مرحل١٨0012183‐حزيران‐١٣حقي اسماعيل احمد451

m31.11.31ھاجر احمدمتزوجفتحيه نامقكركوككركوك93256م٠١‐تموز‐311131٦٦مرحل١٨0012398‐حزيران‐١٣حكيم احمد محمد452
m30.9.46كلثوم بيرداود وليمتزوجخديجه جميلكركوك81770م٠٤‐آذار‐30946٧١مرحل١٨0011942‐حزيران‐١٣حكيم حمدامين صديق453

عطيه حمه كركوككركوك44م ٠١431‐تموز‐31627٦٦مرحل١٨0012994‐حزيران‐١٣حكيم رحيم قرباني454
m31.6.27قدرية صالح عارفمتزوجعلي

حكيم عمر درويش 455
نسرين طاھر حمه متزوجامين قادركركوك68625م٠١‐تموز‐31537٧٣مرحل١٨0012946‐حزيران‐١٣محمد

m31.5.37رضا

m30.13.44ساكار حمه صالحمتزوجروناك صالحكركوككركوك992116م١٤‐أيلول‐301344٧٧مرحل١٨0011499‐حزيران‐١٣حكيم فرھان عبدل456

فوزيه محمد صديق متزوجحالوه عبد هللاكركوككركوك45983م٠١‐تموز‐311583٥٧مرحل١٨0011535‐حزيران‐١٣حكيم قادر مولود457
m31.15.83محمد

١٥1133‐آذار‐31953٥٧مرحل١٨0011989‐حزيران‐١٣حكيم كاكه امين علي458
رعنه فقي كركوككركوك107م

شيرين نصر الدين متزوجعزيز
m31.9.53امين

امينه محمد كركوككركوك8286م٠١‐تموز‐311497٥١مرحل١٨0012082‐حزيران‐١٣حالو حمه عزيز459
m31.14.97\ارملهامين

m31.3.89\ارملهبياض فتاحكركوككركوك٠١7915120‐تموز‐31389٤٧مرحل١٨0012026‐حزيران‐١٣حالو روستم زوراب460
m31.13.58\ارملةشمسه جاسمكركوككركوك922117م٠١‐تموز‐311358٣٢مرحل١٨0012552‐حزيران‐١٣حالو عبد هللا محمد461
٠١118‐تموز‐301043٥٦مرحل١٨0013118‐حزيران‐١٣حالو محمد رحمان462 m30.10.43\ارملهمحبوبه عزيزكركوككركوك171م
m31.3.37\ارملهكشه حسنكركوككركوك٠١20240219‐تموز‐31337٥٧مرحل١٨0013104‐حزيران‐١٣حالوه محمود نادر463

m31.11.28\ارملةفاطمه خواكرمكركوككركوك٠١5711388‐تموز‐311128٣٣مرحل١٨0012271‐حزيران‐١٣حليمه عارف عزيز464

m31.1.99/ارملةرابعة محمدكركوك٠١37775226‐آذار‐31199٦٣مرحل١٨0011401‐حزيران‐١٣حليمه عمر توفيق465
m30.11.35/ارملةبيروز رسولكركوك9832م٠١‐تموز‐301135١٧مرحل١٨0011818‐حزيران‐١٣حليمه محمد رحمن466
الثاني‐311582٨١مرحل١٨0012023‐حزيران‐١٣حمد احمد محمد467 m31.15.82امينه كاكه برا حيدرمتزوجكله باغ صالحكركوككركوك37359م٠١‐كانون

حمد امين حسين 468
m30.3.15نجيبه بھجت رؤوفمتزوجمامز ابراھيمكركوكاربيل16232م٠١‐تموز‐30315٤٥مرحل١٨0011364‐حزيران‐١٣بيرداود

m31.3.13حليمه  خليل صالحمتزوجاجر عبد هللاكركوكاربيل83576م٠١‐تموز‐31313٧٣مرحل١٨0011372‐حزيران‐١٣حمد امين خالد عبد هللا469
m30.4.19نخته عبد هللا خضرمتزوجعائشه عمركركوكاربيل48429م٠١‐تموز‐30419٤٢مرحل١٨0011788‐حزيران‐١٣حمد امين شكر حمد470

مخمواربيل191123م٠١‐تموز‐30917٤٢مرحل١٨0011599‐حزيران‐١٣حمد امين عزيز حسين471
نايله خورشيد متزوجخديجه عبدهللاكركوكر

m30.9.17مصطفى

محتبر قادر متزوجزليخه عبد هللاكركوككركوك13297م٠١‐تموز‐3048٣٤مرحل١٨0011854‐حزيران‐١٣حمد امين عزيز علي472
m30.4.8اسماعيل

حمد امين مولود 473
68ملح٠١‐تموز‐3188٢٦مرحل١٨0012294‐حزيران‐١٣بيرداود

m31.8.8مريم عمر اسماعيلمتزوجخديجه حمدكركوككركوك27ق

٠١1169‐تموز‐311556٦٨مرحل١٨0012203‐حزيران‐١٣حمد صابر عثمان474
m31.15.56شمامه حويز عثمانمتزوجبسي محمودكركوككركوك32م \

m31.2.10فخرية خورشيدمتزوجنجمة عبد هللاكركوككركوك484113م٠١‐تموز‐31210٥٢مرحل١٨0011153‐حزيران‐١٣حمد عبد هللا حمد475



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m30.16.39سوزان عزيز خضرمتزوجعائشه مولودكركوككركوك385109م٠١‐تموز‐301639٧٢مرحل١٨0011175‐حزيران‐١٣حمد عثمان حمد476

m30.14.37/ارملهنائله صالحكركوككركوك3488م٠١‐تموز‐301437٤٥مرحل١٨0011434‐حزيران‐١٣حمده فالمرز حمود477
m30.11.64روفيه ھمزه فتاحمتزوجحياة مصطفىكركوك٠١8917665‐تموز‐301164٣٩مرحل١٨0011821‐حزيران‐١٣حمدي سعيد احمد478

قرة كركوك٠١34969762‐تموز‐31760٢٣مرحل١٨0012450‐حزيران‐١٣حمدية رشيد داود479
درسن محي كركوكحسن

m31.7.60/ارملةالدين

m31.2.62/ارملةمريم عمركركوككركوك88130م٠١‐تموز‐31262٥٥مرحل١٨0011152‐حزيران‐١٣حمديه حمد امين480
األول‐291144٨٢مرحل١٨0011187‐حزيران‐١٣حمزه عسكر نقي481 m29.11.44جلنك حبيب خضرمتزوجنورھان كمالكركوككركوك12م/٠٥962‐تشرين

سھام محمد سعيد متزوجنوروز عزيزكركوككركوك101434م٠١‐تموز‐311259٥١مرحل١٨0012686‐حزيران‐١٣حمه جان كريم ابراھيم482
m31.12.59محمد

m31.3.55\ارملهفاطمه عبد هللاكركوككركوك93263م٠١‐تموز‐31355٣٧مرحل١٨0011359‐حزيران‐١٣حمه خان فقي محمود483
m30.15.47سراب نامق امينمتزوجھيبت امينكركوككركوك1715م٠١‐تموز‐301547٤٥مرحل١٨0011541‐حزيران‐١٣حمه رشيد احمد امين484
الثاني‐301234٨٢مرحل١٨0011523‐حزيران‐١٣حمه زياد صالح قادر485 m30.12.34كه شاو محمد قادرمتزوجفاطمه رضاكركوككركوك1161186م٢٥‐تشرين
m31.5.31فانم رضا سليمانمتزوجنجمه  رشيدكركوك٠١296903‐تموز‐31531٥٦مرحل١٨0013042‐حزيران‐١٣حمه صابر عبد فتاح486

حمه صالح حمه عزيز 487
m30.11.41بخشان حسن احمدمتزوجسعديه عبدالهكركوك328184م٠١‐تموز‐301141٥٣مرحل١٨0011667‐حزيران‐١٣فتاح

حمه طاھر محمدامين 488
نعيمه حمد عبد متزوجعائشه صالحكركوككركوك165م ٠١935‐تموز‐311263٤٤مرحل١٨0012594‐حزيران‐١٣حسن

m31.12.63الفتاح

عاصمه محمد متزوجخديجه محمدكركوككركوك٠١8216233‐تموز‐311437٣٠مرحل١٨0012094‐حزيران‐١٣حمه محمود علي489
m31.14.37عباس

حميد حمد امين 490
m31.8.86جميله علي مصطفىمتزوجخديجه عليكركوككركوك32861م٠١‐تموز‐31886٤٧مرحل١٨0012476‐حزيران‐١٣مصطفى

خديجة مولود متزوجمريم طهكركوكاربيل٠١254103‐تموز‐3074٥٣مرحل١٨0012762‐حزيران‐١٣حميد رحمن حمد491
m30.7.4ابراھيم

حميد زين العابدين 492
امنه عبد كركوككركوك٠١9418733‐تموز‐311267٥٧مرحل١٨0012597‐حزيران‐١٣صالح

عليه عبد الرحمن متزوجالرحمن
m31.12.67صخر

m31.10.59اورات عزيز يونسمتزوجكافية محمدكركوككركوك٢١1133162‐أيلول‐311059٦٩مرحل١٨0012315‐حزيران‐١٣حميد سعيد علي493
m31.6.25مريم صالح كريممتزوجفاطمهكركوك7833م٠١‐تموز‐31625٤٧مرحل١٨0013087‐حزيران‐١٣حميد عزيز محمد494
الثاني‐301628٧٠مرحل١٨0012837‐حزيران‐١٣حميد عودل مجيد495 m30.16.28ارنيك جبار باللمتزوجامينه حسينكركوككركوك114779م٠١‐كانون

نورھان موسى متزوجفخريه عباسكركوككركوك٢٥101899‐أيلول‐31366٥٨مرحل١٨0011369‐حزيران‐١٣حميد مجيد حمد496
m31.3.66يادكار

m31.10.56فوزيه خليل فؤادمتزوجحسنيه محمدكركوككركوك٠١234524‐تموز‐311056٣٦مرحل١٨0012337‐حزيران‐١٣حميد محمود محمد497

دلوز كامران متزوجھاجر احمدكركوكاربيل838103م٠١‐تموز‐30428٦٧مرحل١٨0011791‐حزيران‐١٣حنش سليم رسول498
m30.4.28رحمان

m30.15.50\ارملهجھان شھواركركوككركوك٠١8416721‐تموز‐301550٢٧مرحل١٨0011705‐حزيران‐١٣حنيفه امين كريم499
m31.15.3\ارملهامنه معروفكركوككركوك٠١16933682‐تموز‐31153٣٧مرحل١٨0012211‐حزيران‐١٣حنيفه ياسين قادر500



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m30.13.15\ارملةزبيده احمدكركوككركوك595167م٠١‐نيسان‐301315٥٧مرحل١٨0011676‐حزيران‐١٣حه وسه ت محمد خلف501

حويز عبد الرحمن 502
حسنيه محمد متزوجكشه خورشيدكركوككركوك167913م٠١‐تموز‐311447٤٥مرحل١٨0012093‐حزيران‐١٣فارس

m31.14.47مصطفى

كرجيه علي متزوجصافيه عباسكركوكدبسكركوك48498م٠١‐تموز‐30774٥٥مرحل١٨0011643‐حزيران‐١٣حويز محمد مصطفى503
m30.7.74اسماعيل

m30.6.98كالويز محمدمتزوجمحبوبة محمدكركوك505172م٠١‐تموز‐30698٥٣مرحل١٨0011845‐حزيران‐١٣حيدر اكبر ابراھيم504
m30.6.100خرامان فاتح بكرمتزوججمين قادركركوك1076132م٠١‐تموز‐306100٧٥مرحل١٨0011292‐حزيران‐١٣حيدر حمه امين احمد505

نصيبه سليمان متزوجفاطمة احمدكركوك24333م٠١‐تموز‐3078٦٤مرحل١٨0011312‐حزيران‐١٣حيدر شوكت عبدهللا506
m30.7.8مولود

m31.6.100/اعزبفھيمة حمهكركوكدبسكركوك46031م٠١‐تموز‐316100٥٩مرحل١٨0012573‐حزيران‐١٣حيدر محمد قادر507
m31.12.66\ارملهرحمه عليكركوك٠١6913712‐تموز‐311266٢٩مرحل١٨0012599‐حزيران‐١٣خاتون محي الدين فتاح508

خادر عبد القادر 509
فضيله عبد كركوككركوك99582م٠١‐تموز‐301535٦٥مرحل١٨0011709‐حزيران‐١٣اسماعيل

m30.15.35\ارملهالرزاق

m31.6.59مريم سيده محمدمتزوجحسنيه توفيقكركوك140134م٠١‐تموز‐31659٦٠مرحل١٨0012776‐حزيران‐١٣خالد جبار كاكه حمه510
الثاني‐311172٦٨مرحل١٨0012256‐حزيران‐١٣خالد حبيب صالح511 m31.11.72كافيه جمالمتزوجسعديه عمركركوككركوك8677م١٠‐كانون
m31.3.68مھديه صالح خالدمتزوجشكريه صديقكركوككركوك6648م٢٦‐حزيران‐31368٨١مرحل١٨0011368‐حزيران‐١٣خالد حسن حسين512

جيمه ن علي نجم متزوجعائشه احمدكركوككركوك117414م١٥‐شباط‐3114100٧١مرحل١٨0012225‐حزيران‐١٣خالد حسين محمد513
الدين

m31.14.10
0

m30.11.14صدريه عمر صالحمتزوجحبيبه محمدكركوك9946م٠١‐تموز‐301114٥١مرحل١٨0011813‐حزيران‐١٣خالد حميد محمد514
m31.2.51ليلى نوري عوالمتزوجنافعة مصطفىكركوككركوك572130م٠١‐تموز‐31251٧٠مرحل١٨0013109‐حزيران‐١٣خالد حويز حسين515
m30.13.72كزيده كوردن صالحمتزوجنعيمه احمدكركوككركوك٠١7615152‐آذار‐301372٥٧مرحل١٨0011476‐حزيران‐١٣خالد رشيد سعيد516

m31.14.42الئقه كريم احمدمتزوجصبريه زيدانكركوككركوك٠١20250102‐تموز‐311442٦٤مرحل١٨0012128‐حزيران‐١٣خالد صابر توفيق517

m30.15.65ناسك محمد رشيدمتزوجمحه خان فقيكركوككركوك995114م٢١‐شباط‐301565٧٠مرحل١٨0011717‐حزيران‐١٣خالد صابر عبد هللا518

1377455م ٠١78‐تموز‐31651٤٩مرحل١٨0012990‐حزيران‐١٣خالد طاھر احمد519
كركو
m31.6.51فليح محمد امينمتزوجنائله عليكركوكك

بدريه فقي كركوككركوك٠١39077958‐تموز‐301310٦٢مرحل١٨0011679‐حزيران‐١٣خالد علي محمود520
m30.13.10روناك ابوبكر رشيدمتزوجرشيد

m31.4.80يسرى نظام رفيقمتزوجعائشه حسنكركوك108644م٠١‐آذار‐31480٦٩مرحل١٨0012666‐حزيران‐١٣خالد عودل اسماعيل521

زينب محمد حمه متزوجنازدار توفيقكركوككركوك3033م٠٩‐تموز‐301338٦٣مرحل١٨0011494‐حزيران‐١٣خالد فاتح احمد522
m30.13.38رشيد

خالد فخر الدين 523
فاطمه كركوككركوك34880م٠١‐كانون الثاني‐311195٧٥مرحل١٨0012363‐حزيران‐١٣عبدالرحمن

ديمن نجم الدين متزوجعبدالعزيز
m31.11.95عبدالرحمن

m30.13.66مھديه كريم حويزمتزوجمريم ابو بكركركوككركوك45010م٠٨‐آب‐301366٦١مرحل١٨0011495‐حزيران‐١٣خالد قادر رسول524



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
قرة كركوك1440167م٠١‐تموز‐31798٤٨مرحل١٨0012432‐حزيران‐١٣خالد قادر كريم525

عزيمة محمد صالح متزوجعجائب عبدهللاكركوكحسن
m31.7.98رستم

األول‐301117٧٧مرحل١٨0011668‐حزيران‐١٣خالد كريم سيده526 m30.11.17ناديه بھرام مجيدمتزوجنايله مجدكركوك1109135م٠٨‐كانون

m30.11.73مھاباد محمد صالحمتزوجمنيجه جوكلكركوك11415612084م١٥‐كانون األول‐301173٦١مرحل١٨0011812‐حزيران‐١٣خالد محمد قادر527

٠١576‐تموز‐311297٧٤مرحل١٨0012582‐حزيران‐١٣خالده نظام رفيق528 m31.12.97\ارملهسكينه كريمكركوككركوك139م
m30.9.42غربت مجيد فقيمتزوجرابعه محمودكركوك84360م٠١‐شباط‐30942٧٦مرحل١٨0012827‐حزيران‐١٣خالص توفيق عوال529
m30.13.24\باكرخديجه محمدكركوككركوك٠١38977778‐تموز‐301324٥٠مرحل١٨0012972‐حزيران‐١٣خانم ستار اسماعيل530
m31.13.64\ارملةخانزاد فارسكركوككركوك٠١6512802‐تموز‐311364٤٠مرحل١٨0012651‐حزيران‐١٣خانم كريم عزيز531
m30.16.22\ارملةزينب عليكركوككركوك40343م٠١‐تموز‐301622٤٣مرحل١٨0011229‐حزيران‐١٣خانم مصطفى محمد532
m31.2.12/ارملةامنة يابهكركوكدبسكركوك44419م٠١‐تموز‐31212٥٣مرحل١٨0011381‐حزيران‐١٣خانى خدر محمود533
m30.12.42\ارملةبھيه محمدكركوككركوك975159م٠١‐تموز‐301242٣٧مرحل١٨0012753‐حزيران‐١٣خاور خورشيد خضر534
m30.11.83/ارملةمامز عوالكركوك٠١13426639‐تموز‐301183٥٢مرحل١٨0011808‐حزيران‐١٣خجه حسن خضر535
m31.2.63الھام صابر عبد هللامتزوجصافية عبد هللاكركوككركوك٠١16633137‐تموز‐31263٧٥مرحل١٨0011324‐حزيران‐١٣خدر صابر محمد536
الثاني‐311392٧٩مرحل١٨0012633‐حزيران‐١٣خديجة حسن خدر537 m31.13.92محمد لطيف عليمتزوجةخيال ابراھيمكركوككركوك٠١499676‐كانون
m31.2.28/ارملةامنة خضركركوك٠١17033845‐تموز‐31228٤٠مرحل١٨0011397‐حزيران‐١٣خديجة درويش احمد538

خديجه خورشيد 539
m31.15.49\ارملةخذال نادركركوككركوك153100م٠١‐تموز‐311549٤١مرحل١٨0012003‐حزيران‐١٣اسماعيل

m31.12.74/ارملهرحمه صالحكركوككركوك896108م٠١‐تموز‐311274٥٠مرحل١٨0012682‐حزيران‐١٣خديجه كريم حسن540
m30.12.99\ارملةامينه حسنكركوككركوك94815م٠١‐تموز‐301299٢٨مرحل١٨0011511‐حزيران‐١٣خديجه محمد قادر541
m30.7.5\باكرعطيه ابراھيمكركوكاربيل416194م٠١‐آذار‐3075٧٤مرحل١٨0011827‐حزيران‐١٣خديجه محمود حسن542

m30.15.51نصرت احمد حسنمتزوججميله رمضانكركوككركوك1028140م٠١‐تموز‐301551٣٤مرحل١٨0011704‐حزيران‐١٣خزعل رشيد يادكار543

مخموكركوك217171م٠١‐تموز‐30777٦٧مرحل١٨0011640‐حزيران‐١٣خسرو انور جوھر544
عائشه كركوكر

m30.7.77روناك علي سعيدمتزوجاسماعيل

اره زوو سليمان متزوجكرجي عليكركوك92130م٠٥‐نيسان‐31422٨٣مرحل١٨0012665‐حزيران‐١٣خسرو حويز محمد545
m31.4.22عزيز

الثاني‐301394٧٣مرحل١٨0011695‐حزيران‐١٣خسرو خليل احمد546 m30.13.94برى حسن امينمتزوجسبيحه شكوركركوككركوك42158م٠١‐كانون
m31.8.7نرمين حمد عبد هللامتزوجغزاله ابراھيمكركوككركوك19648م٠١‐تموز‐3187٦٢مرحل١٨0012194‐حزيران‐١٣خسرو محمود خضر547
m30.7.66سميره عمر حسينمتزوججاھده سليمانكركوككركوك47517م١٠‐آب‐30766٧٣مرحل١٨0011639‐حزيران‐١٣خسرو نجم الدين عمر548

روناك عبدالعزيز متزوجاسمر عمركركوك44392م٠١‐تموز‐30930٧٣مرحل١٨0011283‐حزيران‐١٣خضر حامد كريم549
m30.9.30محمد

m31.13.10كلثوم اسماعيل احمدمتزوجافروز محمدكركوككركوك906105م٠١‐تموز‐311310٦٨مرحل١٨0012608‐حزيران‐١٣خضر داود سليمان550

m30.7.15فوزيه حسين كريممتزوجحنيفه سعيدكركوككركوك276177م٠١‐تموز‐30715٥٥مرحل١٨0011322‐حزيران‐١٣خضر رشيد كريم551
الثاني‐31385٧٥مرحل١٨0011561‐حزيران‐١٣خضر رضا فتاح552 m31.3.85سميره محمد صابرمتزوججھانه محمودكركوككركوك53982م١٨‐كانون



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m30.8.27خديجه صوفى اومرمتزوجامينه ابوبكركركوكاربيل130113م٠١‐تموز‐30827٤١مرحل١٨0011532‐حزيران‐١٣خضر عبدهللا خضر553

سميره حسين عبد متزوجعريقه حسنكركوك٠١28757260‐شباط‐31696٧٤مرحل١٨0012913‐حزيران‐١٣خضر علي توفيق554
m31.6.96القادر

زرديه كركوككركوك1099100م١٩‐شباط‐311559٧٦مرحل١٨0012015‐حزيران‐١٣خضر علي حسن555
m31.15.59قدريه عمر حسنمتزوجفجيروان

m30.16.15نسرين رضا عمرمتزوجزھيه رضاكركوككركوك٠١38276236‐تموز‐301615٣٤مرحل١٨0012834‐حزيران‐١٣خضر نوري خضر556
m31.10.88مليحه نامق احمدمتزوجحمديه حسنكركوككركوك22104م٠١‐تموز‐311088٤١مرحل١٨0012535‐حزيران‐١٣خلف محمد خورشيد557
األول‐301418٧٧مرحل١٨0011172‐حزيران‐١٣خليل امين علي558 m30.14.18افين حسن محمدمتزوجخديجه سليمانكركوككركوك101049م٠٢‐كانون

خديجه متزوجمحبوبه قادركركوكاربيل692181م٠١‐تموز‐31318٥٥مرحل١٨0011171‐حزيران‐١٣خليل حمد حسين559
m31.3.18محمود\اميره محمد

األول‐30554٨٠مرحل١٨0011972‐حزيران‐١٣خليل عبدالحمن محمد560 m30.5.54سورمي كاكل احمدمتزوجريحانه احمدكركوككركوك٣٠1142131‐كانون
m30.14.90وھيبه علي سفرمتزوجكلستان رشيدكركوككركوك٠١13727380‐آذار‐301490٧١مرحل١٨0011625‐حزيران‐١٣خليل محمد نجم561

m30.16.10روناك محمد يوسفمتزوجفاطمه سليمانكركوككركوك44077م٠١‐آب‐3016100٧٩مرحل١٨0011864‐حزيران‐١٣خليل محمدعلي يوسف562
0

m31.14.34\مطلققدريه عليكركوككركوك٢٣38786‐آذار‐311434٦٣مرحل١٨0011981‐حزيران‐١٣خليل ياسين طه563

سليماشوان٠١38977639‐تموز‐31174٤٢مرحل١٨0011402‐حزيران‐١٣خنجه حمه رشيد عبدهللا564
m31.1.74/ارملهحنيفه عمركركوكنيه

m31.12.80/ارملهكله طهكركوككركوك٠١12925623‐تموز‐311280٤٢مرحل١٨0012676‐حزيران‐١٣خنجه رمضان قادر565

m30.5.14/ارملهميره م بيرداودكركوكدبسكركوك193860م٠١‐تموز‐30514٤٥مرحل١٨0011957‐حزيران‐١٣خوخي حسين علي566

m30.10.11\ارملهزليخه خالدكركوكاربيل٠١27454652‐تموز‐301011٣٩مرحل١٨0011244‐حزيران‐١٣خوخي عبدهللا قادر567
m31.4.45وداد لطيف حميدمتزوجناجيه احمدكركوك7235م٠١‐تموز‐31445٤٠مرحل١٨0012664‐حزيران‐١٣خورشيد عبدهللا عثمان568
m30.14.53صبيحه محمود عليمتزوجمينه نادركركوككركوك397158م٠١‐تموز‐301453٢٧مرحل١٨0011435‐حزيران‐١٣خورشيد علي محمد569
m31.1.87كزال علي  نجممتزوجفاطمه شريفكركوك٠١37975682‐تموز‐31187٥٤مرحل١٨0011750‐حزيران‐١٣خورشيد محمد سعدون570
m31.10.16/ارملةشوشة كريمكركوككركوك4264م٠١‐تموز‐311016٥٣مرحل١٨0012320‐حزيران‐١٣خيال طاھر محمد571
m31.7.67امل محمد ابراھيممتزوجفھيمة عبداللةكركوكدبسكركوك94232م٠١‐تموز‐31767٦٥مرحل١٨0012430‐حزيران‐١٣خيراللة عبداللة توفيق572
الثاني‐311375٧١مرحل١٨0012708‐حزيران‐١٣خيرهللا سعيد عبدهللا573 m31.13.75سوزان سعيد عمرمتزوجمريم سرداركركوككركوك١٤108866‐تشرين
m31.8.6\ارملهافروز حميدكركوككركوك٠١26152182‐آذار‐3186٦١مرحل١٨0012287‐حزيران‐١٣خيريه عبد الحميد امين574
m31.10.33\ارملهامنه عمركركوككركوك46م/٠٥927‐تموز‐311033٦٦مرحل١٨0012536‐حزيران‐١٣خيريه عثمان طه575
m31.1.26خوناو حمد سليمانمتزوجمنيج محمدكركوك669181م٠١‐تموز‐31126٧٧مرحل١٨0011734‐حزيران‐١٣دارا حمد احمد576

m31.14.93شاديه عطار ابو بكرمتزوجصبريه حسينكركوككركوك6520م٠١‐نيسان‐311493٧٣مرحل١٨0012088‐حزيران‐١٣دارا علي مجيد577

سوزكول عدنان متزوجنجية محمدكركوكدبسكركوك27171م٣١‐آذار‐311042٦٩مرحل١٨0012427‐حزيران‐١٣داود سليمان صديق578
m31.10.42خورشيد

٠٥1065‐آب‐311279٨٠مرحل١٨0012589‐حزيران‐١٣داود سليمان محمد579
m31.12.79به يان محمد احمدمتزوجثمينه محمدكركوك81م
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m31.1.52سيوه محمدمتزوجمھر دبهكركوك65356م٠١‐تموز‐31152٧٩مرحل١٨0011899‐حزيران‐١٣داود محمد سعيد580

سكينة حمه كركوككركوك80757م٢٩‐آذار‐31770٨١مرحل١٨0012309‐حزيران‐١٣درشاد عبدهللا احمد581
m31.7.70سوزان سورة محمدمتزوجصالح

m30.9.61تاريك طلعت قادرمتزوجصافيه احمدكركوك٠١520113‐تموز‐30961٦٩مرحل١٨0011287‐حزيران‐١٣دالور اومر ابوبكر582
الثاني‐31128٧٣مرحل١٨0011898‐حزيران‐١٣دالور نوري رسول583 m31.1.28نازدار رضامتزوجكستان شوقيكركوك47180م٠٢‐كانون
الثاني‐31423٨٣مرحل١٨0012663‐حزيران‐١٣دلزار فتاح حسين584 m31.4.23غزال جوھر عليمتزوجصبريه عليكركوك1055188م٠١‐كانون

سعديه محي كركوككركوك48254م٢٥‐تموز‐31850٦٤مرحل١٨0012465‐حزيران‐١٣دلسوز غفور نادر585
m31.8.50\ارملةالدين

دلشاد ابراھيم محمد 586
طليعه عبد كركوككركوك87153م٠١‐كانون الثاني‐301348٧١مرحل١٨0011470‐حزيران‐١٣رشيد

m30.13.48اوات حميد سعيدمتزوجالمحمد

٠١63‐آذار‐301071٦٧مرحل١٨0011143‐حزيران‐١٣دلشاد برھان خالد587 m30.10.71بيمان عدنان خالدمتزوجلميعه حسينكركوككركوك132م
الثاني‐301044٨٠مرحل١٨0013116‐حزيران‐١٣دلشاد توفيق عبدالكريم588 m30.10.44نھايت نور الدينمتزوجالتون سعيدكركوككركوك98434م٠١‐كانون
m31.13.44بريھان رحيم رسولمتزوجنسرين حسنكركوككركوك656144م٠١‐أيلول‐311344٧٢مرحل١٨0012627‐حزيران‐١٣دلشاد سعيد محمد589

مھابات طلعت متزوجاسمر سليمانكركوككركوك39653م٠١‐تموز‐31265٧٥مرحل١٨0011169‐حزيران‐١٣دلشاد عمر قادر590
m31.2.65اسماعيل

m31.5.98ملك قادر محمدمتزوجفريده عليكركوك110م/٠١712‐تموز‐31598٧١مرحل١٨0012733‐حزيران‐١٣دلشاد مارف احمد591

نخشين كركوكدبسكركوك75066م٠٥‐آب‐30753٧٥مرحل١٨0012826‐حزيران‐١٣دلشاد محمد كريم592
فيروز اسماعيل متزوجاسماعيل

m30.7.53كريم

األول‐311049٨٣مرحل١٨0012537‐حزيران‐١٣دلياك فوزي عز الدين593 m31.10.49\ارملهسميره عليكركوككركوك١٤1123197‐تشرين
الثاني‐301577٧٦مرحل١٨0011204‐حزيران‐١٣دلير حمه رحمان594 m30.15.77فوزيه ثامر طاھرمتزوجاسمر عليكركوككركوك95136م٠١‐كانون
١٠880‐تموز‐311236٧٦مرحل١٨0012595‐حزيران‐١٣دلير حميد كريم595 m31.12.36جوان فتاح حسنمتزوجكله توفيقكركوككركوك160م
m31.8.93رحمه عزيز عليمتزوجخاتون عودلكركوككركوك1037194م٠١‐أيلول‐31893٨٢مرحل١٨0012480‐حزيران‐١٣دلير سعدي رسول596
m31.8.79سه يران اسماعيلمتزوجفوزيه فتاحكركوك8852م٢١‐حزيران‐31879٧١مرحل١٨0012381‐حزيران‐١٣دلير عبد هللا عزيز597

كه وھه ر كانبي متزوجقدريه عزيزكركوككركوك4م\301010926مرحل١٨0011245‐حزيران‐١٣دلير كريم عمر598
m30.10.10محمد

m31.12.77شيماء اسعدمتزوجسارام اسعدكركوككركوك101492م٠٦‐حزيران‐311277٧٧مرحل١٨0012557‐حزيران‐١٣دلير ھدايت احمد599

صبريه كركوككركوك157م٠١١٠٥٦‐كانون الثاني‐311360٧٤مرحل١٨0012718‐حزيران‐١٣دلير ياسين علي600
شيرين ابو زيد متزوجاسماعيل

m31.13.60اسماعيل

m30.6.27خري ياسين طاھرمتزوجاسمر خوشناوكركوككركوك64759م٠١‐شباط‐30627٦٦مرحل١٨0011208‐حزيران‐١٣دھام جبار حمد601

m31.3.16جنار علي طاھرمتزوجوھيبه رشيدكركوككركوك٠٣187012‐كانون الثاني‐31316٨٣مرحل١٨0011370‐حزيران‐١٣ديار كريم سلم602

حليمه كركوك٣١105292‐أيار‐31449٧٩مرحل١٨0012662‐حزيران‐١٣ديار محمد احمد603
m31.4.49سه يوان صابر عمرمتزوجاسماعيل

m31.16.6ارملهخديجه محمدكركوك٠١17134113‐تموز‐31166٣٧مرحل١٨0013051‐حزيران‐١٣رابعه خورشيد عمر604
m30.14.97/ارملهامنه جمعهكركوككركوك440187م٠١‐تموز‐301497٣٠مرحل١٨0011436‐حزيران‐١٣رابعه شكر خضر605
m31.7.51\ارملةحسنيه مولودكركوككركوك٠١38075921‐تموز‐31751٣٧مرحل١٨0012509‐حزيران‐١٣رابعه صالح عزيز606
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m30.15.19\ارملهكسره احمدكركوككركوك٠١26134169‐تموز‐301519٣٠مرحل١٨0011722‐حزيران‐١٣راضيه محمد نوري607

رسميه يوسف متزوجزاري رسولكركوككركوك109916م٠١‐تموز‐31112٦٩مرحل١٨0011425‐حزيران‐١٣رجب حسن صابر608
m31.1.12رسول

رجب رمضان محمد 609
m31.8.66سميره حميد برامتزوجكولستان رضاكركوككركوك99270م٠١‐تموز‐31866٥٤مرحل١٨0012491‐حزيران‐١٣صالح

سرمه  غريب حمه متزوجخاتونه كريمكركوككركوك114718م٠١‐كانون الثاني‐31149٨٥مرحل١٨0012131‐حزيران‐١٣رحمان امين عزيز610
m31.14.9خان

رحمان جبار عبد 611
نسرين نجم كركوك٠١37274268‐أيلول‐31679٧٧مرحل١٨0012780‐حزيران‐١٣المجيد

m31.6.79خانزاد خلف حسنمتزوجالدين

رحمه حمه كركوك36253م٠١‐تموز‐311636٥٥مرحل١٨0012940‐حزيران‐١٣رحمان رحيم محمد612
بروين حسين محمد متزوجصالح

m31.16.36علي

٠١93‐تموز‐31616٥١مرحل١٨0012980‐حزيران‐١٣رحمان رضا عزيز613 م / 
98 صبريه مجيد متزوجبھيه احمدكركوككركوك50م

m31.6.16رمضان

رحمان طيب عبد 614
m30.6.79برشنك ابراھيم قادرمتزوجعائشة عليكركوككركوك958174م٠٥‐تشرين األول‐30679٧١مرحل١٨0011291‐حزيران‐١٣الكريم

رحمان محمد كريم 615
نه سرين حمه متزوجكورجي امينكركوكطوزكركوك10069م٠١‐تموز‐31775٥٦مرحل١٨0013024‐حزيران‐١٣سليمان

m31.7.75صالح كريم

m30.4.18سعديه رشيد صالحمتزوجخديجه احمدكركوككركوك402119م٠١‐تموز‐30418٤٩مرحل١٨0011789‐حزيران‐١٣رحمن حسن عبد هللا616
الثاني‐31144٧٦مرحل١٨0011742‐حزيران‐١٣رحمن كابني احمد617 m31.1.44اديبة سيامان احمدمتزوجبسكان وسمانكركوك383178م٠٨‐تشرين

رحمه محمد صالح 618
٠١294‐تموز‐31636٣٦مرحل١٨0013097‐حزيران‐١٣احمد

59170
0

m31.6.36/ارملهمينا احمدكركوك

m31.6.14حسيبه فتاح حميدمتزوجشمسه حسنكركوك11920م٠١‐تموز‐31614٥٧مرحل١٨0012807‐حزيران‐١٣رحيم رشيد حميد619

صبرية محمد متزوجرحمه محمدكركوك٠١29659142‐آذار‐31548٥٦مرحل١٨0012947‐حزيران‐١٣رحيم عبدالرحمن سمين620
m31.5.48صالح محمد شريف

عطيه حمه علي متزوجشاناز حسينكركوك6801020م٠١‐تموز‐31644٣٧مرحل١٨0013095‐حزيران‐١٣رحيم قرباني خدر621
m31.6.44كريم

m31.6.7امينة امين زنيلمتزوجبھية زنيلكركوككركوك77076م٠٣‐آذار‐3167٧٤مرحل١٨0012857‐حزيران‐١٣رحيم كريم حمه رشيد622

ھمين حمه كركوككركوك٠١111934‐تموز‐301450٦٨مرحل١٨0011429‐حزيران‐١٣رحيم نوري طه623
m30.14.50فوزيه ابراھيم حمهمتزوجعزه

m30.15.60\ارملهشوكت قادركركوككركوك٠١32965790‐تموز‐301560٦٣مرحل١٨0011718‐حزيران‐١٣رحيمه عبدهللا امين624

نعيمه حمه الو عبد متزوجكوله محمدكركوك8381م٠١‐تموز‐31662٨١مرحل١٨0012803‐حزيران‐١٣رزكار احمد علي625
m31.6.62هللا

رزكار جبار رحمه 626
كركوشوان٠١38977693‐شباط‐31134٧٥مرحل١٨0011404‐حزيران‐١٣علي

m31.1.34زارا محمد صادقمتزوجسفين عبدهللاكركوكك

الثاني‐31463٨٤مرحل١٨0012661‐حزيران‐١٣رزكار حسن ولي627 m31.4.63بيمان خطاب عثمانمتزوجصبريه عثمانكركوك1309121م٠١‐كانون
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رزكار حمه مراد 628

مھا بات لطيف متزوجامنه توفيقكركوككركوك110963م٠٤‐نيسان‐301579٧٢مرحل١٨0011545‐حزيران‐١٣غفور
m30.15.79حسن

شيالن عمر متزوجرقيه عثمانكركوككركوك76083م٠١‐تموز‐30731٧٥مرحل١٨0011631‐حزيران‐١٣رزكار رسول ابراھيم629
m30.7.31خورشيد

زارى كركوكاربيل66434م٠١‐تموز‐30836٨٢مرحل١٨0011826‐حزيران‐١٣رزكار رمضان اسعد630
m30.8.36بروين احمدمتزوججرجيس

m30.10.59ليمو حمدامين عليمتزوجكابان عمركركوككركوك187م\ ٠١528‐كانون الثاني‐301059٧٨مرحل١٨0011136‐حزيران‐١٣رزكار سليم عثمان631

رزكار عبد الرحمن 632
سيالن حمه رشيد متزوججميلة حسينكركوكدبسكركوك1434101م١٢‐تموز‐311039٦٤مرحل١٨0013016‐حزيران‐١٣عبدهللا

m31.10.39محمد امين

سوالف مھدي متزوجخديجه خضركركوككركوك926174م٠١‐آذار‐311538٨١مرحل١٨0012214‐حزيران‐١٣رزكار مولود احمد633
m31.15.38سعدي

جيمه ن محمد كاكه متزوجسعاد احمدكركوككركوك838195م٠١‐نيسان‐3158٨١مرحل١٨0013019‐حزيران‐١٣رزكار ياسين سليمان634
m31.5.8رھش

الثاني‐311072٧٠مرحل١٨0013001‐حزيران‐١٣رزية عزالدين امين635 m31.10.72/ارملةسويلة عليكركوككركوك٠١3977967‐كانون

زليخا كاك كركوككركوك1042117م٠١‐شباط‐29984٧١مرحل١٨0011617‐حزيران‐١٣رستم عارف شريف636
m29.9.84سوزان علي محمدمتزوجميران

m30.4.51\ارملهسه وزه امينكركوككركوك113450م٠١‐تموز‐30451٥٢مرحل١٨0011798‐حزيران‐١٣رسميه قادر كريم637
m30.4.22مريم قادر عوالمتزوجفاطمه موسىكركوكاربيل10291م٠١‐تموز‐30422٤٦مرحل١٨0012841‐حزيران‐١٣رسول توفيق رسول638

زارى كركوكاربيل66434م٠١‐شباط‐30717٧٦مرحل١٨0011634‐حزيران‐١٣رسول رمضان اسعد639
نزيره اسماعيل متزوججرجيس

m30.7.17عوال

m31.7.37الھام قرني نوريمتزوجمريم مولودكركوكدبسكركوك664116م٠١‐تموز‐31737٧١مرحل١٨0012440‐حزيران‐١٣رشاد قادرحمه شريف640
m31.9.4لبيبه ابراھيم فرجمتزوججميله محمدكركوككركوك86227م٠١‐تموز‐3194٥٤مرحل١٨0012063‐حزيران‐١٣رشيد توفيق احمد641

رشيد حمه صالح 642
m30.9.66خاسي صابرمتزوجغزال حسنكركوك44462م٠١‐تموز‐30966٤٨مرحل١٨0012186‐حزيران‐١٣عثمان

شرمين حمه امين متزوجمامز احمدكركوككركوك39691م٠١‐تموز‐31829٥١مرحل١٨0012388‐حزيران‐١٣رشيد خورشيد شريف643
m31.8.29محمد

٠١520‐تموز‐31670٦٣مرحل١٨0012995‐حزيران‐١٣رشيد سيده قادر644 m31.6.70حبسه حمه عليمتزوجعاصم فرجكركوككركوك76م
m31.14.90راضيه احمدمتزوجبھيه محمودكركوككركوك117111م٠١‐تموز‐311490٤٧مرحل١٨0011978‐حزيران‐١٣رشيد صالح محمد645
m31.7.55سويبه محمد شريفمتزوجسلمه حسنكركوككركوك٠١32966‐تموز‐31755٤٧مرحل١٨0012499‐حزيران‐١٣رشيد غيدان حمد646

٠١38476660‐تموز‐31871١٧مرحل١٨0012492‐حزيران‐١٣رعنه رشيد فتاح647
صالح 
m31.8.71/ارملهجميله عبدهللاكركوكطوزالدين

m31.11.80نسرين توفيق غفورمتزوجعاصمة رجبكركوكدبسكركوك647119م٠١‐تموز‐311180٥٩مرحل١٨0012403‐حزيران‐١٣رفعت محمد ياسين648

m31.2.73/ارملةامنة قاسمكركوكالدبسكركوك385164م٠١‐تموز‐31273٥٤مرحل١٨0011154‐حزيران‐١٣رمزية حسن درويش649

m30.9.22محبوبه قادر خضرمتزوجمامز كريمكركوك47141م٠١‐تموز‐30922٦٠مرحل١٨0011933‐حزيران‐١٣رمضان حمدامين احمد650
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رحمه حمه كركوك572184م٠٧‐نيسان‐311641٧٦مرحل١٨0013074‐حزيران‐١٣رمضان عمر زينل651

m31.16.41الون محمد كريممتزوجصالح

m30.8.76ريزان احمد كريممتزوجسور عزيزكركوكاربيل44366م٠٢‐نيسان‐30876٦٧مرحل١٨0011906‐حزيران‐١٣رمضان عمر علي652
m30.16.57شيالن حمه زيادمتزوجنعيمه عبدولكركوككركوك98641م٠٧‐شباط‐301657٧٨مرحل١٨0011857‐حزيران‐١٣رمضان قادر رضا653
m30.11.56شيلير محمود حسنمتزوججيشخان عليكركوككركوك٠١295798‐تموز‐301156٥٦مرحل١٨0011196‐حزيران‐١٣رمضان محمد ابراھيم654

رمضان محمد محمد 655
m30.16.17نرمين ابراھيم قادرمتزوجخديجه قادركركوككركوك1155130م٠١‐شباط‐301617٧٨مرحل١٨0011782‐حزيران‐١٣امين

m31.15.80\ارملزينه احمدكركوككركوك٠١315279‐تموز‐311580٥٤مرحل١٨0012022‐حزيران‐١٣رمضان مولود علي656
m31.4.21بروين سعدي صالحمتزوجھمين صالحكركوك416177م٠١‐تموز‐31421٥٣مرحل١٨0012660‐حزيران‐١٣رھيد يوسف حاجي657

m30.6.67نبيھه محمد قادرمتزوجفرنكيز عبد هللاكركوك3798م٠١‐تموز‐30667٥١مرحل١٨0011839‐حزيران‐١٣رواف شريف عزيز658

روزان رضا محمد 659
m30.8.97جنار زرارمتزوجصبرية محمدكركوككركوك١٤991130‐حزيران‐30897٨٢مرحل١٨0011911‐حزيران‐١٣امين

m31.14.87\باكرطبدريه عليكركوككركوك816155م١٥‐نيسان‐311487٨٤مرحل١٨0012078‐حزيران‐١٣روزكار عبد هللا محمد660
m31.2.56جنار محمد نادرمتزوجمرجان جميلكركوككركوك305111م٠١‐تموز‐31256٦١مرحل١٨0011155‐حزيران‐١٣روستم احمد حمد661
m31.8.17ملك محمد امينمتزوجبكم حسينكركوككركوك162174م٠١‐تموز‐31817٥٦مرحل١٨0012387‐حزيران‐١٣روستم خضر اسماعيل662

عصمت سعيد عبد متزوجبسي حسنكركوككركوك75م٠١١٩٢‐تموز‐31710٤٤مرحل١٨0012519‐حزيران‐١٣روستم صابر حسين663
m31.7.10هللا

نديمة محمد كركوكدبسكركوك٠١38777385‐تموز‐31689٥٣مرحل١٨0012570‐حزيران‐١٣روشن توفيق رشيد664
m31.6.89/ارملةولي

روناك ابراھيم 665
m31.14.82/ارملنازمين صالحكركوككركوك96565م٠١‐تموز‐311482٧٣مرحل١٨0012165‐حزيران‐١٣مصطفى

m30.6.64/ارملةحياة عمركركوك14047م٠١‐تموز‐30664٥٧مرحل١٨0011837‐حزيران‐١٣روناك رفيق توفيق666
m30.6.76/ارملةكزيره عمركركوك٠٨1041140‐آذار‐30676٦٠مرحل١٨0011290‐حزيران‐١٣روناك محمد مروان667
m30.4.87\ارملهبسي محمودكركوككركوك387153م٠١‐تموز‐30487٦٤مرحل١٨0011953‐حزيران‐١٣روناك محمد نوري668
m30.14.8شه يدا دلزار عمرمتزوجعائشه خضركركوككركوك113522م١٧‐نيسان‐30148٨١مرحل١٨0011867‐حزيران‐١٣روند فائق محمد669

روؤف مصطفي 670
m31.15.78لميعه محمود شريفمتزوجشمسه شريفكركوككركوك142م/٠١219‐تموز‐311578٦٠مرحل١٨0012020‐حزيران‐١٣محمود

m31.4.15شيرين عزيز محمدمتزوجخديجه عبد هللاكركوك٠١921124‐تموز‐31415٥٤مرحل١٨0012658‐حزيران‐١٣رؤوف حسن علي671

رؤوف عبد الكريم 672
m30.13.34حليمه محمد صالحمتزوجعائشه احمدكركوككركوك٠١8416635‐تموز‐301334٥٤مرحل١٨0011483‐حزيران‐١٣عبد الرحمن

m30.6.56سحر جبار شريفمتزوجعائشة عليكركوككركك9653م٠١‐تموز‐30656٥٢مرحل١٨0011280‐حزيران‐١٣رؤوف علي امين673
m31.5.92كويستان رضامتزوجنظمه زينلكركوك59262م٠١‐تموز‐31592٦٦مرحل١٨0013073‐حزيران‐١٣رؤوف كريم قرباني674
m30.8.29ئاوات خالد حمدمتزوجبديعه مولودكركوكاربيل9792م٠٦‐آذار‐30829٨٤مرحل١٨0011832‐حزيران‐١٣ريبار مسعود حمد675
m31.6.67راضيه احمد حبيبمتزوججاھده حسينكركوككركوك96110م٠١‐آذار‐31667٧٣مرحل١٨0012757‐حزيران‐١٣ريبوار اسعد حسين676
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كالويز حسن متزوجنجاح عمركركوك117657م٠١‐تموز‐301162٧٦مرحل١٨0011194‐حزيران‐١٣ريبوار حسين حسن677

m30.11.62سعدون

ريبوار حمه شريف 678
m31.6.48رقيه احمد محمدمتزوجخيريه عليكركوك3571920م٠١‐تموز‐31648٧٣مرحل١٨0012812‐حزيران‐١٣محمد

فريده محي كركوككركوك٠٥1064160‐شباط‐301340٧٢مرحل١٨0011480‐حزيران‐١٣ريبوار سالم محمد679
m30.13.40جيران عثمان نجممتزوجالدين

سه رده شث صباح متزوجثمينه عودلكركوككركوك34889م٢١‐آب‐301270٨٣مرحل١٨0011505‐حزيران‐١٣ريبوار صباح محمد680
m30.12.70حسين

نيشتمان ابراھيم متزوجحليمه كريمكركوك107930م٠٥‐شباط‐301172٧٢مرحل١٨0011825‐حزيران‐١٣ريبوار علي عزيز681
m30.11.72صادق

اسكه عبد كركوككركوك٠١11157‐تموز‐311491٧٤مرحل١٨0012743‐حزيران‐١٣ريبوار علي مصطفى682
سميعه صدر الدين متزوجالكريم

m31.14.91جبار

ريبوار كاكه حمه 683
سميره مصطفى متزوجسعديه محمدكركوككركوك699986م٠٥‐أيلول‐301297٦٧مرحل١٨0013120‐حزيران‐١٣صالح

m30.12.97كاكه حمه

الثاني‐31571٧٨مرحل١٨0013039‐حزيران‐١٣ريبوار محمد فتاح684 m31.5.71نسرين كريم محمدمتزوجحليمه رحيمكركوككركوك79797م١٠‐كانون
الثاني‐311324٧٥مرحل١٨0012609‐حزيران‐١٣ريبوار محمود علي685 m31.13.24شادان جمعه عليمتزوجشكريه عباسكركوككركوك٠١72656‐كانون

سعديه كركوككركوك90927م٠١‐تموز‐301232٧٨مرحل١٨0011515‐حزيران‐١٣ريبوار محمود محمد686
m30.12.32بوكان علي شريفمتزوجمصطفى

ريحان محمد امين 687
m31.8.91/ارملهبھيه صالحكركوككركوك11731م٠١‐تموز‐31891٥٢مرحل١٨0012650‐حزيران‐١٣محمد

m31.14.61\ارملهنعيمه عمركركوككركوك121133م٠١‐تموز‐311461٥٠مرحل١٨0012092‐حزيران‐١٣ريحانه محمد امين علي688

m30.11.27فاطمه جبار محمدمتزوجزيان محمدكركوك89066م٠١‐تموز‐301127٨٢مرحل١٨0011814‐حزيران‐١٣زانا عادل صابر689

زاھر عثمان 690
شونم حمد محمد متزوجفاطمه سعيدكركوككركوك١٥112376‐تشرين األول‐3133٧٥مرحل١٨0011620‐حزيران‐١٣محمدصالح

m31.3.3صالح

m30.11.77سيوه ياسين محمدمتزوجبدريه خورشيدكركوككركوك996111م٠٣‐كانون الثاني‐301177٦٥مرحل١٨0011199‐حزيران‐١٣زاھر محي الدين691

m31.6.22زينب مدحت جوھرمتزوجشمه حسنكركوككركوك٠١80528‐تموز‐31622٧٥مرحل١٨0012984‐حزيران‐١٣زاير رشيد حميد692
m31.11.77/ارملةامينة محمدكركوككركوك٠١8116125‐تموز‐311177٢٧مرحل١٨0012408‐حزيران‐١٣زبيدة عبدهللا محمود693
m31.2.100\ارملهامنه رحمانكركوككركوك٠١440136‐تموز‐312100٣٧مرحل١٨0011400‐حزيران‐١٣زبيده علي عبدهللا694
m30.9.62/ارملهمريم حسينكركوككركوك4721م٠١‐تموز‐30962٥١مرحل١٨0011300‐حزيران‐١٣زريخان صادق ابوبكر695

٠١1158‐كانون الثاني‐311210٧٢مرحل١٨0012583‐حزيران‐١٣زكي غائب محمد696
m31.12.10وداد محمود ابرھيممتزوجصبيحة عونيكركوككركوك58م

m31.12.35\ارملهھدية مصطفىكركوككركوك٠١9118075‐تموز‐311235٢٩مرحل١٨0012577‐حزيران‐١٣زكية نوري عمر697

m31.8.9\ارملةشمسه معروفكركوككركوك44311م٠١‐تموز‐3189٤٣مرحل١٨0012193‐حزيران‐١٣زكيه احمد سليمان698

الثاني‐31352٦٣مرحل١٨0012036‐حزيران‐١٣زكيه محمد محمدعلي699 m31.3.52\ارملةشكريه عبدهللاكركوككركوك57393م٠١‐كانون
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m30.5.6/ارملهزبيده احمدكركوكدبسكركوك17387م٠١‐تموز‐3056٥١مرحل١٨0011963‐حزيران‐١٣زليخه حسن عبدهللا700
m30.9.8/ارملةزينب احمدكركوك18119م٠١‐تموز‐3098٣٢مرحل١٨0012188‐حزيران‐١٣زليخه عزيز قادر701
m31.14.2/ارملةمريم درويشكركوككركوك٠١37675133‐تموز‐31142٥٥مرحل١٨0012175‐حزيران‐١٣زليخه محمد خضر702
m31.15.48\ارملةنايله عبد هللاكركوككركوك136850م٠١‐تموز‐311548٥٥مرحل١٨0012101‐حزيران‐١٣زھره حمد حسين703
m31.5.28/ارملهنعيمه زينلكركوك8970م٠١‐تموز‐31528٥٣مرحل١٨0012921‐حزيران‐١٣زھوه كريم شريف704
الثاني‐311377٧٦مرحل١٨0012709‐حزيران‐١٣زوراب معتصم رشيد705 m31.13.77عاليه نجم احمدمتزوجحوست سعيدكركوككركوك89026م٠١‐كانون
m31.2.42عطيه رسول حسينمتزوجاسمر عشانكركوككركوك29966م٠١‐نيسان‐31242٦٧مرحل١٨0011454‐حزيران‐١٣زياد رحمان احمد706
m31.1.30زاري محمد عمرمتزوجزھريه حمدكركوكشوانكركوك1125154م٠٩‐آذار‐31130٧٥مرحل١٨0011411‐حزيران‐١٣زياد سعدي عوال707
m31.1.9ته فيل احمد عثمانمتزوجفاطمه يايهكركوك112577م١٧‐أيلول‐3119٧٠مرحل١٨0011727‐حزيران‐١٣زيتو رضا احمد708
m31.11.8/ارملةمياس خضركركوككركوك402200م٠١‐تموز‐31118٣٤مرحل١٨0012371‐حزيران‐١٣زيزه مولود علي709
m31.14.21/ارملةجواھيرحمهكركوككركوك91473م١٠‐أيار‐311421٧٤مرحل١٨0012174‐حزيران‐١٣زينب فرج قادر710
٠١74‐تموز‐301080٥٢مرحل١٨0011140‐حزيران‐١٣زينب محمد صالح711 m30.10.80\ارملهحالوه سليمانكركوككركوك137م
m30.15.12\ارملهسنيه امينكركوككركوك105592م٠١‐تموز‐301512٧٣مرحل١٨0012970‐حزيران‐١٣زينبه حمه صالح712

كركوكركوك397174م٠١‐تموز‐31915٦٥مرحل١٨0012303‐حزيران‐١٣ساجدة مصطفى علي713
ك

كوكج
m31.9.15/ارملةعائشة رضاكركوكة

m31.11.66/اعزبعاليه قادركركوككركوك166165م٠٢‐أيلول‐311166٧٩مرحل١٨0012375‐حزيران‐١٣ساري سعدهللا خسرو714
الثاني‐30750٧٦مرحل١٨0011313‐حزيران‐١٣ساالر اسماعيل احمد715 m30.7.50ساكار  ارام احمدمتزوجصبيحه رشيدكركوكقبالندبسكركوك90478م٢٦‐تشرين

٠١1147‐كانون الثاني‐301053٧٩مرحل١٨0012843‐حزيران‐١٣ساالر امين عزيز716
m30.10.53بيخال جبار خليفهمتزوجخاتونه كريمكركوككركوك19م

m31.12.18ستر منظر حمزهمتزوجحالوه رمضانكركوككركوك297169#############311218مرحل١٨0012588‐حزيران‐١٣ساالر عاصي خورشيد717

فھيمة محمد كركوككركوك١١5811424‐تشرين الثاني‐311595٥٨مرحل١٨0012230‐حزيران‐١٣ساالر عبدهللا محمد718
m31.15.95بيان عزيز قادرمتزوجامين

الثاني‐30455٧٤مرحل١٨0011799‐حزيران‐١٣ساالر عمر محمد719 m30.4.55جوان نامق عليمتزوجكله عزيزكركوككركوك105723م٠٢‐كانون
m31.2.15شيرين ياسين رشيدمتزوجزليخة رشيدكركوك529197م٠١‐تموز‐31215٧٩مرحل١٨0011151‐حزيران‐١٣ساالر عمر محمود720

متزوجفاطمه فرجكركوككركوك٠١555169‐تموز‐30560٥٧مرحل١٨0011569‐حزيران‐١٣ساالر محمد عبدهللا721
اميره رفيق رشيد/ 

اواز حسين 
محمدامين

m30.5.60

m31.1.68وعديه فاتح عبدمتزوجخدشكان حسنكركوككركوك396134م٠١‐تموز‐31168٧٤مرحل١٨0011415‐حزيران‐١٣ساالر محمد عبيد722

m30.7.83ريوازه حويز حسينمتزوجصافيه قادركركوكاربيل673182م٠٧‐آذار‐30783٧٣مرحل١٨0011628‐حزيران‐١٣ساالر نورى عوال723

m30.4.24ريزان عارب عزيزمتزوجسعديه عثمانكركوكاربيل82842م١٥‐تموز‐30424٧٩مرحل١٨0011847‐حزيران‐١٣سالم خالد عبد هللا724

بريھان عباس متزوجثمينه عودلكركوككركوك106324م٠١‐تموز‐30462٧٦مرحل١٨0011784‐حزيران‐١٣سالم صباح محمد725
m30.4.62عاشور

m31.14.12شيرين محمد ياسينمتزوجشوشه خليفهكركوككركوك490134م١١‐شباط‐311412٧٩مرحل١٨0012077‐حزيران‐١٣سالم علي حسين726
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خراجان كاكه كركوككركوك99090م٠١‐كانون الثاني‐311244٨٠مرحل١٨0012692‐حزيران‐١٣سالم محمد غريب نجم727
m31.12.44ليلى عبد الحميد نجممتزوجره شريف

الثاني‐301165٧٩مرحل١٨0011579‐حزيران‐١٣سالم محمد مجيد728 m30.11.65ئاره زو جمعه قادرمتزوجكافيه عمركركوك1064156م٠١‐كانون

٠١1162‐كانون الثاني‐301054٧٧مرحل١٨0011132‐حزيران‐١٣سامان جالل جبار729
m30.10.54كوالله علي عمرمتزوجفضيله احمدكركوككركوك71م

زيان فيض هللا متزوجزارا خورشيدكركوككركوك157143م١٥‐نيسان‐311251٨٣مرحل١٨0012690‐حزيران‐١٣سامان سعدهللا خورشيد730
m31.12.51خورشيد

الثاني‐31299٧٤مرحل١٨0011272‐حزيران‐١٣سامان طاھر رحمن731 m31.2.99ريكون رحيم حسنمتزوجنسرين محمدكركوككركوك٠١3937196‐كانون

ئاره زو ابابكر متزوجمكه محمدكركوككركوك105729م٢٢‐تشرين الثاني‐30128٨٣مرحل١٨0011519‐حزيران‐١٣سامان عمر جالل732
m30.12.8جالل

سامان كاكه ديوان 733
m31.13.7حياة حميد رشيدمتزوجمھابات لطيفكركوكدبسكركوك١٧1115175‐تموز‐31137٧٧مرحل١٨0012632‐حزيران‐١٣حسين

ساھره مصطفى متزوجنزيله فائقكركوك40914م٠٥‐كانون الثاني‐31471٦٥مرحل١٨0012659‐حزيران‐١٣سامان محمد نجم طالب734
m31.4.71احمد

سامان محمدزياد عبد 735
m31.1.84سوالف فاتح رشيدمتزوجصبيحة محمودكركوككركوك١٥6512966‐تموز‐31184٦٧مرحل١٨0011407‐حزيران‐١٣الرحمن

m30.13.88جيمن احمد وھابمتزوجفخريه متحتكركوككركوك٠١9859‐تموز‐301388٧١مرحل١٨0012769‐حزيران‐١٣سامان نجم وھاب736
m31.4.93/اعزبفاطمه محمدكركوك٠١11126‐تموز‐31493٨٧مرحل١٨0012657‐حزيران‐١٣سامان ھالل عول737
m30.7.99جھان عمر احمدمتزوجسورى احمدكركوكاربيل783187م٠١‐تموز‐30799٧٤مرحل١٨0011626‐حزيران‐١٣سامى عباس عزيز738

m31.2.46كه زال حسن خضرمتزوجامينة حسينكركوكدبسكركوك٠١958185‐تموز‐31246٨١مرحل١٨0011394‐حزيران‐١٣سامي سعدي محمد739

m30.7.64بخشان خالد مولودمتزوجسيوي عبدهللاكركوكدبسكركوك٠١1664117‐تموز‐30764٧٣مرحل١٨0011648‐حزيران‐١٣سامي صابر عزيز740
m31.1.25به ناز حمد رسولمتزوجحسني عباسكركوك950105م٠١‐تموز‐31125٨١مرحل١٨0011736‐حزيران‐١٣سامي عبدهللا سليمان741

m31.4.100شلير حمدامين عزيزمتزوجغزاله عبدهللاكركوك٠١398169‐تموز‐314100٧٠مرحل١٨0012656‐حزيران‐١٣سامي عمر فقي742

فخريه حمه كركوككركوك141110م٠١‐تموز‐301253٦٥مرحل١٨0011510‐حزيران‐١٣سامي فاضل عزيز743
m30.12.53نوقله انور عزيزمتزوجصالح

m30.16.11فريده عمر قادرمتزوجنه خشين سليمكركوكاربيل38551م٢٩‐آذار‐301611٨٢مرحل١٨0011869‐حزيران‐١٣سامي لطيف حسن744

اشكة سليم حمه متزوجسميرة شفيقكركوككركوك690151م٠١‐نيسان‐31133٧٩مرحل١٨0012416‐حزيران‐١٣سامي محمد عبدهللا745
m31.13.3صديق

m30.9.54سوزان حسن عليمتزوجكاري قادركركوكاربيل16535م٠١‐أيار‐30954٧٨مرحل١٨0011445‐حزيران‐١٣سبير احمد علي746
m31.2.4خاتون خضر حويزمتزوجخجول كريمكركوكدبسكركوك926180م٠١‐تموز‐3124٧٦مرحل١٨0011399‐حزيران‐١٣ستار انور حويز747

خزي محمد كركوككركوك13268م٠١‐حزيران‐31833٧٧مرحل١٨0012502‐حزيران‐١٣ستار جبار عزيز748
شلير جبار متزوجامين

m31.8.33عبدالكريم

عطيه حمه كركوك195196م٢٠‐آب‐31591٦٧مرحل١٨0012929‐حزيران‐١٣ستار رحيم قرباني749
m31.5.91زينب وھاب محمدمتزوجعلي



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
األول‐30834٧٧مرحل١٨0011925‐حزيران‐١٣ستار رسول ابراھيم750 m30.8.34مھاباد قاسم حسينمتزوجرقيه عثمانكركوكاربيل83673م١٨‐كانون
m30.10.98جيران نوري عزيزمتزوجخاتونه امينكركوككركوك٠١114158‐تموز‐301098٢٢مرحل١٨0011326‐حزيران‐١٣ستار قادر محمد751
m31.14.80عاليه علي خضرمتزوجامينه ناريمانكركوككركوك٠١8015901‐تموز‐311480٦٧مرحل١٨0012168‐حزيران‐١٣ستار محمد امين752
m31.11.61خنجة احمد رسولمتزوجكافية محمودكركوكدبسكركوك٠١9318599‐تموز‐311161٢٩مرحل١٨0012406‐حزيران‐١٣ستار محمد حسن753

ستار محمد نوري 754
نظيفه كركوككركوك٠١114183‐تموز‐311399٤٨مرحل١٨0012638‐حزيران‐١٣محي الدين

m31.13.99رمزيه غفور وليمتزوجكوفاعلي

m30.16.55شيرين برھان انجهمتزوجشعله باباكركوككركوك699117م٠١‐شباط‐301655٧١مرحل١٨0011446‐حزيران‐١٣سربست فاتح توفيق755

سردار برزو نصر 756
m30.16.44كلزار عبد هللامتزوجكوھره عزيزكركوككركوك95797م٠١‐كانون الثاني‐301644٦٩مرحل١٨0011337‐حزيران‐١٣الدين

m31.12.98كزال صادقمتزوجنجيب عبد هللاكركوككركوك970171م٠١‐تموز‐311298٦٤مرحل١٨0012567‐حزيران‐١٣سردار جالل جبر757
الثاني‐301131٦٩مرحل١٨0011819‐حزيران‐١٣سردار حسن محمد758 m30.11.31كينر حسين عزيزمتزوجنزيره ابراھيمكركوك373196م٢٦‐تشرين

خورشيد كركوككركوك155م٠١٣٨٤‐كانون الثاني‐31104٧٤مرحل١٨0012475‐حزيران‐١٣سردار سوارا مصطفي759
m31.10.4صبريه افندي حسينمتزوجصادق

سردار شريف 760
مھروبه محمد كركوككركوك968152م٠٣‐كانون الثاني‐30344٧٤مرحل١٨0012960‐حزيران‐١٣محمدامين

شيالنه مجيد متزوجامين
m30.3.44محمدامين

m30.6.17نادية زرار مصطفىمتزوجخديجة عبد هللاكركوكاربيل٠١106861‐آذار‐30617٧٧مرحل١٨0011206‐حزيران‐١٣سردار ظاھر مصطفى761

الثاني‐311035٧٦مرحل١٨0012347‐حزيران‐١٣سردار عزيز عبد هللا762 m31.10.35شھين لطيفمتزوجطلعه افنديكركوككركوك114735م٠٩‐كانون

حبيبة جالل متزوجفاطمة سعيدكركوكدبسكركوك٠١664101‐تموز‐31745٧١مرحل١٨0012431‐حزيران‐١٣سردار قادر مصطفى763
m31.7.45مصطفى

m31.7.42سروة خالد كريممتزوجكريمة عليكركوكدبسكركوك971105م٠١‐تموز‐31742٧٧مرحل١٨0012445‐حزيران‐١٣سردار محمد عبدهللا764

اوردك عصمت متزوجصبرية حسنكركوككركوك٢١469033‐تشرين الثاني‐311040٥٥مرحل١٨0013011‐حزيران‐١٣سردار محمد مالي765
m31.10.40نجم الدين

سركوت ابراھيم 766
سھام عبد الكريم متزوجنشميله محمودكركوككركوك4م/٠١653‐آذار‐301593٦٨مرحل١٨0012967‐حزيران‐١٣محمود

m30.15.93محمد

١٩143‐نيسان‐301060٧٩مرحل١٨0011241‐حزيران‐١٣سركوت امين ياسين767 \ 
m30.10.60\اعزبسعاد عبد هللاكركوككركوك109م

سوزان شھاب متزوجنعمه خوشناوكركوك٠٣1115171‐أيلول‐30114٦٨مرحل١٨0011823‐حزيران‐١٣سركوت انور عباس768
m30.11.4محمد امين

نازة فين رحمان متزوجبھية عليكركوكدبسكركوك٠١110989‐شباط‐311198٧١مرحل١٨0012402‐حزيران‐١٣سركوت عبدهللا صالح769
m31.11.98حمه مصطفى

سركوت فاضل كمر 770
افتاو عبد كركوككركوك46065م٠١‐تموز‐301268٧٠مرحل١٨0011504‐حزيران‐١٣خان

متزوجالرحمن
عائشه نجم 

احمد\جيمن قادر 
رضا

m30.12.68

m30.15.67مارلين ايشو يرخنامتزوجاجي خوشابهكركوككركوك113165م٣٠‐أيار‐301567٧٥مرحل١٨0011716‐حزيران‐١٣سركون ولسن شيبا771

نرمين علي متزوجنافعه صالحكركوك183م٠٢٨٤١‐نيسان‐30978٧٧مرحل١٨0011943‐حزيران‐١٣سروت عمر رسول772
m30.9.78مصطفى



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.2.30كوثر ھادي احمدمتزوجزھرة حمدكركوككركوك816158م٠١‐تموز‐31230٧٧مرحل١٨0011166‐حزيران‐١٣سرور رحمان اسماعيل773

خاور عبد كركوككركوك971118م٠٨‐تشرين األول‐301647٨٣مرحل١٨0011610‐حزيران‐١٣سرور صابر احمد774
m30.16.47زارا واحد محمدمتزوجالرحمن

m31.10.48زينب احمد محمدمتزوجفريدة كريمكركوكطوزكركوك97430م٠٢‐نيسان‐311048٦٨مرحل١٨0013003‐حزيران‐١٣سرور عبدالكريم محمد775

وه نوش كركوك8838م٠١‐تموز‐301121٥٩مرحل١٨0011804‐حزيران‐١٣سعاد محمود حسين776
m30.11.21/ارملةمحمد امين

الثاني‐31959٦٣مرحل١٨0012307‐حزيران‐١٣سعد حلمي اسعد777 m31.9.59ليلى كامل كريممتزوجناھدة مجيدكركوككركوك99674م١٤‐كانون
األول‐311245٧٩مرحل١٨0012590‐حزيران‐١٣سعد نور رشيد778 ٠٥114‐تشرين m31.12.45دلسوز ابراھيم امينمتزوجمھتاب عليكركوككركوك3م

سعدون نصر الدين 779
m31.1.51جوان عزت سعيدمتزوجقذيفه صالحكركوككركوك٠٧38376419‐شباط‐31151٧٧مرحل١٨0011422‐حزيران‐١٣كريم

شيرين عباس محمد متزوجامينة جوھركركوكدبسكركوك909166م٠٦‐أيار‐31714٧٨مرحل١٨0012250‐حزيران‐١٣سعدي حسين اسماعيل780
m31.7.14امين

سعدي عبدالرحمن 781
m31.3.76نرمين ھادي ابراھيممتزوجبفراو ابراھيمكركوككركوك٠٧98412‐شباط‐31376٧٢مرحل١٨0013106‐حزيران‐١٣محمد علي

m30.16.79\ارملةفاطمه عارفكركوككركوك٠١7915788‐تموز‐301679٣٨مرحل١٨0011855‐حزيران‐١٣سعديه طيب احمد782
m30.5.75/ارملهزكيه عبدهللاكركوككركوك111105م٠١‐تموز‐30575٣٦مرحل١٨0012835‐حزيران‐١٣سعديه كرم اغا احمد783

سعديه محمد امين 784
m31.14.38\ارملةعيش يونسكركوككركوك19274م٠١‐تموز‐311438٦٢مرحل١٨0012000‐حزيران‐١٣خضر

m31.7.85/ارملهخديجه محمدكركوككركوك٠١38877465‐تموز‐31785٢٧مرحل١٨0012879‐حزيران‐١٣سعديه محمد حمد785
الثاني‐31682٧٠مرحل١٨0012825‐حزيران‐١٣سعديه محمود رحيم786 m31.6.82\ارملهمنيج محمدكركوك49530م٠١‐كانون

ايمان نجم الدين متزوجھديه خليلكركوككركوك44817م٠١‐تموز‐301452٦٧مرحل١٨0012839‐حزيران‐١٣سعيد اكرم مجيد787
m30.14.52يوسف

نفيسه نشات متزوجزھوه يوسفكركوككركوك٠١24849512‐تموز‐31148٣٢مرحل١٨0011993‐حزيران‐١٣سعيد جعفر احمد788
m31.14.8خورشيد

m30.7.84نجيبه حسين رسولمتزوجعائشه بنيكركوكاربيل444155م٠١‐تموز‐30784٥٥مرحل١٨0011317‐حزيران‐١٣سعيد حسين ابراھيم789
m31.9.96بسيمه ھاشم قادرمتزوجليلى حسنكركوككركوك999105م٠١‐أيلول‐31996٦٥مرحل١٨0012061‐حزيران‐١٣سعيد رشيد محمد790
m30.11.67/ارملزينه محمودكركوككركوك٠١37174036‐تموز‐301167٢٩مرحل١٨0011191‐حزيران‐١٣سعيد شريف محمد791

m31.15.61بيخال مصطفى قادرمتزوجزارا محمدكركوككركوك109912م٠٣‐آذار‐311561٧١مرحل١٨0012120‐حزيران‐١٣سعيد محمود اسماعيل792

m31.3.70\ارملةبحريه خليلكركوككركوك3066م٠١‐تموز‐31370٤٢مرحل١٨0011687‐حزيران‐١٣سكينه محمد مصطفى793

٠١279‐تموز‐31997٤٤مرحل١٨0012224‐حزيران‐١٣سالم حميد محمد794
52068

5
نصرت زوراب متزوجغربت احمدكركوككركوك

m31.9.97رستم

m31.14.76فاطمه رشيدمتزوجراحمه امينكركوككركوك٠١5811421‐تموز‐311476٢١مرحل١٨0012137‐حزيران‐١٣سالم رحمن احمد795

فضيله كركوككركوك396102م٠٢‐آذار‐311380٦٦مرحل١٨0012716‐حزيران‐١٣سالم روؤف رشيد796
m31.13.80زيان طالب رشيدمتزوجمصطفي



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
فاطمه محمد كركوككركوك628192م٠١‐كانون الثاني‐31867٦٧مرحل١٨0012394‐حزيران‐١٣سالم رؤوف عبدل797

m31.8.67خدان محمد دمردانمتزوجسعيد

m31.5.7عائشه عبدل محمدمتزوجناجيه رشيدكركوككركوك29659164م٠١‐تموز‐3157٦٦مرحل١٨0013030‐حزيران‐١٣سالم طه نادر798

m31.12.10خرمان اسعدمتزوجحالوه عليكركوككركوك98741م٠١‐تموز‐3112100٦٣مرحل١٨0012575‐حزيران‐١٣سالم عبد الكريم حسن799
0

األول‐311171٨٠مرحل١٨0012255‐حزيران‐١٣سالم مجيد محمد800 m31.11.71ارخوان حسينمتزوجخانم محمدكركوككركوك948133م٠٥‐كانون
m31.3.32\ارملةخديجه عبدهللاكركوككركوك٠١3807593‐تموز‐31332٣٢مرحل١٨0012040‐حزيران‐١٣سلطانه كريم احمد801
m30.10.6\ارملهباني محمدكركوككركوك1049184م٠١‐تموز‐30106٣٦مرحل١٨0011589‐حزيران‐١٣سلطانه محمود خضر802

سلمان حمه خان كريم 803
خندان حمه كركوككركوك114611م٠١‐تموز‐311227٧٣مرحل١٨0012695‐حزيران‐١٣خان

شيالنه جالل محمد متزوجرضا
m31.12.27علي

m30.3.12عيشان حسين احمدمتزوجسعديه عثمانكركوكاربيل828100م٢١‐آب‐30312٨١مرحل١٨0011363‐حزيران‐١٣سلمان خالد عبد هللا804
m30.4.68سعاد شريف عليمتزوججيران محمدكركوككركوك٠٧8015972‐نيسان‐30468٦٢مرحل١٨0011800‐حزيران‐١٣سلمان علي محمد805
m31.9.11/ارملهرحمه محمدكركوككركوك٠١39077985‐تموز‐31911٣٢مرحل١٨0012057‐حزيران‐١٣سلمى رشيد فارس806
m31.11.79\ارملةعاصمه قادركركوككركوك٠١38176049‐تموز‐311179٢٠مرحل١٨0012274‐حزيران‐١٣سلمى صالح امين807

٣٠376/2‐تشرين الثاني‐31433٨٠مرحل١٨0012797‐حزيران‐١٣سلوى حسين عزيز808
00

m31.4.33/باكرحبيبة احمدكركوككركوك39833

m31.5.1فوزية قادر كريممتزوجحالوة محمدكركوككركوك14197م٠١‐تموز‐3151٤٢مرحل١٨0013031‐حزيران‐١٣سليم عزيز كريم809
m31.15.10جمليه ابراھيم حمدمتزوجسوني عبدهللاكركوككركوك38561م٠١‐تموز‐311510٦٦مرحل١٨0012006‐حزيران‐١٣سليم عمر ھينى810
m31.8.55اسمر فتح هللا خضرمتزوجرحيم محمدكركوككركوك٠١8015918‐تموز‐31855٣٤مرحل١٨0012276‐حزيران‐١٣سليم محمد يايز811

فاطمه شكر متزوجامينه محمدكركوككركوك96927م٠١‐كانون الثاني‐30572٦٣مرحل١٨0011553‐حزيران‐١٣سليم نصرالدين امين812
m30.5.72عبدالرحمن

قدريه اسماعيل متزوجزاري قادركركوك116116م٠١‐تموز‐301439٤٧مرحل١٨0011431‐حزيران‐١٣سليمان برايم عوال813
m30.14.39حسن

متزوجعيشان حسينكركوككركوك٠١416188‐تموز‐31328٥٢مرحل١٨0011179‐حزيران‐١٣سليمان قادر سليمان814
خديجه محمد 

ابراھيم / فاطمه 
عزيز محمد

m31.3.28

سليمان محمد محمد 815
m31.10.53سلطانه محمدمتزوجخديجه قادركركوككركوك٠٧21342507‐كانون الثاني‐311053٧٢مرحل١٨0012344‐حزيران‐١٣امين

m31.1.33عائشه اسعدمتزوجامنه محمدكركوككركوك111260م٠١‐تموز‐31133٥٦مرحل١٨0011893‐حزيران‐١٣سليمان محمد مصطفى816
m31.12.61الھام فخري رفيقمتزوجنظيفه نصرتكركوككركوك١٠6112185‐حزيران‐311261٥٩مرحل١٨0012684‐حزيران‐١٣سمير عادل رفيق817

عصمت فتح كركوككركوك٢١20941689‐شباط‐31345٦٣مرحل١٨0012744‐حزيران‐١٣سميرة محمدجبار وادي818
m31.3.45/ارملةهللا

سميره عبد هللا عبد 819
مريم محمد كركوككركوك433145م٠١‐تموز‐311479٥٤مرحل١٨0012096‐حزيران‐١٣الرحمان

m31.14.79\ارملهبكر

سميع عبد السالم 820
m31.5.95شنو عبدهللا محمدمتزوجامينه محمدكركوككركوك8982م٠١‐آب‐31595٧٢مرحل١٨0013035‐حزيران‐١٣مصطفي

m30.14.22فاديه حميد محمودمتزوجحمديه عليكركوككركوك99668م٠١‐تموز‐301422٣٨مرحل١٨0011433‐حزيران‐١٣سمين امين سعيد821



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.1.50ھاجره كامل ھدايهمتزوجمليحه ھدايهكركوككركوك13651م٣٠‐أيار‐31150٨١مرحل١٨0012969‐حزيران‐١٣سنعان عثمان طيب822

شيالن حسين متزوجزبيدة ياسينكركوكدبسكركوك92877م٠١‐تموز‐31211٧٨مرحل١٨0011382‐حزيران‐١٣سنكر حاجي بيرداود823
m31.2.11بيرداود

m31.13.2\ارملةخديجه سليمانكركوككركوك٠١16871974‐تموز‐31132٥٦مرحل١٨0012720‐حزيران‐١٣سنيه محمد علي824
الثاني‐31538٥٤مرحل١٨0012872‐حزيران‐١٣سه ردار صابر محمد825 m31.5.38خديجه احمد عليمتزوجامينه رضاكركوككركوك39775م٠٧‐كانون

سه ركه وت حسن 826
m31.2.20ره تكين خدر عوالمتزوجسيوى سليمكركوكاربيل658169م٠١‐تموز‐31220٦٩مرحل١٨0011379‐حزيران‐١٣كريم

m31.9.86/ارملةفاطمة محمدكركوككركوك٠٣5911766‐شباط‐31986٤٩مرحل١٨0012313‐حزيران‐١٣سه ركول عزت امين827

خالديالى174163م٠١‐تموز‐301599٥٠مرحل١٨0012621‐حزيران‐١٣سھام رشيد حميد828
m30.15.99\ارملهفھيمه يعقوبكركوكص

m31.11.26/ارملةناجيه رؤوفكركوككركوك٠١6412783‐تموز‐311126٥٧مرحل١٨0012367‐حزيران‐١٣سھام ياسين خورشيد829
m31.11.32\ارملةفاطمه عباسكركوككركوك93210م٠١‐تموز‐311132٦١مرحل١٨0012252‐حزيران‐١٣سھيله بھجت حميد830

m30.10.95\ارملهعاصمه محمدكركوكاربيل128م ٠١981‐تموز‐301095٥٣مرحل١٨0011866‐حزيران‐١٣سھيله محمدامين وھاب831

m30.8.3سعاد قادر رشيدمتزوجسورى احمدكركوكاربيل7146م٠١‐تموز‐3083٧٤مرحل١٨0011904‐حزيران‐١٣سوادى عمر رشيد832

مخموكركوك44438م٠١‐تموز‐30770٤١مرحل١٨0011650‐حزيران‐١٣سوار خورشيد حسن833
لعلي رسول احمد / متزوجحليمه رسولكركوكر

m30.7.70الھام احمد وسمان

m30.4.81خياله جبار باللمتزوجمصريه محمدكركوككركوك952172م٠١‐آذار‐30481٦٩مرحل١٨0011780‐حزيران‐١٣سوبا انور عبدهللا834
m31.5.12اره زو غازي قادرمتزوجفوزيه قادركركوك٠١8051010‐شباط‐31512٧٦مرحل١٨0013082‐حزيران‐١٣سوران سليم عزيز835
m31.3.4بھيه نجم احمدمتزوجريزاو نريمانكركوككركوك71883م٠٤‐نيسان‐3134٦٣مرحل١٨0011185‐حزيران‐١٣سوران علي محمد836

سوري عبدالرحمن 837
m30.12.6\باكرحبيبه قادركركوكاربيل٠١16733220‐تموز‐30126٦٥مرحل١٨0011508‐حزيران‐١٣محمد

m31.10.43/ارملةخسيمه فتح هللاكركوككركوك٠١3887744‐تموز‐311043٥٢مرحل١٨0012886‐حزيران‐١٣سوسه علي كرم838
m30.9.2شنو ياسين صابرمتزوجفاطمه عثمانكركوكاربيل114282م٠١‐حزيران‐3092٨٠مرحل١٨0011289‐حزيران‐١٣سيامند حسين رشيد839
m31.5.57ريزان علي عمرمتزوجنظيره رشيدكركوك79777م٠١‐تموز‐31557٧٥مرحل١٨0013123‐حزيران‐١٣سيامند عمر زوراب840
الثاني‐301573٧٤مرحل١٨0012966‐حزيران‐١٣سيامند نايف عارف841 m30.15.73سيوه محمود محمدمتزوجفخريه محمدكركوككركوك805187م٠١‐كانون

عائشه محمد كركوك٢٠112335‐كانون الثاني‐3141٧٢مرحل١٨0012655‐حزيران‐١٣سيامند ياسين رشيد842
m31.4.1ناھدة سمايل عليمتزوجامين

كالويز عزيز كركوككركوك824193م٠١‐تموز‐31794٧٧مرحل١٨0012460‐حزيران‐١٣سيروان جاسم محمد843
شكريه شمس الدين متزوجعباس

m31.7.94علي

خوله خليل محمد متزوجبسني صالحكركوككركوك81389م٠٨‐كانون الثاني‐311010٧١مرحل١٨0012342‐حزيران‐١٣سيروان حسن غيدان844
m31.10.10صالح

m31.2.6شيالن ھادي احمدمتزوجمرجان قادركركوككركوك1046193م٠١‐تموز‐3126٧٥مرحل١٨0013077‐حزيران‐١٣سيروان سليم اسماعيل845

سيروان عبد القادر 846
مھاباد اسد كاكه متزوجنايله جباركركوككركوك125198م٠١‐آذار‐301283٧٧مرحل١٨0012962‐حزيران‐١٣كاكه حمه

m30.12.83حمه

األول‐30565٨٠مرحل١٨0011570‐حزيران‐١٣سيروان عزيز صالح847 m30.5.65امينه احمد محمدمتزوجرحمه احمدكركوكدبسكركوك١١767164‐كانون
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سيروان فاضل 848

m31.10.71نوال مجيد طيبمتزوجاميره مجيبكركوككركوك٠١102778‐كانون الثاني‐311071٧٦مرحل١٨0012317‐حزيران‐١٣نصرالدين

m30.15.66حيمن ابراھيم محمدمتزوجفخريه محمدكركوككركوك857185م٠٢‐نيسان‐301566٧٨مرحل١٨0012965‐حزيران‐١٣سيروان نايف عارف849

سيف الدين طاھر 850
m30.6.19سه وزه انور صالحمتزوجزليخة عليكركوككركوك57136م٠١‐تموز‐30619٧٢مرحل١٨0011211‐حزيران‐١٣رسول

سيف الدين نجم الدين 851
m31.8.22ريزان نوري عباسمتزوجرحمه عباسكركوككركوك78397م٠٨‐تموز‐31822٨٠مرحل١٨0012386‐حزيران‐١٣احمد

m31.13.1\ارملةكلعزار فتاحكركوككركوك٠١17134165‐تموز‐31131٥٢مرحل١٨0012326‐حزيران‐١٣سيوه شكور محمد852

شابان عبد الكريم 853
m30.13.83نورھان ياسين داودمتزوجسلطانه فرجكركوككركوك52059م٢٢‐آذار‐301383٦٤مرحل١٨0011485‐حزيران‐١٣محمدامين

m30.14.94نازنين نامق نوريمتزوجكبيره احمدكركوككركوك1081205م٢٩‐حزيران‐301494٨٤مرحل١٨0011566‐حزيران‐١٣شاخوان احمد عمر854
m31.13.27حبيبة محمد امينمتزوجخمينة درويشكركوككركوك327122م٠١‐تموز‐311327٦١مرحل١٨0012631‐حزيران‐١٣شادي حسن محمد855

m31.15.68فيان محمود سعيدمتزوجخانم حمه خانكركوككركوك1002121م٠١‐تموز‐311568٧٩مرحل١٨0012897‐حزيران‐١٣شادي شكر احمد856

m31.15.34خانم محمد حسنمتزوجعائشه عبد هللاكركوككركوك٠١17033933‐تموز‐311534٤٠مرحل١٨0012016‐حزيران‐١٣شاكر محمد حسين857
m31.8.51روشان طه عليمتزوجفوزيه ھاديكركوككركوك457126م٢٦‐شباط‐31851٦٤مرحل١٨0012487‐حزيران‐١٣شاكر محمود صالح858
m30.10.52\باكرفاطمه رحيمكركوككركوك93178م٠١‐تموز‐301052٨٢مرحل١٨0013117‐حزيران‐١٣شاكول عبدهللا سيده859

m31.15.98رمزيه محمد احمدمتزوجمحبوب محمدكركوككركوك22372م٢٥‐شباط‐311598٥٨مرحل١٨0012110‐حزيران‐١٣شرف الدين حسن احمد860

m30.10.10روناك محمد عزيزمتزوجحنيفه احمدكركوككركوك١٩12126703‐شباط‐3010100٦٤مرحل١٨0011592‐حزيران‐١٣شريف احمد عزيز861
0

m31.11.67خانم قادرمتزوجعصمت رشيدكركوككركوك58471م٠١‐تموز‐311167٢٧مرحل١٨0012251‐حزيران‐١٣شريف رضا حسن862
m31.15.58زاري محمد حسنمتزوجاميره عباسكركوككركوك1125153م١٨‐تموز‐311558٨١مرحل١٨0012007‐حزيران‐١٣شريف ستار نوري863
m31.5.64اواز محمدمتزوجنظيمه زنيلكركوك178107م٠١‐تموز‐31564٥٥مرحل١٨0012917‐حزيران‐١٣شريف كريم قرباني864
m31.10.3نزيره محمد فتاحمتزوجبھيه قادركركوككركوك343198م٠١‐تموز‐31103٤٧مرحل١٨0012527‐حزيران‐١٣شريف محمد سعيد865

اميره اسماعيل متزوجبكم محمدكركوككركوك579162م٠١‐نيسان‐31811٦٩مرحل١٨0012392‐حزيران‐١٣شريف نوري رسول866
m31.8.11رسول

m33.6.11رقيه علي محمودمتزوجبھيجه عبد هللاكركوكاربيل135م٠١22‐تموز‐33611٤٣مرحل١٨0012889‐حزيران‐١٣شعبان رحمان محمود867
m31.13.95\ارملةحالوه عليكركوككركوك٠١7815452‐تموز‐311395٤٢مرحل١٨0012715‐حزيران‐١٣شعله محمد عبدهللا868

كرجيه محمود عبد متزوجعجن صالحكركوك٠١7214215‐تموز‐31413٢٨مرحل١٨0012654‐حزيران‐١٣شفيق صديق توفيق869
m31.4.13هللا

٠١371‐تموز‐31165٣٤مرحل١٨0011885‐حزيران‐١٣شكرية عزيز سيده870
74102

6
m31.1.65/ارملهنجمه قھرمانكركوك

m31.8.82/ارملبدريه فتاحكركوككركوك٠١9418673‐تموز‐31882٣٠مرحل١٨0012482‐حزيران‐١٣شكريه بكر قادر871

شكريه رضا محمد 872
m31.14.98\ارملهشوشه قادركركوككركوك٠١12925629‐تموز‐311498٤٩مرحل١٨0012085‐حزيران‐١٣امين

الثاني‐31578٣٦مرحل١٨0012870‐حزيران‐١٣شكور احمد جادر873 m31.5.78حنيف محمود عممتزوججميله حسنكركوككركوك٠٧28757232‐كانون
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m31.8.56زيرين جالل محمودمتزوجعصمت فتاحكركوككركوك39698م٠١‐تموز‐31856٥٣مرحل١٨0012280‐حزيران‐١٣شكور احمد علي874

شكور صابر عبد 875
m31.7.93عجيبه حمه صالحمتزوجصالحه يونسكركوك28م٠١٧١٨‐تموز‐31793٦٨مرحل١٨0012474‐حزيران‐١٣الرحمن

بدريه محمود متزوجفاطمه رفيقكركوككركوك168161م٠١‐تموز‐30447٥٢مرحل١٨0011701‐حزيران‐١٣شكور صالح ابراھيم876
m30.4.47ابراھيم

/٠٣1010‐شباط‐301558٨٠مرحل١٨0012190‐حزيران‐١٣شمال ظاھر محمد877
ناھده صالح نور متزوججيران محمدكركوككركوك100م

m30.15.58الدين

سعديه كركوككركوك928104م٠١‐تموز‐301286٨١مرحل١٨0011525‐حزيران‐١٣شمال محمود محمد878
m30.12.86باسمه صباح محمدمتزوجمصطفى

سميره حسين متزوجھمين مولودكركوكاربيل521121م٠١‐تموز‐30318٥٤مرحل١٨0011354‐حزيران‐١٣شمس الدين عثمان علي879
m30.3.18ابراھيم

شمس الدين كوخا 880
m30.8.52سجل شيخه عليمتزوجصبيحه لطيفكركوكاربيل43782م٠١‐تموز‐30852٤٩مرحل١٨0011918‐حزيران‐١٣حسين عمر

شمس الدين محمود 881
m30.8.57غريب علي احمدمتزوجبسي حمزهكركوكاربيل443126م٠١‐كانون الثاني‐30857٧٢مرحل١٨0011833‐حزيران‐١٣حمد امين

m31.9.41/ارملةعصمت محمدكركوككركوك56875م٠١‐تموز‐31941٥٣مرحل١٨0012099‐حزيران‐١٣شمسة كريم احمد882
m31.13.82\ارملهحمديه احمدكركوك968196م٠١‐تموز‐311382٦٧مرحل١٨0012816‐حزيران‐١٣شمسه عبد هللا عصفور883
m30.15.87\ارملهكافيه جباركركوككركوك6182م٠١‐تموز‐301587٥٢مرحل١٨0011543‐حزيران‐١٣شمسه علي حسن884

شمسه محمد 885
m30.14.91/ارملهعدله امينكركوككركوك39351م٠١‐تموز‐301491٥٠مرحل١٨0011968‐حزيران‐١٣عبدالرحمن

m31.15.81\ارملةليلى احمدكركوككركوك٠١39378568‐تموز‐311581٥٤مرحل١٨0012861‐حزيران‐١٣شمسه محمد قادر886
m31.13.17نازنين احمد امينمتزوجنارنج عثمانكركوككركوك441195م٢٣‐أيلول‐311317٨٠مرحل١٨0012607‐حزيران‐١٣شه مال افندي عيسى887

بروين محمد علي / متزوجغزين جباركركوككركوك747126م٠١‐شباط‐311024٧١مرحل١٨0012647‐حزيران‐١٣شھاب احمد جاسم888
m31.10.24زينب حيدر

m31.7.77سميره لطيف حسنمتزوجصويبه محمدكركوككركوك139170م٠١‐تموز‐31777٥١مرحل١٨0012451‐حزيران‐١٣شھاب احمد محمد889

قادر كركوك٠٢991571‐تشرين الثاني‐31196٧٥مرحل١٨0011406‐حزيران‐١٣شھاب ولي محمد890
m31.1.96بروين عمر امينمتزوجفكريه فرجكركوككرم

سوزان عبدالرحمن متزوجفھيمه رشيدكركوككركوك1035134م٠١‐كانون الثاني‐311141٧٤مرحل١٨0012366‐حزيران‐١٣شوان احمد محمد891
m31.11.41محمد

m30.14.51شنو صالح حسنمتزوجاقتاو نجمكركوككركوك٠٢345112‐شباط‐301451٨٤مرحل١٨0011537‐حزيران‐١٣شوان علي محمد892
m30.3.9تافكه صباح ابراھيممتزوجغزاله عزيزكركوكاربيل85192م٠٧‐نيسان‐3039٨٣مرحل١٨0011361‐حزيران‐١٣شوان مجيد اسماعيل893
m31.15.62ھتافه سليمان محمدمتزوججيران عليكركوككركوك1135130م٠١‐تموز‐311562٧٧مرحل١٨0012102‐حزيران‐١٣شوان محمد جوامير894

m31.12.13اسيا طيبمتزوجنزيره حميدكركوككركوك816173م٠١‐تموز‐311213٨٢مرحل١٨0012568‐حزيران‐١٣شوان محمد محمد امين895

الثاني‐311264٧٥مرحل١٨0012683‐حزيران‐١٣شوان نجم عارف896 m31.12.64بھار حبيب صالحمتزوجكرجي احمدكركوككركوك99272م٠٢‐كانون
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شوانه صابر محي 897

توبا محي الدين متزوجھاجره محمدكركوككركوك838159م٢٢‐تشرين األول‐31577٧٩مرحل١٨0012868‐حزيران‐١٣الدين
m31.5.77عزيز

محبوبه كركوككركوك84277م٠١‐آذار‐31336٧٨مرحل١٨0011180‐حزيران‐١٣شورش احمد طيفور898
m31.3.36جيھان محمد حسينمتزوجرمضان

m31.11.30ليلى حيدر صالحمتزوجبدريه احمدكركوككركوك91628م٠١‐أيلول‐311130٧٤مرحل١٨0012362‐حزيران‐١٣شورش غفور كريم899
m31.3.60/ارملةرحمة عمركركوككركوك٠١38276340‐تموز‐31360٣٢مرحل١٨0012246‐حزيران‐١٣شوشة محمد صالح900
الثاني‐30436٨٢مرحل١٨0011611‐حزيران‐١٣شونم كريم محمد901 m30.4.36\ارملهجيھانه حسنكركوككركوك٠٦3847679‐تشرين

شيخ هللا ابراھيم شيخ 902
m30.4.9خديجه قادر خضرمتزوجبديعه عزيزكركوكاربيل14371م٠١‐تموز‐3049٤٩مرحل١٨0011852‐حزيران‐١٣هللا

شيرزاد ابراھيم عبد 903
به ناز اسماعيل متزوجايشي قادركركوككركوك512124م٠٥‐تموز‐301367٦٦مرحل١٨0011498‐حزيران‐١٣الرحمن

m30.13.67توفيق

m30.16.65بدريه محمد احمدمتزوجعائشه رحيمكركوككركوك35387م٢٩‐أيلول‐301665٥٩مرحل١٨0011270‐حزيران‐١٣شيرزاد حسرو نادر904
m30.12.19سعاده رحمن حمدمتزوجشافيه يوسفكركوككركوك٠١16733221‐شباط‐301219٧٢مرحل١٨0011520‐حزيران‐١٣شيرزاد حسن عوال905

جنار فتاح محمد متزوجافزور توفيقكركوك1011107م١٠‐كانون الثاني‐301169٦٣مرحل١٨0011822‐حزيران‐١٣شيرزاد حمه امين سعيد906
m30.11.69غريب

m31.8.21نجيبه قادر اسماعيلمتزوجكستان صادقكركوككركوك5415م٠١‐تموز‐31821٧٠مرحل١٨0012493‐حزيران‐١٣شيرزاد حمه رش اومر907

جنار عبد القھار متزوجبكيس عمركركوككركوك385170م٠١‐تموز‐311540٧٣مرحل١٨0012106‐حزيران‐١٣شيرزاد سليم برايم908
m31.15.40رشيد

الثاني‐301381٧١مرحل١٨0011682‐حزيران‐١٣شيرزاد عزيز رشيد909 m30.13.81بيان محمد بازيدمتزوجصبريه احمدكركوككركوك102882م٠١‐كانون

عصمت حمد كركوككركوك29659170م٠٥‐شباط‐31539٧٤مرحل١٨0012950‐حزيران‐١٣شيرزاد فرج محمد910
سروه محمد خان متزوجعلي

m31.5.39نوري

الثاني‐301478٧٢مرحل١٨0011565‐حزيران‐١٣شيرزاد كريم احمد911 m30.14.78بيمان ابو بكر احمدمتزوجنزيره جاللكركوككركوك3739م١١‐كانون
الثاني‐301233٧٩مرحل١٨0011951‐حزيران‐١٣شيرزاد محمد رفيق912 m30.12.33جيمن ابراھيم احمدمتزوجشكريه احمدكركوككركوك971186م٠٥‐كانون

سھيلة محمد متزوجعطيه محمدكركوك840155م٢٥‐كانون الثاني‐30665٧٩مرحل١٨0011293‐حزيران‐١٣شيرزاد مولود رشيد913
m30.6.65معروف

الثاني‐301295٦٣مرحل١٨0012192‐حزيران‐١٣شيركو كريم رحيم914 m30.12.95اوات صالح كريممتزوجنجمه حسينكركوككركوك34193م٠١‐كانون

سعاده كريم متزوجامينه عبدهللاكركوككركوك١٠6713395‐حزيران‐311492٦٠مرحل١٨0012154‐حزيران‐١٣شيركو محمد احمد915
m31.14.92عبدالعزيز

شيروان قادرحمه 916
m31.7.13سعدية احمد عمرمتزوجمريم مولودكركوكدبسكركوك90980م٠١‐تموز‐31713٧٣مرحل١٨0012433‐حزيران‐١٣شريف

شيرين حميد محي 917
m31.13.55\ارملةكرجيه احمدكركوككركوك٠١846696‐تموز‐311355٣٠مرحل١٨0012705‐حزيران‐١٣الدين

m31.5.22/ارملةمياس نريمانكركوك٠١29659159‐تموز‐31522٦٧مرحل١٨0012931‐حزيران‐١٣شيرين خورشيد محمد918
m31.1.35/ارملةرفيق سلطانكركوك5881م٠١‐شباط‐31135٧١مرحل١٨0011895‐حزيران‐١٣شيرين محمود حامد919

عصمه حمد كركوكربيل243172م٠١‐تموز‐30845٥٧مرحل١٨0011658‐حزيران‐١٣صابر حسن مامند920
m30.8.45صدريه صابرمتزوجامين
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جميله عبد الكريم متزوجحسنيه مجيدكركوك٠١54795‐تموز‐31544٧١مرحل١٨0012919‐حزيران‐١٣صابر حسن محمد921

m31.5.44محمد

m31.12.28شمسه طاھر احمدمتزوجخاوه ر عليكركوككركوك372200م٠١‐تموز‐311228٥٥مرحل١٨0012694‐حزيران‐١٣صابر حسين امين922

غزاله كركوككركوك89971م٠١‐تموز‐301088٣٢مرحل١٨0011133‐حزيران‐١٣صابر حمد مصطفى923
m30.10.88\ارملاسماعيل

صابر عبد الرحمن 924
ليلى محمود متزوجحنيفه يوسفكركوكاربيل4472م٠١‐تموز‐30620٤٧مرحل١٨0013121‐حزيران‐١٣محمود

m30.6.20مصطفى

m31.3.11بسي رحمان قادرمتزوجكستان خضركركوكاربيل4438م٠١‐تموز‐31311٦٠مرحل١٨0011182‐حزيران‐١٣صابر عزيز حسين925

عطيه صالح متزوجخديجه قادركركوككركوك36589م٠١‐كانون الثاني‐3084٦٩مرحل١٨0011914‐حزيران‐١٣صابر عمر حسن926
m30.8.4اسماعيل

m31.13.16تيليه قادر عارضمتزوجھيبت رحمنكركوككركوك377117م٠١‐تموز‐311316٣٢مرحل١٨0012679‐حزيران‐١٣صابر عودل رحمان927
m30.15.20\ارملرحمه عليكركوككركوك12528م٠١‐تموز‐301520٤١مرحل١٨0013105‐حزيران‐١٣صابر قادر فتح هللا928

m30.8.69ريان عمر قادرمتزوجبسكان جرديسكركوككركوك24874م٠١‐تموز‐30869٦٥مرحل١٨0012963‐حزيران‐١٣صادق سعيد اسماعيل929

خانزار جبار متزوجزليخه احمدكركوككركوك36810م٠١‐تموز‐311524٧٤مرحل١٨0012009‐حزيران‐١٣صالح حسين قادر930
m31.15.24اسماعيل

m31.1.82بروين عبدول كريممتزوجامينه كريمكركوككركوك1028170م٠١‐تموز‐31182٦٦مرحل١٨0011418‐حزيران‐١٣صالح رشيد محمد931

m31.7.27حمه خان مجيد كريممتزوجشيبة اسماعيلكركوكدبسكركوك66461م٠٢‐آذار‐31727٧٢مرحل١٨0011034‐حزيران‐١٣صالح صادق كريم932

m31.11.58مھابات نجممتزوجنجمه قادركركوككركوك39670م٠١‐تموز‐311158٦٩مرحل١٨0012260‐حزيران‐١٣صالح عباس خضر933

شيالن محمد بير متزوجعائشه حسنكركوككركوك664125م٠٢‐شباط‐30311٧٠مرحل١٨0011375‐حزيران‐١٣صالح عباس عزيز934
m30.3.11داود

عائشه كركوكاربيل254130م٠١‐تموز‐30844٤٧مرحل١٨0011531‐حزيران‐١٣صالح عمر حمد935
m30.8.44صبريه كريم خضرمتزوجاسماعيل

األول‐31323٨٤مرحل١٨0011360‐حزيران‐١٣صالح كانبي سيامند936 m31.3.23ديمن كريم مجيدمتزوجاسك عزيزكركوككركوك48422م١١‐تشرين

كه زال كريم متزوجستاره محمدكركوككركوك١٨36272299‐نيسان‐31779٥٦مرحل١٨0012452‐حزيران‐١٣صالح محمد احمد937
m31.7.79محمدامين

مھربان ابو بكر متزوجنظيره رشيدكركوككركوك174م ٠١52‐تموز‐31628٦٦مرحل١٨0012982‐حزيران‐١٣صالح محمد زوراب938
m31.6.28بابير

صباح ابراھيم حمد 939
m31.15.41زكيه ويس عبد هللامتزوجزاري احمدكركوككركوك٠١17033942‐تموز‐311541٥٣مرحل١٨0012215‐حزيران‐١٣امين

عائشه كركوككركوك19210م٠١‐تموز‐301216٥٦مرحل١٨0012176‐حزيران‐١٣صباح احمد صابر940
m30.12.16كافيه محمد صابرمتزوجاسماعيل

الثاني‐311474٦٠مرحل١٨0011988‐حزيران‐١٣صباح بكر احمد941 m31.14.74ديمن طه حمد امينمتزوجحرمت حمدكركوككركوك٠١36472694‐كانون
m31.9.73سه يران حميد احمدمتزوجحياة جاللكركوككركوك٠٢7214326‐تموز‐31973٦٦مرحل١٨0012060‐حزيران‐١٣صباح جالل سعيد942

صباح حمه رشيد 943
m30.11.82شيرين ايوب حسنمتزوجنذير شكركركوك115799م١٥‐كانون الثاني‐301182٨١مرحل١٨0011674‐حزيران‐١٣عبدهللا
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m31.9.21ھيام يونس حمدمتزوجھمينه اسودكركوككركوك1009125م١٤‐شباط‐31921٦٨مرحل١٨0012062‐حزيران‐١٣صباح خليل حميد944
m30.11.7بيان ابو بكر محمدمتزوجحياة حسنكركوكشوانكركوك862144م١١‐آذار‐30117٨١مرحل١٨0011576‐حزيران‐١٣صباح عباس كريم945
m30.6.18ناھدة عمر عبد هللامتزوجمريم عبد هللاكركوككركوك412142م٠١‐تموز‐30618٦٣مرحل١٨0011212‐حزيران‐١٣صباح عبد هللا حمد946
m31.7.15سكته محمد صالحمتزوجبديعة حسنكركوكدبسكركوك١٠2970190‐شباط‐31715٧١مرحل١٨0012312‐حزيران‐١٣صباح عبدهللا اسماعيل947

عيشان حمد كركوكدبسكركوك443155م٠١‐تموز‐30755٥٤مرحل١٨0011301‐حزيران‐١٣صباح عمر حسين948
امينه علي محمد/ متزوجصالح

m30.7.55حسيبه حمد اسماعيل

كويشان اورصان متزوجورده فتاحكركوككركوك٠١645198‐تموز‐301546٦٨مرحل١٨0011205‐حزيران‐١٣صباح فاتح فتاح949
m30.15.46محمود

فخرية كركوككركوك٠١7815425‐كانون الثاني‐311047٥١مرحل١٨0012613‐حزيران‐١٣صباح محمد علي950
نھايت احمد متزوجمحمدعلي

m31.10.47اسماعيل

مخمواربيل714195م١٧‐تشرين األول‐30771٧٧مرحل١٨0011633‐حزيران‐١٣صباح نجم الدين حسين951
مھاباد اسماعيل متزوجامينه شيخهكركوكر

m30.7.71صالح

مخمواربيل284171م٠١‐كانون الثاني‐30951٥٨مرحل١٨0011692‐حزيران‐١٣صبحي حمد امين952
m30.9.51كستان كريم مولودمتزوجمريم عمركركوكر

953
صبحي صالح الدين 

سعاد محمد كركوككركوك953155م٠٥‐أيلول‐301467٧٩مرحل١٨0011340‐حزيران‐١٣غريب
m30.14.67ليلى رشيدمتزوجصالح

\ارملهرحمه صالحكركوككركوك98776م٠١‐تموز‐3110100٤٧مرحل١٨0012741‐حزيران‐١٣صبريه ابراھيم احمد954
m31.10.10

0
m31.11.38\ارملةمامز احمدكركوككركوك٠١20941645‐تموز‐311138٣٥مرحل١٨0012253‐حزيران‐١٣صبريه رشيد علي955
m30.13.13\ارملةكمينه سليمانكركوككركوك٠١38376433‐تموز‐301313٤٠مرحل١٨0011464‐حزيران‐١٣صبريه سليمان حسين956
m30.13.5\ارملةتمينه وليكركوككركوك35173م٠١‐تموز‐30135٥١مرحل١٨0011492‐حزيران‐١٣صبريه عبد هللا رسول957
m31.10.86/ارملهعائشه امينكركوككركوك٠١37775231‐تموز‐311086٤٩مرحل١٨0012885‐حزيران‐١٣صبريه عبيد حمه958
m30.14.15\ارملهبلقيسه رضاكركوككركوك93172م٠١‐تموز‐301415٤٥مرحل١٨0012842‐حزيران‐١٣صبريه نجم قادر959

زيتب حمد كركوككركوك٠١163‐تموز‐31741٥٧مرحل١٨0012467‐حزيران‐١٣صبيح عمر عبدهللا960
m31.7.41فاطمه كاكل اغامتزوجعلي

الثاني‐311444٥١مرحل١٨0011980‐حزيران‐١٣صبيحه محمد مصطفى961 m31.14.44\ارملهعيش خضركركوككركوك٠١6613117‐كانون

كلي خان كركوككركوك٠١17033925‐تموز‐31128٤٤مرحل١٨0012696‐حزيران‐١٣صبيحه نجم صالح962
m31.12.8/ارملهصالح

الثاني‐31113٧١مرحل١٨0011890‐حزيران‐١٣صدام اسماعيل اوسو963 m31.1.13مريم طلعتمتزوجصبيحه مولودكركوككركوك92650م٠١‐كانون

فاطمة كركوك٠١20140014‐شباط‐3111٦٣مرحل١٨0011416‐حزيران‐١٣صدر الدين احمد محمد964
m31.1.1نبھية عبدهللامتزوجمحمدرسول

965
صدر الدين زاھر 

m31.1.94شيالن مجيد عبدهللامتزوجزاري عبدهللاكركوككركوك764111م٠١‐حزيران‐31194٧٩مرحل١٨0011408‐حزيران‐١٣عبدهللا

شمسة محي كركوككركوك365105م٠١‐تموز‐31786٤٥مرحل١٨0012446‐حزيران‐١٣صدرية رشيد حسين966
m31.7.86/ارملةالدين

m30.14.85/ارملهشمسه حسنكركوككركوك٠١7915696‐تموز‐301485٤٣مرحل١٨0011256‐حزيران‐١٣صدريه عاصي جمعه967
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968
صديق شيخ محمد 

m30.5.10حمديه اسماعيل حمدمتزوجبھيه مولودكركوكدبسكركوك44243م١٥‐حزيران‐30510٦٧مرحل١٨0011572‐حزيران‐١٣خضر

دنيز صالح الدين متزوجمكية سلمانكركوككركوك١٩588126‐شباط‐31987٦٤مرحل١٨0012195‐حزيران‐١٣صفاء فائق عبداللطيف969
m31.9.87عبداللطيف

سروه عبد الوھاب متزوججاھده محمدكركوككركوك٠٧114299‐شباط‐31826٧٠مرحل١٨0012292‐حزيران‐١٣صفان صالح عبد هللا970
m31.8.26عبد الكريم

971
صفر حمه شريف 

m31.5.65سوزه عبد هللا عزيزمتزوجنازيف عزيزكركوككركوك338124م٠١‐كانون الثاني‐31565٦٩مرحل١٨0012871‐حزيران‐١٣حمه صالح

حمديه كاكه كركوك113493م٠٢‐كانون الثاني‐31680٧٨مرحل١٨0013091‐حزيران‐١٣صقر حسين احمد972
m31.6.80اوات جعفر توفيقمتزوجحمه

973
صالح الدين حسين 

m31.1.22ديمن نامقمتزوجزاري عثمانكركوك14210م٠١‐تموز‐31122٦٩مرحل١٨0011883‐حزيران‐١٣رضا

974
صالح الدين حمادي 

m31.9.24ھتاو قادرصالحمتزوجاسمر محمدكركوككركوك٠١108698‐تموز‐31924٧١مرحل١٨0012141‐حزيران‐١٣رحمان

975
صالح الدين صادق 

خانه رحمن حمه متزوجامينه محمدكركوككركوك161م ٠٣386‐شباط‐30102٦٧مرحل١٨0011246‐حزيران‐١٣غفور
m30.10.2ره ش

m31.2.89ممتاز محمد محمودمتزوجفاطمة رشيدكركوككركوك٠١44336‐تموز‐31289٦٨مرحل١٨0011170‐حزيران‐١٣صالح رشيد كاكة976

مخمواربيل٠١66453‐تموز‐31723٦٤مرحل١٨0012426‐حزيران‐١٣صالح روال مصطفى977
m31.7.23نسار خالد معجوممتزوجزاري محمودكركوكر

نخشين محي كركوككركوك٠١929148‐شباط‐30557٧٠مرحل١٨0011970‐حزيران‐١٣صالح صابر مشير978
m30.5.57سھيله حمه رشيدمتزوجالدين

m30.13.71ميديا ذنون خورشيدمتزوجھديه حسنكركوككركوك1100141م٠٥‐شباط‐301371٧٠مرحل١٨0011697‐حزيران‐١٣صمد بھجت خسرو979

امينة محمد كركوككركوك203837م٠١‐تموز‐31638٦٠مرحل١٨0012858‐حزيران‐١٣صمد فتاح احمد980
برسادة محمد رشيد متزوجامين

m31.6.38احمد

m31.7.3شيرين سالم عبدهللامتزوجنظيره حمدكركوككركوك٠١114535‐نيسان‐3173٦٩مرحل١٨0012454‐حزيران‐١٣صنوبر جور عبدهللا981

982
صوران سعدون محمد 

m31.11.33نسرين كريممتزوجبھيه قادركركوككركوك1161158م٠١‐شباط‐311133٧٢مرحل١٨0012378‐حزيران‐١٣امين

m31.9.47/ارملةفاطمة فارمانكركوككركوك٠١34819‐أيار‐31947٧٠مرحل١٨0012196‐حزيران‐١٣صوران محمد ظاھر983
m31.13.53امل سعيد مرزهمتزوجزرير مرزهكركوككركوك٠١369664‐تموز‐311353٧٢مرحل١٨0012703‐حزيران‐١٣طارق حسن عباس984

كوردستان عبد متزوجغزال رسولكركوكاربيل862187م٠١‐كانون الثاني‐30872٦٨مرحل١٨0011656‐حزيران‐١٣طارق رسول عبد هللا985
m30.8.72الكريم

m31.10.67فضيله محمد رضامتزوجحالو محمدكركوككركوك7859م٠١‐تموز‐311067٦٦مرحل١٨0012316‐حزيران‐١٣طارق شكر عزيز986

سارا كمال محمد متزوجعائشه محمودكركوككوكوك321144م٠١‐تموز‐311334٧٠مرحل١٨0012605‐حزيران‐١٣طارق صديق حسين987
m31.13.34غريب

988
طارق عبد الرحمن 

m30.6.3جوان حمه صالحمتزوجفكريه سمينكركوككركوك978110م٠١‐تموز‐3063٦٩مرحل١٨0011223‐حزيران‐١٣علي
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989
طالب عبد الكريم 

m31.5.11نعيمه حمه غريبمتزوججمين كريمكركوككركوك459135م٠١‐تموز‐31511٦٧مرحل١٨0013037‐حزيران‐١٣مصطفى

مخمواربيل٠١5164‐تموز‐31820٤٨مرحل١٨0012449‐حزيران‐١٣طالب قادر حمد990
m31.8.20عيش عمر سلطانمتزوجفاطمة عبدهللاكركوكر

m30.8.58مامز يوسفمتزوجامينه عبد هللاكركوكاربيل23066م٠١‐تموز‐30858٥٤مرحل١٨0011912‐حزيران‐١٣طاھر حامد مجيد991

صافيه كركوكاربيل44248م٠١‐تموز‐3038٦٣مرحل١٨0011362‐حزيران‐١٣طاھر مولود اسماعيل992
اراز محمد علي متزوجرمضان

m30.3.8عبدهللا

مشفقه عبد كركوككركوك٠١8617190‐كانون الثاني‐31387٦٠مرحل١٨0011181‐حزيران‐١٣طالل صباح يعقوب993
الھام عبد المجيد متزوجالقادر

m31.3.87ابراھيم

m31.10.57\ارملهعنيه حسينكركوككركوك975184م٠١‐نيسان‐311057٨٠مرحل١٨0012833‐حزيران‐١٣طليعه نامق خورشيد994
m30.4.10بھيجه عبد هللا حمدمتزوجعصمه احمدكركوكاربيل2995م٠١‐تموز‐30410٥٧مرحل١٨0011605‐حزيران‐١٣طه صالح عبدهللا995

مخمواربيل416164م٠١‐تموز‐30746٥٠مرحل١٨0011629‐حزيران‐١٣طه نادر عزيز996
m30.7.46ستي حسن حمدمتزوجدرين عبدهللاكركوكر

الثاني‐30310٦٤مرحل١٨0011355‐حزيران‐١٣طه يوسف عزيز997 m30.3.10نويز محمد قليمتزوجخديجه شريفكركوككركوك579135م١١‐كانون
m31.13.94سعدية محمد سعيدمتزوجامينة سعيدكركوككركوك٠١38977601‐تموز‐311394٣١مرحل١٨0013008‐حزيران‐١٣طيب حسين صالح998
m31.2.50به ناز رحمن حسنمتزوجنرمين محمدكركوكاربيل7529م٠١‐تموز‐31250٧٤مرحل١٨0011396‐حزيران‐١٣طيب عبد هللا حسن999

m31.5.45شيالن محمدمتزوجشمسه عمركركوك961125م٠١‐تموز‐31545٧٢مرحل١٨0012943‐حزيران‐١٣طيب محمد مصطفى1000

نصريه فقي كركوككركوك86661م٠٤‐كانون الثاني‐30974٧٥مرحل١٨0012959‐حزيران‐١٣طيب ھادي صادق1001
m30.9.74ساريه عدو حبيبمتزوجعمر

m31.10.12روناك ازاد حمهمتزوجغربيه سعيدكركوككركوك56445م٠١‐تموز‐311012٦٧مرحل١٨0012543‐حزيران‐١٣طيفور عزيز حمد1002
m31.10.82ھمينه احمد امينمتزوجحنيفه يونسكركوككركوك342180م٠١‐تموز‐311082٥٣مرحل١٨0012496‐حزيران‐١٣طيفور محمد رسول1003
الثاني‐3174٧٨مرحل١٨0012145‐حزيران‐١٣طيفور محمد فرج1004 m31.7.4نسرين عمر رشيدمتزوجصافيه ابراھيمكركوككركوك767141م١٠‐كانون
m30.8.31كارى عمرمتزوجمريم رسولكركوكاربيل518121م٠١‐تموز‐30831٦٨مرحل١٨0011849‐حزيران‐١٣ظاھر خورشيد كال هللا1005

كيالس مردان متزوجخانم كريمكركوككركوك103729م٠١‐تموز‐31386٥٧مرحل١٨0011183‐حزيران‐١٣عادل شريف فرج1006
m31.3.86كوغا عزيز

1007
عادل عبد الكريم 

فاطمه كركوككركوك٠١37474615‐تموز‐311153٥٤مرحل١٨0012262‐حزيران‐١٣رسول
m31.11.53سميره عبد هللامتزوجاسماعيل

شوقيه ابوبكر حمه متزوجاھو مجيدكركوككركوك1133133م٠١‐أيار‐301572٦١مرحل١٨0011714‐حزيران‐١٣عادل عبدهللا فرج1008
m30.15.72رشيد

m31.11.64نادية مدحت جمعةمتزوجبدرية نعمتكركوككركوك109888م١٥‐شباط‐311164٦١مرحل١٨0012787‐حزيران‐١٣عادل مجيد شكر1009
m30.16.73امينه علي صابرمتزوجشوشه محمودكركوككركوك13025903#############301673مرحل١٨0011872‐حزيران‐١٣عادل محمد اسماعيل1010
m31.12.2بيمان حسين كريممتزوجايثان محمدكركوككركوك88514م١٠‐آذار‐31122٧١مرحل١٨0012698‐حزيران‐١٣عادل محمد سعيد1011

زھور ظاھر متزوججواھر حسينكركوك44342م٠١‐تموز‐30929٦١مرحل١٨0011623‐حزيران‐١٣عارب اسماعيل عرب1012
m30.9.29مصطفى

نصرت عبد القادر متزوجنعيمه عثمانكركوك٠١3706‐تموز‐31195٤٥مرحل١٨0011743‐حزيران‐١٣عارف طيفور عارف1013
m31.1.95احمد

m31.10.13سفينه محمد امينمتزوجفاطمه محمودكركوككركوك٠١376124‐تموز‐311013٣٨مرحل١٨0012615‐حزيران‐١٣عارف عمر عبدهللا1014
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1015
عاصم محمد امين عبد 

m31.12.87\ارملهمحبوبه كريمكركوككركوك91م ٠١645‐كانون الثاني‐311287٦٢مرحل١٨0012592‐حزيران‐١٣الكريم

m31.15.74حنيفه امين محمدمتزوجنظيفه اسماعيلكركوككركوك1097140م٠١‐شباط‐311574٧٤مرحل١٨0012112‐حزيران‐١٣عاصي احمد محمد1016

٠١348‐تموز‐311422٤٣مرحل١٨0011991‐حزيران‐١٣عاصي حسين كاكه من1017 \ 
سميعه عبد متزوجفاطمه محمدكركوككركوك66م

m31.14.22الرحمان رشيد

m31.10.5ديمن جمال رضامتزوجفاطمه رضاكركوككركوك٠٣1115146‐نيسان‐31105٦١مرحل١٨0012339‐حزيران‐١٣عاصي سعدون احمد1018
m31.9.27ھاجره فتاح عليمتزوجفانوس قادركركوككركوك896155م٠١‐تموز‐31927٦٤مرحل١٨0012052‐حزيران‐١٣عاصي محمد رشيد1019
٠١928‐تموز‐301099٥٥مرحل١٨0011235‐حزيران‐١٣عاليه مدحت امين1020 m30.10.99\باكرزريف عليكركوككركوك102م
m31.13.81امينة سليمان توفيقمتزوجحسنة عبدلكركوكدبسكركوك842145م١٤‐آذار‐311381٧٦مرحل١٨0012629‐حزيران‐١٣عامر عدنان محمود1021
m31.3.69سوزان عباس سمينمتزوجصبريه عادلكركوككركوك45672م٠٥‐آذار‐31369٦٢مرحل١٨0011184‐حزيران‐١٣عامر محمدعلي مردان1022
m31.11.1/ارملةامنه قادركركوككركوك٠١16833421‐تموز‐31111٣٢مرحل١٨0012361‐حزيران‐١٣عائشه ابراھيم عوال1023
m38.4.36\ارملةنخشين قادركركوكاربيل16025م٠١‐تموز‐38436٥٠مرحل١٨0012891‐حزيران‐١٣عائشه حمد اسماعيل1024

٠١76‐تموز‐311276٣٤مرحل١٨0012677‐حزيران‐١٣عائشه رحيم كريم1025
أ١٥٠٦
m31.12.76/ارملةبھيه قادركركوككركوك٩

m30.15.96\ارملهمينا محمدكركوككركوك106095م٠١‐تموز‐301596٧١مرحل١٨0011527‐حزيران‐١٣عائشه صديق صابر1026

m31.15.13\ارملةخديجه بيرداودكركوككركوك٠١16733384‐تموز‐311513٣٩مرحل١٨0012010‐حزيران‐١٣عائشه عزيز عمر1027

m30.6.58/ارملةدرسن توفيقكركوككركوك3782م٠١‐تموز‐30658٥٢مرحل١٨0011279‐حزيران‐١٣عائشه محمد نادر1028

m31.10.1\ارملهخوازى حسينكركوككركوك289116م٠١‐تموز‐31101٤٩مرحل١٨0012549‐حزيران‐١٣عائشه مصطفى محمود1029

m30.16.19\ارملةامنه قادركركوككركوك37881م٠١‐نيسان‐301619٥١مرحل١٨0011588‐حزيران‐١٣عائشه نوري محمد1030

m30.16.56\ارملةامنه حويزكركوككركوك996108م٠١‐تموز‐301656٢٧مرحل١٨0011269‐حزيران‐١٣عائشه وسمان مصطفى1031

الثاني‐31113٦٦مرحل١٨0012364‐حزيران‐١٣عباس احمد رشيد1032 m31.11.3ليلى محمد عاشورمتزوجرقيه يادكاركركوككركوك55155م٠٢‐كانون
m31.2.87سميرة محمد رحيممتزوجنعمت قادركركوكدبسكركوك٠١17033954‐تموز‐31287٥٤مرحل١٨0011162‐حزيران‐١٣عباس حامد محمد1033
m31.13.11ناھده مجيد محمدمتزوججيران محمدكركوك٠١121643190‐تموز‐311311٥٧مرحل١٨0012726‐حزيران‐١٣عباس خطاب احمد1034

1035
عباس درويش احمد 

m30.13.57امينه نوري احمدمتزوجراقيه عبد هللاكركوككركوك1110120م٠١‐أيلول‐301357٦٨مرحل١٨0011475‐حزيران‐١٣فتح هللا

األول‐301248٧٨مرحل١٨0011506‐حزيران‐١٣عباس رحمن مجيد1036 m30.12.48كلثوم علي حميدمتزوجناھيده حميدكركوككركوك37180م٠١‐تشرين

لطيفه عز الدين متزوجسعديه عبد هللاكركوككركوك٢٣9619048‐أيلول‐31383٦٥مرحل١٨0011366‐حزيران‐١٣عباس رضا جعفر1037
m31.3.83معروف

m31.7.62نركيزه طاھر  سعيدمتزوجفاطمه حسينكركوككركوك101م٠١١٠١٤‐تموز‐31762٤٥مرحل١٨0012464‐حزيران‐١٣عباس سيدكل احمد1038

m31.2.59بدريه اسماعيل عليمتزوجغزال رشيدكركوكالدبسكركوك٠١17134025‐تموز‐31259٥٠مرحل١٨0011386‐حزيران‐١٣عباس عبد هللا عمر1039

m30.4.12زينب علي سمايلمتزوجبيري ابراھيمكركوكاربيل19358م٠١‐تموز‐30412٥٥مرحل١٨0011601‐حزيران‐١٣عباس عزيز عبد هللا1040
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نسرين حمه صالح متزوجفھيمه امينكركوككركوك1029113م٠١‐تموز‐301586٦٢مرحل١٨0011544‐حزيران‐١٣عباس مجيد محمد1041
m30.15.86عزيز

طاغوس كركوككركوك34877م٠١‐تموز‐31861٣٧مرحل١٨0012501‐حزيران‐١٣عباس محمد قادر1042
m31.8.61فيتا عبد هللامتزوجمحي الدين

1043
عباس محمود محمد 

نجيبه عبدالقادر متزوجحمديه كريمكركوككركوك367166م٠١‐تموز‐311155٦٤مرحل١٨0012359‐حزيران‐١٣امين
m31.11.55حميد

1044
عباس نور الدين 

m31.8.46كوالله محمد امينمتزوججميله عمركركوككركوك148160م٠١‐تموز‐31846٥١مرحل١٨0012494‐حزيران‐١٣رمضان

m31.15.46دالره عبد هللا عباسمتزوجسور حمدكركوككركوك٠١14532838‐تموز‐311546٥٠مرحل١٨0012103‐حزيران‐١٣عباس ھادي عباس1045
m30.16.46سلوى شكور مجيدمتزوجزينب محمودكركوككركوك1129113م٠١‐تموز‐301646٥٦مرحل١٨0011268‐حزيران‐١٣عبد االمير غفور ولي1046

1047
عبد الخالق جاسم حمه 

m31.6.20زھره حسين حسنمتزوجثمينه محمدكركوككركوك2م ٣٠785‐كانون الثاني‐31620٧٤مرحل١٨0012907‐حزيران‐١٣كريم

m30.12.58بيمان حسيب محمدمتزوججميله حسنكركوك٠١9343‐تموز‐301258٦٦مرحل١٨0012790‐حزيران‐١٣عبد الخالق عمر عثمان1048

1049
عبد الرحمان عبد هللا 

كل عزار كركوك49159م٠١‐تموز‐30668٤٩مرحل١٨0011258‐حزيران‐١٣قادر
m30.6.68جميلة عبد القادرمتزوجسليمان

1050
عبد الرحمان مازف 

m31.6.39لعليه كريم محمدمتزوجفريده عليكركوككركوك136م ٠١180‐تموز‐31639٧٢مرحل١٨0012992‐حزيران‐١٣احمد

1051
عبد الرحمن ابراھيم 

m30.6.23عينه حبيب سعيدمتزوجحنيفه عزيزكركوكاربيل31183م٠١‐تموز‐30623٣١مرحل١٨0011210‐حزيران‐١٣موسى

1052
عبد الرحمن احمد 

خديجه كركوككركوك١٥102390‐شباط‐301271٦٣مرحل١٨0011503‐حزيران‐١٣يوسف
m30.12.71فائزه فاضل سعيدمتزوجمصطفى

1053
عبد الرحمن جمعه 

712م٠١١‐شباط‐31533٧٥مرحل١٨0013046‐حزيران‐١٣كريم
59

عاليه حمه كركوك159
m31.5.33لميعه عبدهللامتزوجخورشيد

1054
عبد الرحمن عبدهللا 

عصمت متزوجسمن ةوھابكركوككركوك981م٠١129‐تموز‐301399٤٥مرحل١٨0012853‐حزيران‐١٣صالح
m30.13.99احمدشاسوار

m31.8.36مرجان علي محمدمتزوجامنه  حسنكركوككركوك٠١132105‐تموز‐31836٤٧مرحل١٨0012389‐حزيران‐١٣عبد الرحيم خضر خليل1055

m31.3.58سوزان محمد احمدمتزوجفاطمه نوريكركوككركوك798197م٢٧‐أيلول‐31358٦٤مرحل١٨0011367‐حزيران‐١٣عبد الستار حسين حسن1056

1057
عبد الستار محمد 

كستان عز كركوككركوك706120م٠١‐تشرين األول‐3064٦٦مرحل١٨0011221‐حزيران‐١٣مصطفى
m30.6.4بديعة مجيد عبد هللامتزوجالدين

1058
عبد السالم خضر 

اميره ابراھيم/ متزوجوزيره امينكركوككركوك419140م٠٨‐نيسان‐301591٦٥مرحل١٨0011203‐حزيران‐١٣عباس
m30.15.91نظيره جاسم

1059
عبد السالم فتح هللا 

m31.12.73نازدار محمد امينمتزوجامينه عزيزكركوككركوك952157م٠١‐تموز‐311273٤١مرحل١٨0012561‐حزيران‐١٣سعيد

1060
عبد السالم مصطفى 

m31.5.49امينه فھدمتزوجسكينه حسينكركوك8982م٠١‐تموز‐31549٤٢مرحل١٨0013028‐حزيران‐١٣حسين



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك

1061
عبد العزيز عثمان 

m30.8.80كابان حسنمتزوجزليخه مو لودكركوكاربيل252108م٠١‐تموز‐30880٦٥مرحل١٨0011657‐حزيران‐١٣حسين

m31.7.32بيان ابراھيم طهمتزوجفاطمه حسنكركوككركوك272115م٠٣‐نيسان‐31732٧١مرحل١٨0012747‐حزيران‐١٣عبد القادر عمر حسين1062

خديجه حمد كركوك1137139م٠١‐تموز‐30628٦٨مرحل١٨0012856‐حزيران‐١٣عبد القھار قادر علي1063
اميره محمد متزوجامين

m30.6.28مصطفى

1064
عبد الكريم رفيق عبد 

امنه عمر عبد متزوجشيرين احمدكركوك68189م٠١‐تموز‐31658٥٢مرحل١٨0012821‐حزيران‐١٣المجيد
m31.6.58الكريم

رعنه محمد صالح متزوجعصمت امينكركوككركوك7510م٠١‐تموز‐311391٤٣مرحل١٨0012707‐حزيران‐١٣عبد الكريم قادر عبد هللا1065
m31.13.91فرح

1066
عبد الكريم مصطفى 

68م/٠١٩‐تموز‐31530٣٤مرحل١٨0012734‐حزيران‐١٣حسين
m31.5.30جمين كريم كاكه مندمتزوجسكينه حسنكركوك575م

m30.15.10اميره مجيد رشيدمتزوجزبيده احمدكركوككركوك218159م٠١‐تموز‐3015100٥٥مرحل١٨0011528‐حزيران‐١٣عبد اللطيف حميد رشيد1067
0

ھمين  حمد امين متزوجقدريه رحمنكركوككركوك12926م٠١‐كانون الثاني‐3195٦٧مرحل١٨0012091‐حزيران‐١٣عبد هللا احمد حسين1068
m31.9.5حسين

نزدار حميد عبد متزوجامينه شكوركركوك٠١38677043‐تموز‐31692٥٠مرحل١٨0012810‐حزيران‐١٣عبد هللا احمد عبد القادر1069
m31.6.92القادر

نافعه عمر محمد متزوجعائشه ابراھيمكركوكاربيل18370م٠١‐تموز‐30421٥٦مرحل١٨0012840‐حزيران‐١٣عبد هللا حمد رشيد1070
m30.4.21امين

m47.2.70عيش عثمان خضرمتزوجسلطان قادركركوكاربيل٠١65230343‐تموز‐47270٤٠مرحل١٨0012892‐حزيران‐١٣عبد هللا سليمان ابراھيم1071

بسكان رشيد كركوكاربيل92864م١٥‐تشرين الثاني‐3067٧٧مرحل١٨0011222‐حزيران‐١٣عبد هللا عمر سليمان1072
m30.6.7نھلة علي احمدمتزوجعبد هللا

m31.8.5فريده ياسين عليمتزوجامينه قادركركوككركوك3946م٠١‐تموز‐3185٣٧مرحل١٨0012390‐حزيران‐١٣عبد هللا كريم احمد1073

٠١1118‐تموز‐311293٥١مرحل١٨0012587‐حزيران‐١٣عبد هللا محمد قاضي1074
روناك مصطفى متزوجامينه جبرائيلكركوككركوك118م

m31.12.93كاكه عبد هللا

m30.12.62كوثر رحمان حسنمتزوجملك عزيزكركوككركوك97813م٠٨‐شباط‐301262٧٤مرحل١٨0011513‐حزيران‐١٣عبد هللا نادر محمد1075

1076
عبد المجيد صابر 

m31.12.43كلبھاد حبيب حميدمتزوجخيرية قادركركوككركوك158م ٠٣953‐نيسان‐311243٦٥مرحل١٨0012598‐حزيران‐١٣سعدون

1077
عبد المجيد صديق 

m31.11.96التون رسول قادرمتزوجحمديه عبدهللاكركوككركوك52985م٠١‐تموز‐311196٦٠مرحل١٨0012369‐حزيران‐١٣صالح

1078
عبد المھدي محمد 

m31.16.39ليلى محمد عليمتزوجشمسه عمركركوك397982م٣٠‐كانون الثاني‐311639٦٢مرحل١٨0012941‐حزيران‐١٣مصطفى

m31.15.76سميره انور عثمانمتزوجصبريه عليكركوككركوك١٦6412743‐تموز‐311576٦٠مرحل١٨0012018‐حزيران‐١٣عبد الھادي عمر محمد1079
m31.11.93عدوية سعيد شريفمتزوجفاطمة ابوبكركركوكدبسكركوك1099149م٠٥‐آذار‐311193٦٥مرحل١٨0012401‐حزيران‐١٣عبدالجليل قادر شريف1080
m30.14.10خيريه عبدهللا محمدمتزوجنركس محمودكركوككركوك321146م٠١‐تموز‐301410٣٦مرحل١٨0011344‐حزيران‐١٣عبدالجليل محمد حسين1081

بيان بھاء الدين متزوجنظيمه قھرمانكركوككركوك٢٦7013918‐نيسان‐31173٦٨مرحل١٨0011887‐حزيران‐١٣عبدالحكيم عبيد قادر1082
m31.1.73محمد
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1083
عبدالحميد عمر لطيف 

m31.15.87ايھان وزير صابرمتزوجمديحة شوكتكركوككركوك١٠1174‐كانون األول‐311587٦١مرحل١٨0012226‐حزيران‐١٣حميد

1084
عبدالخالق حمه امين 

m30.11.53شلير اسعد محمدمتزوجحسيبه توفيقكركوك132م٢١١٠٢٨‐نيسان‐301153٥٩مرحل١٨0011824‐حزيران‐١٣سعيد

1085
عبدالخالق خالد 

m31.14.73بري بايز رضىمتزوجشمه حسنكركوككركوك٠١990137‐تموز‐311473٦٦مرحل١٨0011999‐حزيران‐١٣مصطفى

شكريه كركوككركوك996106م٠١‐تموز‐301112٤٩مرحل١٨0012182‐حزيران‐١٣عبدالخالق علي محمد1086
m30.11.12سميره نجم عبدهللامتزوجعبدالوھاب

األول‐301489٦١مرحل١٨0011345‐حزيران‐١٣عبدالخالق قادر شريف1087 m30.14.89/اعزبفاطمه ابوبكركركوككركوك٠٣6011835‐كانون

1088
عبدالرحمان خضر 

m30.10.30بسي جميل عثمانمتزوجخديجه محمدكركوككركوك11547م٠١‐تموز‐301030٥٥مرحل١٨0011138‐حزيران‐١٣سيف الدين

1089
عبدالرحمن عبدالرزاق 

كركوكركوك٠١93495‐تموز‐31399٧٣مرحل١٨0012235‐حزيران‐١٣محمود
m31.3.99سنية سعيد قادرمتزوجختان رشيدكركوككرجلك

1090
عبدالرزاق عثمان 

m30.7.65خاصي صابر مولودمتزوجزليخه مولودكركوكدبسكركوك252108م٠١‐تموز‐30765٦٤مرحل١٨0012189‐حزيران‐١٣حسين

m30.11.76روناك عبدالعزيزمتزوجفانوس كرمكركوككركوك٠١336407‐تموز‐301176٦٢مرحل١٨0011198‐حزيران‐١٣عبدالرزاق علي مراد1091
األول‐301425٦٠مرحل١٨0011346‐حزيران‐١٣عبدالقادر حكمت ولي1092 m30.14.25سعاد محمد احمدمتزوجسعديه محمدكركوككركوك٠٨9118118‐تشرين

1093
عبدالقادر رحمان 

جيمن حمه شكر متزوجھيبت خضيركركوككركوك٠١39255‐شباط‐30125٦٦مرحل١٨0011507‐حزيران‐١٣عباس
m30.12.5محمد امين

نرمين برھان متزوجعائشه عبدهللاكركوك44255م٠١‐تموز‐3099٥٣مرحل١٨0011950‐حزيران‐١٣عبدهللا احمد حسين1094
m30.9.9فھرمان

m31.6.4كالويز حسن محمدمتزوجفھيمة محمدكركوككركوك71220م٠١‐تموز‐3164٧٥مرحل١٨0012749‐حزيران‐١٣عبدهللا احمد مجيد1095
٠١814‐أيار‐301025٧٤مرحل١٨0011242‐حزيران‐١٣عبدهللا حسن رسول1096 m30.10.25ھدى حميدمتزوجبديعه اسماعيلكركوككركوك93م
m31.7.18خديجه كريم حمدمتزوجمياس احمدكركوكدبسكركوك٠١17134159‐تموز‐31718٤٤مرحل١٨0013025‐حزيران‐١٣عبدهللا حسين حمد1097
m31.11.73شنو رسول احمدمتزوجافروز توفيقكركوككركوك1015101م١٤‐شباط‐311173٧٥مرحل١٨0012422‐حزيران‐١٣عبدهللا حمه امين سعيد1098
m30.9.92بقريت عثمان محمدمتزوجنجمه محمودكركوك٠١5911654‐تموز‐30992٤٧مرحل١٨0011930‐حزيران‐١٣عبدهللا طه مصطفى1099

1100
عبدهللا عمر درويش 

m31.5.81بيمان فخر الدينمتزوجبفراو صابركركوك187م٠١٨٥٧‐آذار‐31581٨١مرحل١٨0012933‐حزيران‐١٣محمد

شكريه حمه متزوجرحمه حمهكركوكعبدهللا8956م٠١‐تموز‐31534٤٧مرحل١٨0013045‐حزيران‐١٣عبدهللا عمر زينل1101
m31.5.34خورشيد

بصيرة عبدهللا متزوجعنبر شريفكركوككركوك٠١14970186‐تموز‐31396٣٥مرحل١٨0012234‐حزيران‐١٣عبدهللا قادر عبدهللا1102
m31.3.96محمد صالح

m31.6.53وعديه حسن محمدمتزوجمحبوبه محمدكركوك178141م٠١‐تموز‐31653٣٣مرحل١٨0012914‐حزيران‐١٣عبدهللا كاكه حمه فتاح1103

عبدهللا محمد صالح 1104
m31.8.92اديبه عبدهللا سعيدمتزوجاسكه احمدكركوككركوك397129م٠١‐تموز‐31892٥٣مرحل١٨0012425‐حزيران‐١٣سعيد

بديعه محمد كركوككركوك٢١5711345‐تشرين الثاني‐30590٥٩مرحل١٨0011559‐حزيران‐١٣عبدهللا محمدعلي محمد1105
m30.5.90صافيه رسول محمدمتزوجامين
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m31.12.83خوله شكر عللوشمتزوجصبريه عمركركوككركوك916172م٠١‐تموز‐311283٧٢مرحل١٨0012681‐حزيران‐١٣عبدهللا ناصح شكور1106

عبدالمحسن عثمان 1107
m31.7.73نه مام عمر رسولمتزوجفاطمه سعيدكركوككركوك396130م١٥‐كانون األول‐31773٧٢مرحل١٨0012172‐حزيران‐١٣كريم

m30.11.51جنور سلمانه احمدمتزوجمريم محمودكركوككركوك4290م٠١‐تموز‐301151٣٧مرحل١٨0011547‐حزيران‐١٣عبدالملك سعيد احمد1108

مرزي خان كركوككركوك416716م٠١‐تموز‐31711٧٠مرحل١٨0012525‐حزيران‐١٣عبدالناصر عمر خدر1109
m31.7.11نظيره عبدهللا عزيزمتزوجخورشيد

الثاني‐301475٧٩مرحل١٨0011330‐حزيران‐١٣عبدالوھاب خالد عمر1110 m30.14.75سلمى ناصح احمدمتزوجسونه عليكركوككركوك1047116م٠١‐تشرين

لميعه حمه نوري / متزوجشمس قادركركوككركوك1100144م٠١‐شباط‐301128٧١مرحل١٨0011580‐حزيران‐١٣عبدي بكر احمد1111
m30.11.28طاووس شكر محمد

عبدي كوضا افندي 1112
m30.4.31سميعه شيخه عثمانمتزوجرحمه توفيقكركوككركوك59644م٠٣‐آذار‐30431٧١مرحل١٨0011792‐حزيران‐١٣عثمان

m30.13.31نخشه فرحان كاكيمتزوجنائله قادركركوككركوك99618م٠١‐تموز‐301331٧٠مرحل١٨0011681‐حزيران‐١٣عبيد حمه حسن1113

اديبه ھداين حمه متزوجكافيه يابهكركوككركوك٠١20140034‐تموز‐31144٥٥مرحل١٨0011994‐حزيران‐١٣عبيد عبدهللا محمد1114
m31.14.4صالح

كافيه حسين اومر / متزوجفاطمه عزيزكركوككركوك٠١17134111‐تموز‐311511٤٤مرحل١٨0012209‐حزيران‐١٣عبيد كريم خضر1115
m31.15.11ھتاو عمر احمد

m31.15.69ملك محمد فتاحمتزوجامنه رحمانكركوككركوك389179م٠١‐تموز‐311569٢٩مرحل١٨0012201‐حزيران‐١٣عثمان احمد امين1116

فھيمه معروف متزوجمياس قادركركوككركوك174م/٠١368‐تموز‐311533٤٠مرحل١٨0012019‐حزيران‐١٣عثمان بكر حسن1117
m31.15.33مصطفى

m30.3.14مامزاسماعيل عباسمتزوجغزال عبدهللاكركوكاربيل416143م٠١‐تموز‐30314٥٧مرحل١٨0011351‐حزيران‐١٣عثمان رسول فتاح1118
m31.6.5زريف احمد امينمتزوجشمسه حسنكركوك21129م٠١‐تموز‐3165٦٣مرحل١٨0012778‐حزيران‐١٣عثمان رشيد حميد1119
الثاني‐30449٧٥مرحل١٨0012968‐حزيران‐١٣عثمان شريف كريم1120 m30.4.49ماريه صالح محمدمتزوجرحمه حسينكركوككركوك647193م٠١‐كانون

مخموكركوك62941م٢٠‐كانون الثاني‐30752٦٥مرحل١٨0011644‐حزيران‐١٣عثمان صادق ناصر1121
m30.7.52سميره رحمان برايممتزوجعائشه خضركركوكشناخهر

m31.10.21رقيه حلمت قادرمتزوجخديجهكركوككركوك٠١38576807‐تموز‐311021٥٧مرحل١٨0012541‐حزيران‐١٣عثمان صديق محمد1122

شمسه عبدالرحمن ‐متزوجكثران حسنكركوككركوك٠١5611116‐تموز‐311575٣٠مرحل١٨0012107‐حزيران‐١٣عثمان طه حسين1123
m31.15.75مرجيه خضر

متزوجزاري عبد هللاكركوككركوك41674م٠١‐تموز‐31229٤٦مرحل١٨0011377‐حزيران‐١٣عثمان عباس ابراھيم1124
صبيحة عمر 
ابراھيم/فخرية 
رضا عبدهللا

m31.2.29

عثمان عبدالرحمن 1125
m30.5.91سيوه مولود محمدمتزوجفاطمه عسافكركوككركوك٠١6613054‐تموز‐30591٣٨مرحل١٨0011560‐حزيران‐١٣رسول

عثمان عبدالرحمن 1126
به بيروز معروف متزوجمريم عيسىكركوك948149م٠١‐تموز‐30629٥٠مرحل١٨0011840‐حزيران‐١٣محمدعلي

m30.6.29عبد هللا

m31.9.66/اعزببروز قادركركوككركوك995120م٠١‐آذار‐31966٦٧مرحل١٨0012065‐حزيران‐١٣عثمان عزيز فيض هللا1127
m31.14.13جيرو جليل كريممتزوجنظيره جعفركركوككركوك114722م٠٧‐حزيران‐311413٧٦مرحل١٨0011996‐حزيران‐١٣عثمان علي جبار1128
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كوليزه ر جميل متزوجمنيجه صابركركوككركوك666124م١٠‐أيار‐31143٧١مرحل١٨0011737‐حزيران‐١٣عثمان علي رمضان1129

m31.1.43مجيد

شھين جالل متزوجصبريه صابركركوككركوك١٣38075805‐تشرين األول‐301624٧٧مرحل١٨0011607‐حزيران‐١٣عثمان علي مولود1130
m30.16.24خورشيد

الثاني‐31626٧٨مرحل١٨0013088‐حزيران‐١٣عثمان فتح هللا سيده1131 m31.6.26نسار كريم احمدمتزوجبدريه مروانكركوك857194م٠١‐كانون
m31.15.21كثرة نوري رحمانمتزوجھمتة رسولكركوكدبسكركوك1099140م٠١‐تموز‐311521٢٦مرحل١٨0012228‐حزيران‐١٣عثمان قادر درويش1132

سلوى كركوككركوك958147م٢٣‐تشرين الثاني‐31827٧٢مرحل١٨0012483‐حزيران‐١٣عثمان قياد فؤاد عثمان1133
m31.8.27شامي ابراھيم عزيزمتزوجنورالدين

ھدله محمد كركوككركوك111852م٠١‐تموز‐31946٦٥مرحل١٨0012073‐حزيران‐١٣عثمان ھادي عبد هللا1134
m31.9.46بھار فتاح حمهمتزوجامين

سوسه ن كركوك810166م٠١‐نيسان‐31582٧١مرحل١٨0012945‐حزيران‐١٣عثمان وھاب حمه علي1135
m31.5.82خيريه عبيد عليمتزوجقرباني

m31.16.63\باكرمريمكركوك٠١8116175‐تموز‐311663٥٦مرحل١٨0013067‐حزيران‐١٣عجيبه عبدهللا مجيد1136
m31.14.89خوله سلمان محمدمتزوجحبيبه سيداكركوككركوك1052132م١٧‐أيار‐311489٧٧مرحل١٨0012095‐حزيران‐١٣عدنان احمد محمود1137

نسرين خورشيد متزوجسويله مجيدكركوككركوك6610153م٠٥‐حزيران‐31972٧٧مرحل١٨0012898‐حزيران‐١٣عدنان جوھر مجيد1138
m31.9.72محمد

m31.10.30افتاو احمد محمدمتزوجقدريه محمدكركوككركوك٠١516100‐تموز‐311030٦٨مرحل١٨0012548‐حزيران‐١٣عدنان زينل عبد هللا1139
m30.14.95غزاله محمد عبدهللامتزوجبھيه فرجكركوككركوك2128م٠١‐تموز‐301495٥٥مرحل١٨0011347‐حزيران‐١٣عدنان سمين قھرمان1140

903128م١٠‐آب‐301626٦٤مرحل١٨0011264‐حزيران‐١٣عدنان شھاب احمد1141
صالح 
m30.16.26اميره عثمان كنجهمتزوجنجمه محمدكركوكالدين

شنو واحد متزوجصبيحه شفيقكركوككركوك896105م٠٥‐آذار‐30583٧٧مرحل١٨0011556‐حزيران‐١٣عدنان عبدهللا محمد1142
m30.5.83عبدالرحمن

m31.7.95سعاد كريم ابراھيممتزوجبدريه عليكركوككركوك90179م٠١‐تموز‐31795٧٦مرحل١٨0012079‐حزيران‐١٣عدنان عزيز سعيد1143

m31.3.62سندس نافع عثمانمتزوجمارسيل سلمانكركوكدبسكركوك١٥58684‐أيلول‐31362٧٢مرحل١٨0012233‐حزيران‐١٣عدنان عفان عثمان1144

حنيفه كركوككركوك11653م٢٣‐أيلول‐311255٧٣مرحل١٨0012687‐حزيران‐١٣عدنان عمر امين1145
m31.12.55به يمان محمد مجيدمتزوجعبدالواحد

m30.16.34اشتي سالم حسينمتزوجصبريه جمعهكركوككركوك632114م٠١‐تموز‐301634٦٩مرحل١٨0011271‐حزيران‐١٣عدنان عمر شاسوار1146
m31.5.6كيالس بھجت محمدمتزوجفخرية محمدكركوك547175م٣٠‐أيلول‐3156٦٩مرحل١٨0013083‐حزيران‐١٣عدنان نايف عارف1147
m31.10.14زھيه عاصي رشيدمتزوجامينه رشيدكركوككركوك٠٧38977793‐أيلول‐311014٧٢مرحل١٨0012544‐حزيران‐١٣عدنان نجم توفيق1148
m31.16.51مطلقامنه عبدهللاكركوككركوك1028136م٠١‐تموز‐311651٥٥مرحل١٨0013063‐حزيران‐١٣عرفان صديق فالمرز1149

/٠١1056‐كانون الثاني‐30467٧٨مرحل١٨0011786‐حزيران‐١٣عرفان عثمان غازي1150
جوان عبد الحميد متزوجحفصه سعيدكركوككركوك138م

m30.4.67عبد هللا

امينة كركوككركوك1100178م٢٥‐كانون األول‐31878٦٥مرحل١٨0012448‐حزيران‐١٣عرفان عزالدين سعيد1151
كوجر حمه علي متزوجعبدالرحمن

m31.8.78علي

الثاني‐311278٧٣مرحل١٨0012581‐حزيران‐١٣عز الدين شكور حسين1152 ٠٣728‐كانون m31.12.78وداد جمعه حسنمتزوجھديه حسنكركوككركوك90م



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
عالية حمه جمال / متزوجمحبوبة حبيبكركوككركوك925100م٠١‐تموز‐311343٤٥مرحل١٨0012415‐حزيران‐١٣عزالدين بھرام اكبر1153

m31.13.43زينة محمد علي

متزو\2خزار قادركركوككركوك2212م٠١‐تموز‐311383٣٩مرحل١٨0012717‐حزيران‐١٣عزالدين حمد حسين1154
ج

ليلى توفيق 
حسن\صبيحه 
محمد قوبان

m31.13.83

m31.9.20شوشة رحيم رشيدمتزوجفاطمة محمدكركوككركوك932103م٠١‐تموز‐31920٤٣مرحل١٨0012242‐حزيران‐١٣عزالدين كريم عمر1155

زھره مصطفى متزوجكافيه قادركركوككركوك13م ٠١19‐كانون الثاني‐301012٦٢مرحل١٨0012770‐حزيران‐١٣عزت مجيد عبد هللا1156
m30.10.12صالح

m31.14.59برريت كريم امينمتزوجشوكت عبدلكركوككركوك396167م٠١‐تموز‐311459٥٤مرحل١٨0011979‐حزيران‐١٣عزيز احمد رشيد1157

فوزيه حمه امين متزوجحمديه ھمزهكركوككركوك24م/١٥68‐آذار‐31575٧٢مرحل١٨0013075‐حزيران‐١٣عزيز احمد عزيز1158
m31.5.75عبد هللا

ديزان روستم متزوجكوله محمودكركوككركوك٠١202161‐كانون الثاني‐311591٧٥مرحل١٨0012864‐حزيران‐١٣عزيز حبيب مجيد1159
m31.15.91ابراھيم

سميره حسام الدين متزوجمياسن حمدكركوك24326م٠١‐تموز‐30935٥٧مرحل١٨0011277‐حزيران‐١٣عزيز حسين احمد1160
m30.9.35نجم

m31.3.97نعيمة جليل خورشيدمتزوججيران عبدهللاكركوككركوك361145م٠١‐تموز‐31397٦٢مرحل١٨0012248‐حزيران‐١٣عزيز حمزة خورشيد1161

m30.6.5حمدية حمد رسولمتزوجمريم رسولكركوككركوك48443م٠١‐تموز‐3065٦٠مرحل١٨0011219‐حزيران‐١٣عزيز خورشيد كاك هللا1162

٢٣1015‐أيار‐301082٧٨مرحل١٨0011228‐حزيران‐١٣عزيز صابر عوال1163
برزين حمد متزوجخديجه رضاكركوككركوك135م

m30.10.82اسماعيل

كل عزار كركوككركوك973117م٠١‐تموز‐311488٥٢مرحل١٨0012167‐حزيران‐١٣عزيز صالح سعيد1164
m31.14.88اسمر حويز عمرمتزوجسمير

m30.8.50اسمر اسماعيلمتزوجخديجه محمدكركوكاربيل12145م٠١‐تموز‐30850٣١مرحل١٨0011661‐حزيران‐١٣عزيز عبد هللا احمد1165

كابان حسين متزوجبسي شيخهكركوككركوك1099165م٠١‐تموز‐311525٥٩مرحل١٨0012011‐حزيران‐١٣عزيز علي عمر1166
m31.15.25عبدالرحمن

m30.7.87بدريه سعيد سليمانمتزوجمريم احمدكركوكاربيل110911م٠١‐تموز‐30787٧٠مرحل١٨0011303‐حزيران‐١٣عزيز عمر مولود1167
m31.15.60سكينه محرم حسينمتزوجفاطمه حيدركركوككركوك11259م١٢‐آب‐311560٤٣مرحل١٨0012121‐حزيران‐١٣عزيز قادر عزيز1168

عزيز محمد 1169
m31.10.27صبريه خليفه لؤيمتزوجھيبت رضاكركوككركوك٠١321159‐تموز‐311027٤١مرحل١٨0012635‐حزيران‐١٣عبدالرحمن

m31.14.18عائشه محمود احمدمتزوجمنيجه رحيمكركوككركوك٠١7514899‐تموز‐311418٣٠مرحل١٨0012090‐حزيران‐١٣عزيز مصطفى نوري1170
m31.7.91/ارملةمياسة حمدكركوكدبسكركوك9159م٠١‐تموز‐31791٥٤مرحل١٨0012311‐حزيران‐١٣عزيمة احمد حمد1171
m31.13.31\ارملةشمسه قادركركوككركوك73679ب٠١٣٦٩‐تموز‐311331٥٠مرحل١٨0012333‐حزيران‐١٣عزيمه حسن احمد1172
m31.11.54\ارملةمبري توفيقكركوككركوك٠١37474625‐شباط‐311154٧١مرحل١٨0012462‐حزيران‐١٣عزيمه كريم علي1173

عصام الدين ابراھيم 1174
m31.8.35شنكل قادر عباسمتزوجكافيه صالحكركوككركوك1052109م٠٥‐شباط‐31835٧٠مرحل١٨0012293‐حزيران‐١٣محفوظ



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
فلایر جميل حمد متزوجكافيه عليكركوككركوك1098157م٠١‐تموز‐31874٧١مرحل١٨0012297‐حزيران‐١٣عصام خليل حمد امين1175

m31.8.74امين

m31.14.19\ارملهصبريه صالحكركوككركوك93561م٠٥‐تموز‐311419٦١مرحل١٨0012081‐حزيران‐١٣عصريه سعيد محمد1176

m31.5.16/ارملةامنه سعيدكركوك770124م٠١‐تموز‐31516٦٧مرحل١٨0012936‐حزيران‐١٣عصلي حمه امين محمد1177

صبريه حمه كركوككركوك1109114م٠٢‐كانون األول‐301444٦٨مرحل١٨0011348‐حزيران‐١٣عطا احيا علي1178
m30.14.44شادان علي محمدمتزوجصالح

الثاني‐301620٧٤مرحل١٨0011862‐حزيران‐١٣عطار شكور رمضان1179 m30.16.20نسرين نجم رضامتزوجبھيه توفيقكركوككركوك879154م٠٢‐كانون

m30.13.22\ارملةعائشه صالحكركوككلركوك٠١38176128‐تموز‐301322٥٢مرحل١٨0012971‐حزيران‐١٣عطيه محمد عارف1180

الثاني‐30474٧٤مرحل١٨0011932‐حزيران‐١٣عفان عثمان صالح1181 m30.4.74بخشان خالد سعيدمتزوجعاصمه محمدكركوككركوك14555م٠١‐كانون
الثاني‐31338٨١مرحل١٨0012249‐حزيران‐١٣عقيد عمر حمه1182 m31.3.38ريزان عبدهللا احمدمتزوجحليمة عليكركوككركوك948639م٠١‐تشرين

عالء الدين معروف 1183
m31.8.64نوال برھانمتزوجسعديه عثمانكركوككركوك٠٢2360‐شباط‐31864٥٤مرحل١٨0012380‐حزيران‐١٣مالي

األول‐30493٦٦مرحل١٨0011536‐حزيران‐١٣عالء طاھر اسماعيل1184 m30.4.93ريزان صابر رشيدمتزوجبيروس رضاكركوككركوك٢٣428318‐كانون

متزوجامينه حسينكركوككركوك138078م٠١‐تموز‐301231٣٩مرحل١٨0011521‐حزيران‐١٣على عمر محمود1185
كافيه كريم 

عبدالرحمن\كلبھار 
حسين

m30.12.31

m30.9.6بسي حمه شريفمتزوجبھيه حسينكركوككركوك416154م٠١‐تموز‐3096٤٩مرحل١٨0012846‐حزيران‐١٣علي ابراھيم سعدون1186

مريم اسماعيل متزوجخديجه حمدكركوككركوك١٠16532968‐تموز‐31117٣٥مرحل١٨0011424‐حزيران‐١٣علي ابو بكر عزيز1187
m31.1.17رسول

مھيبه عبد الرحمن متزوجھيمن غفوركركوككركوك٠١6913718‐تموز‐311240٣٠مرحل١٨0012579‐حزيران‐١٣علي احمد مجيد1188
m31.12.40امين

٠١77/11‐تموز‐31967٤٩مرحل١٨0012862‐حزيران‐١٣علي اسماعيل احمد1189
m31.9.67امينة مدحت قادرمتزوجمريم كريمكركوككركوك162م

m30.14.36جيمن محمد كريممتزوجمھروب حسينكركوككركوك52937ج٠١‐كانون الثاني‐301436٦٩مرحل١٨0011350‐حزيران‐١٣علي حسين رحيم1190

m30.16.52بروين صباح نوريمتزوجسعاد خليلكركوككركوك٠١11071‐نيسان‐301652٧٨مرحل١٨0011858‐حزيران‐١٣علي حسين طاھر1191
m31.3.78خالدة حسين شريفمتزوجظلمية مردانكركوككركوك84974م٢٩‐حزيران‐31378٦٣مرحل١٨0012245‐حزيران‐١٣علي حسين قاسم1192

مخموكركوك216190م٠١‐تموز‐30761٧٦مرحل١٨0011647‐حزيران‐١٣علي حمد عبدهللا1193
فاطمه حمد كركوكر

m30.7.61نجيبه حسن قادرمتزوجامين

m31.9.51كالويز علي احمدمتزوجمريم حيدركركوككركوك٠١9819505‐تموز‐31951٥٤مرحل١٨0012149‐حزيران‐١٣علي خالد احمد1194

m30.15.53سعديه علي اسماعيلمتزوجفاطمه امينكركوككركوك44122م٠١‐تموز‐301553٣٧مرحل١٨0012845‐حزيران‐١٣علي رشيد عبدالرحمان1195

خديجه محي كركوككركوك935150م٠١‐تموز‐301325٥٧مرحل١٨0011473‐حزيران‐١٣علي رفيق رشيد1196
m30.13.25فاطمه عمر عبد هللامتزوجالدين

الثاني‐311564٨١مرحل١٨0012115‐حزيران‐١٣علي شھاب قادر1197 m31.15.64نسرين محمود احمدمتزوجالتون قادركركوككركوك93626م٠٢‐تشرين



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.13.40خالده حسن عليمتزوجامينه محمدكركوككركوك23887م٠١‐تموز‐311340٤٢مرحل١٨0012714‐حزيران‐١٣علي صالح احمد1198
m31.7.81نسرين خليل قادرمتزوجخانم عزيزكركوككركوك61م٠١٥٧‐آذار‐31781٧١مرحل١٨0012503‐حزيران‐١٣علي عبد الرحمن قادر1199
m31.2.19كستان حسين عيسىمتزوجزليخه خالدكركوك416130م٠١‐تموز‐31219٥٠مرحل١٨0011274‐حزيران‐١٣علي عبد هللا قادر1200
m30.12.74شرمين قادر محمدمتزوجنجيبه يابهكركوككركوك٠١112394‐شباط‐301274٧٣مرحل١٨0011624‐حزيران‐١٣علي عبد هللا محمد1201
m30.14.80امنه حاجي مرجانمتزوجعنبر احمدكركوككركوك898157م٠١‐تموز‐301480٣٩مرحل١٨0011571‐حزيران‐١٣علي عبدالكريم محمد1202
الثاني‐30835٧٠مرحل١٨0011920‐حزيران‐١٣علي عبدهللا حامد1203 m30.8.35بروين يونس عمرمتزوجمامز رسولكركوكاربيل612116م٠٢‐كانون

بدريه حمه كركوك349162م٠١‐تموز‐30980٦٨مرحل١٨0011614‐حزيران‐١٣علي عبدهللا سوار1204
m30.9.80نسرين صباح قادرمتزوجصديق

بريخان كريم شاه متزوجامخان ھمزهكركوككركوك543139م٠١‐كانون الثاني‐30162٦٧مرحل١٨0011859‐حزيران‐١٣علي عبيد مولود1205
m30.16.2سوار

عائشة كركوكدبسكركوك443170م٠١‐تموز‐31269٤٣مرحل١٨0011384‐حزيران‐١٣علي عرب مولود1206
سكتة قادر زين متزوجاسماعيل

m31.2.69العابدين

نظيره حسن متزوجعائشه عزيزكركوكاربيل19688م٠١‐تموز‐30417٦٢مرحل١٨0011606‐حزيران‐١٣علي عمر قادر1207
m30.4.17حاوشين

الثاني‐31865٥٨مرحل١٨0012278‐حزيران‐١٣علي عمر مولود1208 m31.8.65ريزان عثمان طهمتزوجفاطمه رسولكركوككركوك١٠971‐تشرين

ديارى عبد الخالق متزوجليلى حسنكركوك8011147م٠٢‐شباط‐31177٧٧مرحل١٨0011746‐حزيران‐١٣علي غايب محي الدين1209
m31.1.77محي الدين

m31.9.100سھام كريم حميدمتزوجفتحيه حميدكركوككركوك50552م٠١‐أيار‐319100٦٧مرحل١٨0012745‐حزيران‐١٣علي فاضل عباس1210

علي محمد امين سيد 1211
/٠١1002‐كانون الثاني‐311063٦٢مرحل١٨0012538‐حزيران‐١٣خالد

m31.10.63ميديا كنجو عبد هللامتزوجعطيه عارفكركوككركوك11م

كولبھار محمد متزوجغزيم عارفكركوك495161م٠١‐تموز‐31597٦٩مرحل١٨0012732‐حزيران‐١٣علي محمد حمه شريف1212
m31.5.97صالح محمد شريف

m31.16.49نبيه رحيممتزوجعصمت محمدكركوك٠١34572‐شباط‐311649٧١مرحل١٨0013058‐حزيران‐١٣علي محمد علي1213

m31.9.34خاتون فتاح معروفمتزوجزبيدة اسعدكركوككركوك٠١6613158‐تموز‐31934٣١مرحل١٨0012117‐حزيران‐١٣علي محمد محي الدين1214

m31.8.12نجيبه قادر رحمانمتزوجسلمى صادقكركوككركوك194115م٠١‐تموز‐31812٦٢مرحل١٨0013076‐حزيران‐١٣علي محمد مصطفى1215

m30.11.81زھره توفيق حسينمتزوجامينه صالحكركوككركوك1093160م١٣‐تشرين األول‐301181٦٧مرحل١٨0011197‐حزيران‐١٣علي مصطفى اسماعيل1216

m30.9.4خديجه سليم عمرمتزوجبيري محمودكركوك153184م٠١‐تموز‐3094٤٤مرحل١٨0011299‐حزيران‐١٣علي مولود بيرداود1217

سلطانه عبد كركوككركوك38555م٠١‐تموز‐311536٥٧مرحل١٨0012204‐حزيران‐١٣علي نجم الدين محمد1218
نسرين خضر محمد متزوجهللا

m31.15.36علي

سوسه ن كركوك57212م١٥‐تموز‐31617٦٩مرحل١٨0012824‐حزيران‐١٣علي وھاب حمه علي1219
m31.6.17شلير محمد كريممتزوجقرياني

m31.13.30ارزوحكيم محمدمتزوجكل بھار مجيدكركوككركوك٠١112976‐شباط‐311330٧٧مرحل١٨0012334‐حزيران‐١٣عماد اسماعيل نوالدين1220
m30.7.88فيان حويز احمدمتزوجقدم خير قادركركوكاربيل753200م٠١‐تموز‐30788٧٠مرحل١٨0011302‐حزيران‐١٣عماد حمد اومر1221
m30.7.13زيان عمر جميلمتزوجكافيه عمركركوكاربيل443186م٠٧‐تموز‐30713٧٧مرحل١٨0011307‐حزيران‐١٣عماد رضا حمد1222
m31.3.73ايمان ناظم غنيمتزوجقدرية عثمانكركوككركوك584188م٠٢‐أيلول‐31373٦٦مرحل١٨0012247‐حزيران‐١٣عماد طالب غريب1223



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
الثاني‐31764٨٠مرحل١٨0012900‐حزيران‐١٣عماد نجاة رشيد1224 m31.7.64آمينة اكرم احمدمتزوجنجمه رشيدكركوككركوك581116م٠١‐كانون
m31.15.57اسر صابر حسينمتزوجعائشه حسينكركوككركوك٠١17234242‐تموز‐311557٥٦مرحل١٨0012125‐حزيران‐١٣عمر احمد شنيه1225

رقيه عزيز حمه متزوجعائشه احمدكركوككركوك27546م٠١‐تموز‐3179٣٩مرحل١٨0012507‐حزيران‐١٣عمر اسماعيل محمود1226
m31.7.9علي

جاھده رشيد مجيد متزوجمحبوبة محمدكركوككركوك284197م٠١‐تموز‐30699٥٧مرحل١٨0011598‐حزيران‐١٣عمر اكبر ابراھيم1227
m30.6.99/رسميه رحيم كرده

الثاني‐31192٨١مرحل١٨0013122‐حزيران‐١٣عمر جعفر محمود1228 m31.1.92ھه دار عبدالقادرمتزوجنزيره محمدكركوككركوك971163م٠١‐كانون
m31.2.81مريم جوھرصالحمتزوجلعلي رحمانكركوكدبسكركوك36842م٠١‐تموز‐31281٤٠مرحل١٨0011392‐حزيران‐١٣عمر حسين مولود1229

عمر درويش محمد 1230
m31.6.71بقراو صابر نادرمتزوجنظيفه رضاكركوك٠١28757228‐تموز‐31671٣٢مرحل١٨0012822‐حزيران‐١٣كرم

تل دبسكركوك٠١17434247‐تموز‐311547٤٣مرحل١٨0012119‐حزيران‐١٣عمر سليمان حوبز1231
m31.15.47بسكان رشيد عبدهللامتزوجصافية مولودكركوكھاللة

m31.7.21نريمان سليم عوالمتزوجبري اسماعيلكركوكاربيل191156م٠١‐تموز‐31721٥٣مرحل١٨0012438‐حزيران‐١٣عمر شكر اسماعيل1232
m30.14.70سھام عاصم محمدمتزوجاسمر كريمكركوككركوك107771م٠١‐تموز‐301470٥٤مرحل١٨0011529‐حزيران‐١٣عمر صابر امين1233
m30.9.16نمام حمد صابرمتزوجعائشه خضركركوك435100م٢٠‐حزيران‐30916٦٣مرحل١٨0011940‐حزيران‐١٣عمر صادق ناصر1234
m30.6.78سھيلة عبد القادرمتزوجصبيحة شفيقكركوك896106م٠١‐تموز‐30678٧٢مرحل١٨0011836‐حزيران‐١٣عمر عبدهللا محمد1235
m30.13.18نسرين محمد عليمتزوجامينه عبد هللاكركوككركوك948105م١٢‐شباط‐301318٧٣مرحل١٨0011677‐حزيران‐١٣عمر عزيز مولود1236

كثرى عثمان متزوجكافيه حسينكركوككركوك93561م٠١‐تموز‐31859٦٨مرحل١٨0012281‐حزيران‐١٣عمر علي بيرداود1237
m31.8.59بيرداود

m30.4.88كلي عبد هللا حسينمتزوجنازه حسينكركوككركوك٠١38376457‐تموز‐30488٥٦مرحل١٨0011954‐حزيران‐١٣عمر علي توفيق1238

حرمت كاكه رش متزوجعائشه احمدكركوككركوك٠١16571358‐تموز‐30131٣٩مرحل١٨0011493‐حزيران‐١٣عمر علي رسول1239
m30.13.1حمد

m30.7.68بكم رسول عليمتزوجمريم حمدكركوكدبسكركوك15320م٠١‐تموز‐30768٤٠مرحل١٨0011637‐حزيران‐١٣عمر كارسول علي1240
m30.14.56روناك عبدهللا رشيدمتزوجبھيه صالحكركوككركوك1013105م٠١‐تموز‐301456٥٧مرحل١٨0011652‐حزيران‐١٣عمر محمد امين محمد1241

مخمواربيل416106م٠١‐تموز‐31738٤٩مرحل١٨0012443‐حزيران‐١٣عمر محمد حسين1242
ر

جوابر
m31.7.38كاري حسن محمدمتزوجنظيفة عزيزكركوكه رده

m31.6.21ملك مجيد احمدمتزوجغزيم عارفكركوككركوك32م ٠١93‐تموز‐31621٧٠مرحل١٨0012985‐حزيران‐١٣عمر محمد حمه شريف1243

m31.13.29ريمه محمد امينمتزوجفتان عمركركوككركوك162م/٠١397‐تموز‐311329٤٧مرحل١٨0012261‐حزيران‐١٣عمر محمد رشيد1244

نرمين اسماعيل متزوجشوشه احمدكركوككركوك1028123م٠٥‐آذار‐311163٦٢مرحل١٨0012368‐حزيران‐١٣عمر محمد علي افندي1245
m31.11.63احمد

m30.16.40نسرين عثمان احمدمتزوجفانوس نادركركوككركوك73133م٠١‐شباط‐301640٦١مرحل١٨0011604‐حزيران‐١٣عمر محي الدين احمد1246

14م/٠١٩‐شباط‐31567٣٥مرحل١٨0013081‐حزيران‐١٣عمر مصطفى حسين1247
امينه كاكه ره ش متزوجسكينه حسنكركوك4185م

m31.5.67حسين

ھدله محمد كركوككركوك٠١111861‐تموز‐311079٦٦مرحل١٨0012319‐حزيران‐١٣عمر ھادي عبدهللا1248
m31.10.79نبات خالد حمهمتزوجامين



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
حليمه اسماعيل متزوجعيش محمدكركوككركوك٠١16833493‐تموز‐31151٥٦مرحل١٨0012008‐حزيران‐١٣عمر يابه طه1249

m31.15.1مجيد

m31.4.55/ارملهبنوشه محمدكركوك45314م٠١‐تموز‐31455١٣مرحل١٨0012670‐حزيران‐١٣عنبر محمد محي الدين1250
m31.3.41نائلة احمد عبدهللامتزوجعائشة حسينكركوككركوك381138م٠١‐تموز‐31341٤٢مرحل١٨0012244‐حزيران‐١٣عودل حامد رضا1251

حمه خان فرحان متزوجعائشه عليكركوكاربيل3م ٠١385‐تموز‐301013٣٠مرحل١٨0011227‐حزيران‐١٣عوال اومر حمد1252
m30.10.13شريف

األول‐30924٧٧مرحل١٨0011612‐حزيران‐١٣عوني عزيز خورشيد1253 m30.9.24نجيبه محسنمتزوجحمديه حمدكركوك75121م١٨‐كانون

اخالصة اسماعيل متزوجسوه ر حمدانكركوككركوك13492م٠١‐تموز‐30610٧٣مرحل١٨0011218‐حزيران‐١٣عوني يوسف قادر1254
m30.6.10قادر

m31.11.11بدريه عبد السالممتزوجامينه عبد هللاكركوككركوك94879م٠١‐آذار‐311111٦٢مرحل١٨0012399‐حزيران‐١٣عيدي محمد كريم1255

التون خفى كركوكاربيل97998م٠١‐تموز‐30728٦٩مرحل١٨0011316‐حزيران‐١٣غازى عدو حبيب1256
نجيبه عبد الفتاح متزوجاحمد

m30.7.28مولود

m30.9.10ملك بيرداود وليمتزوجمرجان جميلكركوك62582م٠١‐تموز‐30910٦٧مرحل١٨0011935‐حزيران‐١٣غازي احمد حمد1257
m30.11.66فريده شريف كاكلمتزوجحوريه خضركركوك٠١407963‐تموز‐301166٥٢مرحل١٨0011173‐حزيران‐١٣غازي رشيد صالح1258

غازي عبد الرحمن 1259
m30.15.84ريزان عبدهللا مولودمتزوجعصريه قادركركوككركوك119م/٠٣٦٦١‐آب‐301584٧٨مرحل١٨0013007‐حزيران‐١٣رضا

m31.5.90نظيمه رفيق توفيقمتزوجمه وزه امينكركوك٠١29659129‐تموز‐31590٥٤مرحل١٨0012737‐حزيران‐١٣غازي قادر كريم1260

غازي محمد حمه 1261
ئاال محمد صالح متزوجحنيفه عزيزكركوك85م/٠١951‐تموز‐31613٦٧مرحل١٨0012808‐حزيران‐١٣عزيز

m31.6.13محي الدين

نجيبه كركوككركوك72119م٠٥‐آذار‐30367٧٤مرحل١٨0011247‐حزيران‐١٣غازي ملك حسين1262
m30.3.67بشرى صالح الدينمتزوجعبدالقادر

m31.3.74وفاء محمد صبحيمتزوجزاھدة صادقكركوككركوك١٨808101‐آب‐31374٥٤مرحل١٨0012241‐حزيران‐١٣غازي نجاة عبد هللا1263
m30.14.34ناسك محمد صالحمتزوجنازه محمدكركوككركوك111346م٠٥‐شباط‐301434٦٢مرحل١٨0011349‐حزيران‐١٣غازي نصرالدين كريم1264
m31.13.15نھيه انور عبدالكريممتزوجامينه كريمكركوككركوك113382م٠١‐شباط‐311315٧٣مرحل١٨0012711‐حزيران‐١٣غالب حمه الو خضر1265
m30.13.23\ارملةعاصمه عليكركوككركوك٠١39378543‐تموز‐301323٢٥مرحل١٨0012973‐حزيران‐١٣غربت رشيد احمد1266
الثاني‐311584٦٧مرحل١٨0012212‐حزيران‐١٣غريب خورشيد رشيد1267 m31.15.84تريفه نامق رشيدمتزوجالفيه صديقكركوككركوك8967م٢٩‐تشرين
m31.5.9وه شنه حسن محمدمتزوجمامز زورابكركوك78192م3159مرحل١٨0013026‐حزيران‐١٣غريب سعيد عزيز1268

٠١296/3‐أيلول‐31513٧٥مرحل١٨0012924‐حزيران‐١٣غريب محمد مصطفى1269
61

عائشه كاكه كركوك59150
m31.5.13عطيه محمد نريمانمتزوجرش

m31.3.48/ارملبغراو عليكركوككركوك٠١5151‐تموز‐31348١٦مرحل١٨0012243‐حزيران‐١٣غفور رشيد اسماعيل1270

فاطمه حمد كركوككركوك٠١20440637‐تموز‐31343٣٦مرحل١٨0012620‐حزيران‐١٣غفور محمدصالح عمر1271
عجه كل محمد متزوجصالح

m31.3.43توفيق

آھو عبدالرحمن متزوجنخشين احمدكركوككركوك٠١8216203‐تموز‐301133٤٢مرحل١٨0011192‐حزيران‐١٣فاتح احمد حسن1272
m30.11.33خالد

الثاني‐30166٧٤مرحل١٨0011597‐حزيران‐١٣فاتح حسن فتح هللا1273 m30.16.6جوان حسين فتح هللامتزوجليلى عباسكركوكديالى26452609آ٠١‐كانون
m30.8.55فينك احمد حسنمتزوجرابعه مولودكركوكاربيل743167م٠١‐تموز‐30855٧٥مرحل١٨0011901‐حزيران‐١٣فاتح حمد شريف1274
األول‐31137٦٥مرحل١٨0011405‐حزيران‐١٣فاتح حويز محمد1275 m31.1.37امينه علي محمدمتزوجرحمه امينكركوك٠١17274646‐كانون



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
عائشه محي كركوككركوك٠١47076‐تموز‐30893٤٣مرحل١٨0011921‐حزيران‐١٣فاتح خورشيد رشيد1276

كوله باغ حميد متزوجالدين
m30.8.93محي الدين

نعيمه عبد الستار متزوجمھيه احمدكركوككركوك11474م٠١‐تموز‐311361٥٧مرحل١٨0012710‐حزيران‐١٣فاتح محمد فريق احمد1277
m31.13.61فرح

سوسه ن كركوك495135م٠١‐آب‐31555٦٦مرحل١٨0013071‐حزيران‐١٣فاتح وھاب حمه1278
m31.5.55فھيمه محمد امينمتزوجقرباني

الثاني‐30475٧٦مرحل١٨0011794‐حزيران‐١٣فاخر صالح علي1279 m30.4.75فوزيه فاروق وھابمتزوجسكينه سعيدكركوككركوك109893م٠١‐كانون
m30.7.78ايمان احمد امينمتزوجبديعه عبدهللاكركوكدبسكركوك87739م٠١‐تموز‐30778٧١مرحل١٨0011310‐حزيران‐١٣فاخر عزيز عثمان1280
m30.8.77سوزان عليمتزوجخاصى عمركركوكاربيل402137م٠٢‐تموز‐30877٧٤مرحل١٨0011659‐حزيران‐١٣فاخر محمد سعدي1281
m30.8.7كابان علي جميلمتزوجلعليه مولودكركوككركوك30196م٠١‐آذار‐3087٦٨مرحل١٨0011903‐حزيران‐١٣فارس عوال عارب1282

كلى صابر كاكه متزوجبھيه رضاكركوكاربيل44354م٠١‐تموز‐30719٥٥مرحل١٨0011321‐حزيران‐١٣فارس محمد كاكه شين1283
m30.7.19شين

متزوجسلمى صادقكركوككركوك194116م٠١‐تموز‐30921٧٠مرحل١٨0011690‐حزيران‐١٣فارس محمد مصطفى1284
جھان ھيواز 

خورشيد/ نزيره 
نوري مولود

m30.9.21

m30.16.76رويده حمه رشيدمتزوجصبريه شريفكركوككركوك106332م٢٠‐آذار‐301676٦٩مرحل١٨0011865‐حزيران‐١٣فاروق عزيز رمضان1285

كافيه عبد كركوككركوك321147م٠١‐تموز‐301047٤١مرحل١٨0011327‐حزيران‐١٣فاروق محمد جبار1286
نجمه مجيد امين \  متزوجالعزيز

m30.10.47نائله نجم الدين

m31.6.91مھاباد سليمان احمدمتزوجنوروز محمدكركوككركوك991164م#############31691مرحل١٨0012602‐حزيران‐١٣فاضر فرھود محمد1287

m31.12.90/ارملخنجه رحيمكركوككركوك1164م٠١‐تموز‐311290٥٦مرحل١٨0012680‐حزيران‐١٣فاضل احمد محي الدين1288

صبيحه كركوككركوك839106م٠٥‐آذار‐311451٦٠مرحل١٨0012136‐حزيران‐١٣فاضل حكيم محمد1289
m31.14.51كلزار نوري عزيزمتزوجرحمان

فاضل رحيم عبد 1290
m30.13.30ريزان احمد سليمانمتزوجسلمى جوھركركوككركوك899124م٠٣‐تموز‐301330٤٥مرحل١٨0011684‐حزيران‐١٣الرحمن

m31.10.98فتحيه حميد صمدمتزوجنوريه مجيدكركوككركوك50552م٠١‐تموز‐311098٤٢مرحل١٨0012742‐حزيران‐١٣فاضل عباس صمد1291
m31.9.45سكينه احمدمتزوجشكريه عسكركركوككركوك241705م٠٣‐حزيران‐31945٨٦مرحل١٨0012142‐حزيران‐١٣فاضل عباس ولى1292

صبريه كركوك٠١1115159‐آذار‐31163٦٠مرحل١٨0013068‐حزيران‐١٣فاضل علي محمد1293
m31.16.3امينه حسنمتزوجخورشيد

فاطمة حمه غريب 1294
m31.4.39\ارملهفخرية مردانكركوككركوك٠١37073835‐تموز‐31439٥٦مرحل١٨0012976‐حزيران‐١٣رشيد

m31.11.10/ارملةاسمر حسينكركوككركوك٠١16633182‐تموز‐311110٤٧مرحل١٨0012418‐حزيران‐١٣فاطمة خضير عبدهللا1295
m30.14.87/ارملهمنبح احمدكركوككركوك٠١13727363‐تموز‐301487٤٦مرحل١٨0011651‐حزيران‐١٣فاطمه رضا محمد1296

فاطمه محمد امين 1297
m31.9.9/ارملةحمديه محمدكركوككركوك38177523م٠١‐تموز‐3199٣٨مرحل١٨0012859‐حزيران‐١٣عزيز



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
كرك䠀كركوك960188م٠١‐تموز‐30164٣٢مرحل١٨0011618‐حزيران‐١٣فاطمه وادي امين1298

䌆
m30.16.4/ارملةزارا رشيد

سھام شكر محمد متزوجفوزيه حسنكركوككركوك15285م٠١‐تموز‐301542٥٦مرحل١٨0011539‐حزيران‐١٣فايق شريف محمد1299
m30.15.42رضا

بيروز عبدهللا متزوجخاتون محمدكركوككركوك9542م٠١‐تموز‐31759٥٦مرحل١٨0012456‐حزيران‐١٣فايق قادر حمه رشيد1300
m31.7.59عبدالقادر

m31.16.72اوان سالم محمدمتزوججواھرمحمدكركوك138349م٠١‐تموز‐311672٥٨مرحل١٨0013053‐حزيران‐١٣فائز عبد الصمد محمود1301

m30.13.54زينب محمد ابراھممتزوجاسمر صابركركوككركوك928125م٠٧‐شباط‐301354٧٢مرحل١٨0011616‐حزيران‐١٣فائق احمد رحمان1302
m31.3.54ايمان كريم مردانمتزوجرمزيه عثمانكركوككركوك54م٠١٢٣٠‐تموز‐31354٥٣مرحل١٨0011365‐حزيران‐١٣فائق جميل علي1303
m31.16.9فدريه شيخه شنيكمتزوجمريم مولودكركوككركوك85م/٠١156‐تموز‐31169٥١مرحل١٨0013052‐حزيران‐١٣فائق رسول اسماعيل1304

المعه حمه رشيد متزوجامنه رستمكركوككركوك201143م٠١‐تموز‐31881٦٢مرحل١٨0012516‐حزيران‐١٣فائق صديق صاع1305
m31.8.81عزيز

نجمه فتاح \ سعديه متزوجفاطمه محمدكركوككركوك166م ٠١948‐تموز‐311226٥٢مرحل١٨0012584‐حزيران‐١٣فتاح جالل عثمان1306
m31.12.26محمود

m31.6.8حنيفه صالح محمدمتزوجانجم حكيمكركوك90617م٠١‐تموز‐3168٥٦مرحل١٨0012911‐حزيران‐١٣فتاح حيدر محمد1307
m31.13.37امير مجيد محمدمتزوجمريم توفيقكركوككركوك٠١515162‐تموز‐311337٦٥مرحل١٨0012606‐حزيران‐١٣فتاح رسول امين1308
m31.8.39/ارملرعنا كريمكركوككركوك40116م٠١‐تموز‐31839٣٧مرحل١٨0012486‐حزيران‐١٣فتاح قادر احمد1309

زھيه كريم عبد متزوجمامز ابراھيمكركوككركوك44116م٠١‐تموز‐31783٥٥مرحل١٨0012284‐حزيران‐١٣فتاح محمد عزيز310
m31.7.83الرحمان

m31.6.86بدريه مروان مرادمتزوجحبيبه صالحكركوك10884م٠١‐تموز‐31686٥٤مرحل١٨0013085‐حزيران‐١٣فتح هللا سيده قادر1311

فخر الدين عبدالرحمن 1312
خديجه اسماعيل متزوجعصمت محمدكركوككركوك36320م٠١‐تموز‐31991٥٣مرحل١٨0012072‐حزيران‐١٣ويس

m31.9.91ويس

الثاني‐31752٧٠مرحل١٨0012469‐حزيران‐١٣فخرالدين صالح فتاح1313 m31.7.52بروين كوخه عبيدمتزوجحسنيه محمدكركوككركوك59495م٠٢‐كانون

شيالن محمد متزوجكافيه مصطفىكركوك751159م٠١‐تموز‐30940٧١مرحل١٨0012187‐حزيران‐١٣فخرالدين مجيد عبدهللا1314
m30.9.40مصطفى

m30.14.73خاتوزي قادر محمدمتزوجبيروز محمدكركوككركوك٠١3027018‐تموز‐301473٢٧مرحل١٨0011655‐حزيران‐١٣فخرالدين ناريمان حسن1315

فخرالدين نجم الدين 1316
m31.14.29فاطمه لطيف سعيدمتزوجھديه توفيقكركوككركوك61117م٠١‐تموز‐311429٣٧مرحل١٨0011982‐حزيران‐١٣محي الدين

m31.10.99/ارملةبھية ابراھيمكركوككفريكركوك٠١24548810‐تموز‐311099٣٢مرحل١٨0012421‐حزيران‐١٣فخرية محمد امين علي1317

m30.4.100\مطلقةصبريه سليمانكركوككركوك٠١24448744‐تموز‐304100٤٥مرحل١٨0011828‐حزيران‐١٣فخريه احمد عبد هللا1318

m30.10.96\ارملهفھيمه فارسكركوككركوك٠١3939‐تموز‐301096٥٤مرحل١٨0011236‐حزيران‐١٣فخريه صالح عبدهللا1319

غريبه كركوككركوك٠١37675023‐تموز‐311118٥٠مرحل١٨0012397‐حزيران‐١٣فخريه عبد هللا حسين1320
m31.11.18\ارملةاسماعيل



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
٠١416‐تموز‐301021٤١مرحل١٨0012500‐حزيران‐١٣فخريه عزيز علي1321 m30.10.21\ارملهبھيه تاج الدينكركوكاربيل169م
m30.11.98نعمت مفتاح قھرمانمتزوجفاطمة حميدكركوككركوك27654م٠١‐تموز‐301198٥٠مرحل١٨0011189‐حزيران‐١٣فرج فتاح قھرمان1322

كوله نام رحمان متزوجامينه مصطفىكركوككركوك156181م٠١‐تموز‐3047٥٥مرحل١٨0011875‐حزيران‐١٣فرحان اسماعيل عمر1323
m30.4.7رسول

سھام صديق متزوجامينه حسنكركوككركوك86253م٢٤‐أيلول‐31749٨٢مرحل١٨0012457‐حزيران‐١٣فرحان رحمان كريم1324
m31.7.49خورشيد

m31.11.7حياه عثمانمتزوجسوري عثمانكركوككركوك197م٠١١١٢٥‐تموز‐31117٥٤مرحل١٨0012268‐حزيران‐١٣فرحان عثمان علي1325
m31.16.90وفاء حسينمتزوجفكريه رحيمكركوك95714م٠١‐تموز‐311690٧١مرحل١٨0013057‐حزيران‐١٣فرحان علي حمد1326
m31.13.54\اعزبنھايه محمدكركوككركوك\١٠601187‐آذار‐311354٦٩مرحل١٨0012723‐حزيران‐١٣فرمان احمد عمر1327
الثاني‐311339٨٤مرحل١٨0012424‐حزيران‐١٣فرمان فيض هللا محمد1328 m31.13.39ليمو كريم صادقمتزوجفھيمة احمدكركوككركوك363170م٠١‐كانون

بيمان سليمان فقي متزوجنشمين عليكركوككركوك64191م٠١‐تموز‐311573٧٠مرحل١٨0012217‐حزيران‐١٣فرھاد ابراھيم رسول1329
m31.15.73محمد

خوناو حمد امين متزوجزليخه احمدكركوك19026م٠١‐تموز‐30953٥٧مرحل١٨0011931‐حزيران‐١٣فرھاد احمد طه1330
m30.9.53حمزه

عائشه كركوكاربيل1121107م٠١‐شباط‐30815٦٩مرحل١٨0011834‐حزيران‐١٣فرھاد انور جوھر1331
m30.8.15شكريه احمد خضرمتزوجاسماعيل

صبيحه مصطفى متزوجغزاله حسنكركوكدبسكركوك416197م٠١‐تموز‐31290٦٥مرحل١٨0011395‐حزيران‐١٣فرھاد رحمن احمد1332
m31.2.90احمد

m30.9.32نرمين احمد حسنمتزوجصبيحه عمركركوك41674م٠١‐تموز‐30932٦٧مرحل١٨0011938‐حزيران‐١٣فرھاد عثمان عباس1333

شكريه محمد امين متزوجبيروز حسنكركوككركوك1146109م١١‐أيار‐311410٧٦مرحل١٨0012169‐حزيران‐١٣فرھاد عثمان محمد1334
m31.14.10اورھمان

شكرخان كامل متزوجصافيه رشيدكركوككركوك108572م٠١‐كانون الثاني‐3182٦٠مرحل١٨0012285‐حزيران‐١٣فرھاد علي سعدون1335
m31.8.2شامار

m30.15.71فاتن احمد صبريمتزوجعدله توفيقكركوككركوك113960م٠٤‐شباط‐301571٥٨مرحل١٨0011715‐حزيران‐١٣فرھاد علي مندي1336

روخسار محسن متزوجمريم اسماعيلكركوككركوك69م٠١٧٠٤‐كانون الثاني‐31319٧٢مرحل١٨0012033‐حزيران‐١٣فرھاد محمد امين1337
m31.3.19رحمان

األول‐30661٧٥مرحل١٨0011260‐حزيران‐١٣فرھاد محمد علي1338 m30.6.61نھايت عزيز محمدمتزوجمليحه كيانيكركوك111378م٢٥‐كانون
m30.11.55جوان علي فرجمتزوجفليح فرجكركوككركوك7042171م٠١‐تموز‐301155٧٢مرحل١٨0011549‐حزيران‐١٣فرھار نجم الدين كاكه1339

بدريه حمه كركوك6251520م٠١‐تموز‐30919٧٠مرحل١٨0011944‐حزيران‐١٣فرياد عبدهللا سوار1340
m30.9.19بستي نوري حمدمتزوجصديق

الثاني‐30894٧٨مرحل١٨0013099‐حزيران‐١٣فرياد محمد خورشيد1341 m30.8.94مھاباد فقي صالحمتزوجحياة محمدكركوككركوك97366م١٨‐كانون

٠٨390‐كانون الثاني‐311246٨٤مرحل١٨0013092‐حزيران‐١٣فرياد ناجح امين1342
77972

0
m31.12.46\اعزبنجوم عليكركوك

m30.14.23بھار محمد ميكائيلمتزوجعدله توفيقكركوككركوك113959م١١‐نيسان‐301423٦٠مرحل١٨0011252‐حزيران‐١٣فريد علي مندي1343
m31.4.26/ارملةفاطمة احمدكركوككركوك٠١38641617‐تموز‐31426٥٦مرحل١٨0012800‐حزيران‐١٣فريدة احمد جوامير1344

بيروز حمه كركوككركوك93262م٠١‐تموز‐31932٣٧مرحل١٨0012070‐حزيران‐١٣فريده رفيق رشيد1345
m31.9.32/ارملهرش



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
قدريه حمه كركوككركوك٠١988156‐آذار‐31143٧٢مرحل١٨0012158‐حزيران‐١٣فريدون خالد احمد1346

m31.14.3داليا صبحي واحدمتزوججميل

m31.10.60شيماءعلي كرممتزوجسحر جباركركوككركوك165م٠١٧١٠‐شباط‐311060٧٦مرحل١٨0012614‐حزيران‐١٣فريدون روؤف علي1347

شعرية رشيد متزوجاسمر حسنكركوككركوك767184م٠١‐آذار‐311117٧٨مرحل١٨0012407‐حزيران‐١٣فريدون شكر احمد1348
m31.11.17اسماعيل

فريدون عبدهللا محمد 1349
m32.4.69ميديا جليل محمدمتزوجزمزم سعيدكركوككركوك84055م١٤‐أيار‐32469٦٧مرحل١٨0011232‐حزيران‐١٣امين

m30.9.85اوات سربست عمرمتزوجخاسي عبد هللاكركوك893175م٢٧‐أيلول‐30985٨٠مرحل١٨0011949‐حزيران‐١٣فريدون عزيز اسماعيل1350

m31.15.8جيمن ولي عمرمتزوجبكيي احمدكركوككركوك١٣16633.71‐حزيران‐31158٨٠مرحل١٨0012207‐حزيران‐١٣فريدون قادر خضر1351

فريدون قطب الدين 1352
m31.11.56/ارملسبيحه زكيكركوككركوك٠٥7114061‐كانون الثاني‐311156٦٦مرحل١٨0012358‐حزيران‐١٣حبيب

m31.1.5سھيلة سليم يابهمتزوجرحيمة قادركركوك398156م٠١‐تموز‐3115٥٦مرحل١٨0011726‐حزيران‐١٣فقي درويش اسماعيل1353

m31.5.100/ارملةخديجة محمودكركوككركوك52910م٠١‐تموز‐315100٥٠مرحل١٨0012725‐حزيران‐١٣فليحة علي عبد الرحمن1354

m31.6.68جوان صباح حميدمتزوججاھده حسينكركوك78132م٠١‐آذار‐31668٧٦مرحل١٨0012806‐حزيران‐١٣فه وتاو اسعد حسين1355

شرمين ابراھيم متزوجفاطمه حسينكركوككركوك847180م٠١‐تموز‐30613٧٣مرحل١٨0011213‐حزيران‐١٣فھد مجيد احمد1356
m30.6.13جاسم

m30.15.31نوال امين حسنمتزوجامينه قادركركوككركوك927157م٠١‐آب‐301531٧١مرحل١٨0011711‐حزيران‐١٣فھمي عبد هللا محمد1357

شكريه كركوككركوك53م ٠٣809‐كانون األول‐31632٧٧مرحل١٨0012904‐حزيران‐١٣فھمي كريم محمد1358
نظيره حمه رحيم متزوجصوفي رضا

m31.6.32صوفي رضا

m31.5.20/ارملةامنية مصطفىكركوك57231م٠١‐تموز‐31520٦٦مرحل١٨0013070‐حزيران‐١٣فھيمة عمر كريم1359
m30.3.6\ارملهشاناز عزيزكركوككركوك٠١17134119‐تموز‐3036٤٢مرحل١٨0011249‐حزيران‐١٣فھيمه عبدهللا صالح1360
m31.8.25\ارملةحليوه عبدلكركوككركوك٠١47382‐تموز‐31825٥٦مرحل١٨0012385‐حزيران‐١٣فھيمه علي ھاوار1361
m31.14.63/ارملةسلطانه فتاحكركوككركوك٠١3941‐تموز‐311463٣٢مرحل١٨0011984‐حزيران‐١٣فوزيه احمد حمد1362
m31.8.41\ارملةامين براخاسكركوككركوك899111م٠١‐تموز‐31841٦٥مرحل١٨0012283‐حزيران‐١٣فوزيه محمد كريم1363
m30.9.73بدريه صابر خضرمتزوجزينب محمدكركوك20661م٠١‐تموز‐30973٧٠مرحل١٨0011452‐حزيران‐١٣فؤاد احمد ابراھيم1364
m30.6.83اوات مجيد سعيدمتزوجسنية صالحكركوك67315م٠١‐تموز‐30683٧٦مرحل١٨0011843‐حزيران‐١٣فؤاد احمد شريف1365

كركوكركوك113360م٠١‐شباط‐30521٧٥مرحل١٨0011577‐حزيران‐١٣فؤاد احمد صديق1366
m30.5.21نجيبه فارس محمدمتزوجحبيبه احمدكركوكك

٢٨1038‐شباط‐311285٦٩مرحل١٨0012591‐حزيران‐١٣فؤاد احمد محمد1367
m31.12.85زيان علي محمدمتزوجفاطمه توفيقكركوككركوك149م \

m30.8.48نسرين ھيتي عزيزمتزوجفاطمه قادركركوككركوك68129م٠١‐شباط‐30848٧٣مرحل١٨0011829‐حزيران‐١٣فؤاد صادق سمايل1368
الثاني‐311250٧١مرحل١٨0012691‐حزيران‐١٣فؤاد عثمان حسن1369 m31.12.50ناسك صابر حسنمتزوجقدريه ھدايتكركوككركوك923192م١٨‐تشرين
m31.11.57اسكه عبدهللا كريممتزوجرحمه احمدكركوككركوك3481م٢٤‐نيسان‐311157٦٩مرحل١٨0012352‐حزيران‐١٣فؤاد علي محمود1370

عطيه عبد كركوككركوك699138م٠٥‐أيار‐311445٧١مرحل١٨0012771‐حزيران‐١٣فيصل جالل جبار1371
جمن مجيد محمد متزوجالقادر

m31.14.45علي



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m30.16.31رقيه عودل قادرمتزوججمينه محمدكركوككركوك٠٣558169‐شباط‐301631٦٩مرحل١٨0011538‐حزيران‐١٣فيض هللا عبدهللا محمد1372
m30.9.87حليمه صالحمتزوجعائشه سيودينكركوك402131م٠١‐تموز‐30987٤٢مرحل١٨0011926‐حزيران‐١٣قابل خضر عبدهللا1373
الثاني‐30849٦٩مرحل١٨0011660‐حزيران‐١٣قادر سعيد عبد هللا1374 m30.8.49صبيحه رشيدمتزوجميمه خضركركوككركوك66431م٠١‐كانون
m31.9.36بناز عمر يوسفمتزوجحالوه غالبكركوككركوك935183م٠٦‐نيسان‐31936٧٣مرحل١٨0012053‐حزيران‐١٣قادر سيده محمد1375
m31.6.35فرميسك فائق فاتحمتزوجناجيه رشيدكركوك٠١867173‐تموز‐31635٧٢مرحل١٨0012925‐حزيران‐١٣قادر طه نادر1376
m31.2.76ھدرمه احمد حمدمتزوجرحيمة عبد هللاكركوكدبسكركوك299193م٠١‐تموز‐31276٦٩مرحل١٨0011387‐حزيران‐١٣قادر عثمان حمد1377
m30.5.84شيرين حسين عبدهللامتزوجشيرين صالحكركوككركوك٠١10621106‐تموز‐30584٣٩مرحل١٨0011557‐حزيران‐١٣قادر محمد علي1378

m30.16.7قطني رشيد كاكه هللامتزوجزارا رشيدكركوككركوك38516م٠١‐تموز‐30167٦٧مرحل١٨0011876‐حزيران‐١٣قادر محمد محمود1379

m31.12.71امنه خورشيد محمدمتزوجفاطمه محمدكركوككركوك٠١20440674‐تموز‐311271٤١مرحل١٨0012612‐حزيران‐١٣قادر نريمان شريف1380
m30.16.13مائده محمود محمدمتزوجرحمه محمدكركوككركوك٠٢38576898‐آذار‐301613٦٩مرحل١٨0011783‐حزيران‐١٣قارمان علي عمر1381
m31.13.62اميره رشيد احمدمتزوجشيرين سيويدكركوككركوك89133م٠١‐تموز‐311362٧٣مرحل١٨0012332‐حزيران‐١٣قاره مان شكر بكر1382

١٥105‐آذار‐301549٦٠مرحل١٨0011724‐حزيران‐١٣قاسم احمد مصطفى1383
20862

0
روناك محمد امين متزوجكافيه حسنكركوككركوك

m30.15.49محمود

m31.1.18سميه علي خدرمتزوجزينب كريمكركوكشوانكركوك61م٠١٧٣٤‐تموز‐31118٧٢مرحل١٨0011409‐حزيران‐١٣قاسم حمد ابراھيم1384

شكريه محمد كركوككركوك34134م٠١‐تموز‐311424٦٩مرحل١٨0011035‐حزيران‐١٣قاسم محمد ابراھيم1385
m31.14.24ناھده عبدالقادر فتاحمتزوجامين

كزة نك روستم متزوجسوري مجيدكركوكدبسكركوك٠١273937‐تموز‐31744٧١مرحل١٨0013014‐حزيران‐١٣قاسم محمد خضر1386
m31.7.44خضر

٠١68‐تموز‐31527٤٦مرحل١٨0012906‐حزيران‐١٣قدريه حسن علي1387 m31.5.27\ارملهنفيه جوھركركوككركوك72م

جمين نصر كركوكاربيل٠١1129103‐كانون الثاني‐301632٦٠مرحل١٨0011874‐حزيران‐١٣قدريه خالد صالح1388
m30.16.32\ارملةالدين

٠١321/2‐تموز‐31584٥٠مرحل١٨0013032‐حزيران‐١٣قدريه زوراب عارف1389
96

m31.5.84\ارملةفاطمه امينكركوككركوك59132

قدريه عبدهللا محي 1390
صافيه فيض كركوككركوك٠١10621067‐تموز‐31765٤٠مرحل١٨0012455‐حزيران‐١٣الدين

m31.7.65\ارملههللا

m30.7.14\ارملةبھيه قادركركوكاربيل252190م٠١‐تموز‐30714٥٦مرحل١٨0011311‐حزيران‐١٣قدريه عمر حمد امين1391

\٠١1952‐تموز‐301616٤٩مرحل١٨0011338‐حزيران‐١٣قدريه محمد امين1392
m30.16.16\ارملةفاطمه احمدكركوككركوك200م

m30.16.41\ارملةنائله احمدكركوككركوك1251م٠١‐تموز‐301641٥٤مرحل١٨0012848‐حزيران‐١٣قليحه مصطفى انجه1393

m31.13.57زھره كاكل حمه الومتزوجحنيفه حسينكركوككركوك61م٠١٩٣٢‐تموز‐311357٧١مرحل١٨0012349‐حزيران‐١٣قھار مولود قادر1394

m31.9.2ميرم احمد مولودمتزوجأمنة بايةكركوكدبسكركوك٠١27454606‐تموز‐3192٥٠مرحل١٨0012240‐حزيران‐١٣قھرمان خدر محمود1395
m31.11.48زينوجھان محمدمتزوجلطفيه ابراھيمكركوككركوك١٩7114147‐أيار‐311148٨٠مرحل١٨0012266‐حزيران‐١٣كاردو نوزاد صديق1396

نرمين مجيد محي متزوجفھيمه عليكركوككركوك94870م١٢‐كانون األول‐31823٨٥مرحل١٨0012286‐حزيران‐١٣كارزان كمال صابر1397
m31.8.23الدين

m31.15.97مرجان عزيز صالحمتزوجمريم عثمانكركوككركوك٠٤104176‐أيلول‐311597٨١مرحل١٨0012109‐حزيران‐١٣كاروان احمد رشيد1398



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
كولخاتون كركوككركوك1086179م٢٥‐شباط‐301396٧٥مرحل١٨0011461‐حزيران‐١٣كاسترو مجيد قادر1399

m30.13.96ھيرو نجم الدين عليمتزوجحسن

m30.11.89افراح شاكر احمدمتزوجغربت عباسكركوككركوك954104م٢٥‐آب‐301189٧٢مرحل١٨0011578‐حزيران‐١٣كاظم حسام الدين احمد1400

زيرين عبد الستار متزوجسوركل محمدكركوككركوك117م ٠٧927‐آذار‐301073٧٧مرحل١٨0011239‐حزيران‐١٣كاظم حسن محمد امين1401
m30.10.73رحمن

شوقية حميد حمه متزوجسدرية صالحكركوكدبسكركوك٠١8917738‐تموز‐311369٥٥مرحل١٨0012634‐حزيران‐١٣كاظم فائق امين1402
m31.13.69امين

m31.1.100امل عبيد جبارمتزوجزھرة عبدهللاكركوك93550م٠٥‐شباط‐311100٧٤مرحل١٨0011729‐حزيران‐١٣كاظم ناظم طه1403

كافية فخر الدين 1404
نعيمة حمه كركوكشوانكركوك٠١38276350‐تموز‐3162٥٣مرحل١٨0012572‐حزيران‐١٣ناريمان

m31.6.2/ارملةرش

m30.4.99\ارملهعاصمه حسينكركوككركوك55655أ٠١٢٧٩‐تموز‐30499٤٠مرحل١٨0012828‐حزيران‐١٣كافيه امين شابان1405
٠١194‐تموز‐301020٥٠مرحل١٨0011146‐حزيران‐١٣كافيه حسين اسماعيل1406 m30.10.20\ارملهبسي رسولكركوكاربيل10م
m31.11.15\ارملةسمن فتاحكركوككركوك952104م٠١‐تموز‐311115٤٥مرحل١٨0012272‐حزيران‐١٣كافيه حمه خان رسول1407
m31.12.1\ارملةخديجه حويزكركوككركوك53م٠١٣٨٥‐تموز‐31121٥٢مرحل١٨0012473‐حزيران‐١٣كافيه رشيد شينه1408
m30.5.11/ارملهعائشه حمدكركوكدبسكركوك168170م٠١‐تموز‐30511٦٣مرحل١٨0012764‐حزيران‐١٣كافيه صابر حمد1409
m31.11.88\ارملةعائشه محمودكركوككركوك٠١6312516‐تموز‐311188٢٦مرحل١٨0012554‐حزيران‐١٣كافيه عثمان امين1410

ھمين حمه كركوككركوك٠١6613037‐تموز‐301492٥٤مرحل١٨0011336‐حزيران‐١٣كافيه محمد اسماعيل1411
m30.14.92/ارملهزرد

m31.13.52\ارملةھيبت قادركركوككركوك99230م٠١‐تموز‐311352٤٨مرحل١٨0012551‐حزيران‐١٣كافيه محمد غفور1412

نزيره عبد كركوك٢٠933181‐تشرين الثاني‐311249٦٩مرحل١٨0012915‐حزيران‐١٣كافيه مصطفى امين1413
m31.12.49\ارملهالقادر

m30.14.57سعديه محمد امينمتزوجعائشه رحيمكركوككركوك1010107م٠١‐نيسان‐301457٧١مرحل١٨0011331‐حزيران‐١٣كاكه احمد امين1414

متزوجشكريه حسينكركوكدبسكركوك470105م٠١‐تموز‐31224٦٨مرحل١٨0011398‐حزيران‐١٣كاكه خان شريف احمد1415
عزيزة جاسم محمد 
/ جواھير رحمن 

اسماعيل
m31.2.24

m30.10.22ليلى عثمان حسنمتزوجفاطمه موسىكركوككركوك48463م٠١‐تموز‐301022٦٣مرحل١٨0011243‐حزيران‐١٣كاكه رش توفيق رسول1416

األول‐311530٨١مرحل١٨0012025‐حزيران‐١٣كاكه فتاح عمر1417 m31.15.30ريزان سعود عمرمتزوجكتان عجيمكركوككركوك926108م٠١‐تشرين

كاكه كريم حمه 1418
m31.6.50نظيمه  جمعه كريممتزوجبھيه زنيلكركوك317م٠١‐تموز‐31650٧٠مرحل١٨0012988‐حزيران‐١٣خورشيد

كاكه مند محمد 1419
اختره حمه رضا متزوجعائشه محمدكركوك٠١38877570‐تموز‐311347٤٥مرحل١٨0012809‐حزيران‐١٣خورشيد

m31.13.47حسين

متزوجبدريه حميدكركوككركوك43136م١٠‐أيلول‐301447٦٥مرحل١٨0011333‐حزيران‐١٣كامران جبار سعيد1420
سھيله فتاح رحيم / 
نسرين ساميد محمد 

امين
m30.14.47

m31.3.35سوزان شكر عليمتزوجنفتشين عليكركوككركوك1055140م٠١‐تموز‐31335٧٥مرحل١٨0012038‐حزيران‐١٣كامران خالد حامد1421
m30.13.82ھيرو قادر نامقمتزوجخانم رحيمكركوككركوك91613م٠٧‐تموز‐301382٦٤مرحل١٨0011484‐حزيران‐١٣كامران خضر محمد1422



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
الثاني‐301134٦٦مرحل١٨0011807‐حزيران‐١٣كامران سعيد كريم1423 m30.11.34فيان محمد امينمتزوجفاطمه كريمكركوك1155178م٠٢‐كانون
الثاني‐31140٦٧مرحل١٨0011748‐حزيران‐١٣كامران صابر عبدهللا1424 m31.1.40بيمان حسين عليمتزوجھيبت نامقكركوك53912م٠١‐كانون

m30.7.18نرمين صالح محمودمتزوجبسى عباسكركوككركوك92827م٠١‐كانون الثاني‐30718٦٨مرحل١٨0011635‐حزيران‐١٣كامران صادق ابوبكر1425

خالده حسن متزوجامنه ياسينكركوككركوك78369م٠١‐تموز‐311566٧٣مرحل١٨0012116‐حزيران‐١٣كامران كريم احمد1426
m31.15.66مصطفى

كامران محمد عبد 1427
m31.6.54وزيره عليمتزوجزھيه احمدكركوككركوك54م ٠١838‐كانون الثاني‐31654٨٠مرحل١٨0012978‐حزيران‐١٣المجيد

٠١12062‐تموز‐3117٧٦مرحل١٨0011740‐حزيران‐١٣كامران مولود احمد1428
m31.1.7كرمه طاھر رسولمتزوجخديجة قربانيكركوك164م

األول‐31572٧٠مرحل١٨0012735‐حزيران‐١٣كامل رشيد محمد1429 m31.5.72كويستان حميد رحيممتزوجصبيحه حسينكركوك770113م٣٠‐كانون
m31.10.18عزيمه اومر احمدمتزوجھيبت احمدكركوككركوك50868م٠١‐تموز‐311018٦٨مرحل١٨0012335‐حزيران‐١٣كامل سعيد محمد1430

فاطمه كركوككركوك932149م٠١‐تموز‐301345٥٦مرحل١٨0011477‐حزيران‐١٣كامل طاھر محمد1431
فتحيه كريم متزوجكوردرن

m30.13.45عبدالرحمن

جيران حمه كركوككركوك٠٥46075‐شباط‐31873٧١مرحل١٨0012514‐حزيران‐١٣كامل عبدهللا عمر1432
m31.8.73نعيمه طاھر صالحمتزوجغريب

m31.1.38مرجان قادر محمدمتزوجكمرة مصطفىكركوك44171م٠٢‐نيسان‐31138٦٣مرحل١٨0011749‐حزيران‐١٣كامل فتح هللا صالح1433

m31.13.8اديبه سليم كريممتزوجسوركلكركوككركوك٠١364143‐تموز‐31138٧٧مرحل١٨0012706‐حزيران‐١٣كامل كاله مند كريم1434

كافيه مصطفى متزوجحمديه محمودكركوككركوك95535م٠١‐تموز‐31895٦٥مرحل١٨0012477‐حزيران‐١٣كامل محي الدين صالح1435
m31.8.95محمد صالح

كاميران عبد هللا كاكه 1436
سميعة كاكه رش متزوجوعديه حسنكركوك120م ٠١868‐أيار‐311225٧٧مرحل١٨0013086‐حزيران‐١٣حمه

m31.12.25رسول

١٧1014‐نيسان‐311232٨٠مرحل١٨0012596‐حزيران‐١٣كاميران لطيف محمد1437
زارا فتاح محمد متزوجسھيله محمدكركوككركوك7م

m31.12.32سعيد

جيھان كركوك34875م٠١‐كانون الثاني‐301185٧٠مرحل١٨0011817‐حزيران‐١٣كاميران نوري قھرمان1438
نيسان فارس متزوجخورشيد

m30.11.85عبدالكريم

عائشه كركوك252149م٠١‐تموز‐31743٦٦مرحل١٨0012818‐حزيران‐١٣كانبي احمد صابر1439
صبريه عمر متزوجاسماعيل

m31.7.43اسماعيل

m30.5.12دلوز حسن ممندمتزوجعائشه قادركركوكدبسكركوك402168م٠١‐تموز‐30512٥١مرحل١٨0011573‐حزيران‐١٣كانبي حمد درويش1440
الثاني‐31115٥٩مرحل١٨0011888‐حزيران‐١٣كانبي صدر الدين كريم1441 m31.1.15محبوبه اسعدمتزوجخديجه حسينكركوك٠١116950‐كانون

m31.11.12اسمر بايز فقي سعيدمتزوجنھيدة مجيدكركوككركوك1111155م٠٢‐كانون الثاني‐311112٧٩مرحل١٨0012417‐حزيران‐١٣كاوة جبار فقي سعيد1442

عطيه علي متزوجامينه احمدكركوككركوك180م\٠١926‐تموز‐311514٦٣مرحل١٨0012013‐حزيران‐١٣كاوه احمد عمر1443
m31.15.14عرب\نازدار صادق



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.1.10نوروز رسولمتزوجخديجه محمودكركوك43516م٠١‐تموز‐31110٦٧مرحل١٨0011878‐حزيران‐١٣كاوه احمد كوخا صادق1444

m30.14.24ريزان حميد صالحمتزوجغاليه مصطفىكركوك28101م٠١‐آذار‐301424٧٠مرحل١٨0011332‐حزيران‐١٣كاوه حسن كريم1445

الثاني‐31796٧٦مرحل١٨0012461‐حزيران‐١٣كاوه حسين حسن1446 m31.7.96زينب رحيم حميدمتزوجسعديه رشيدكركوككركوك٠١99‐كانون
الثاني‐31394٦٢مرحل١٨0012047‐حزيران‐١٣كاوه خورشيد احمد1447 m31.3.94نسرين عمر محمودمتزوجخيريه صالحكركوككركوك94898م٠١‐كانون
m31.10.65سوزان فاتحمتزوجاميره احمدكركوككركوك٠٢1172112‐نيسان‐311065٨٠مرحل١٨0012343‐حزيران‐١٣كاوه دلير محمد1448
m31.2.41بيمان محمد عبدهللامتزوجصبريه عليكركوككركوك558132م٠١‐تموز‐31241٦٢مرحل١٨0011273‐حزيران‐١٣كاوه قادر رسول1449

ريزان حمه صالح متزوججمين محمدكركوككركوك٠٣13025829‐شباط‐311052٦٢مرحل١٨0012547‐حزيران‐١٣كاوه محمد عبد المجيد1450
m31.10.52رشيد

m30.6.12فرحة حمزة كوالمتزوجخديجة سعدونكركوكاربيل442102م٠١‐أيار‐30612٦٨مرحل١٨0011216‐حزيران‐١٣كاويز نوري شريف1451

زاري عبد هللا متزوجعائشه سعيدكركوكاربيل416123م٠١‐تموز‐30427٦٤مرحل١٨0011873‐حزيران‐١٣كاويس حمد ابراھيم1452
m30.4.27مصطفى

m30.12.36\ارملةكرجيه عمركركوككركوك441179م٠٥‐آذار‐301236٦٠مرحل١٨0011512‐حزيران‐١٣كردستان حمزه محمد1453

وفاء عثمان محمد متزوجرمزيه محمودكركوككركوك94581م٠١‐أيلول‐311481٧٧مرحل١٨0012880‐حزيران‐١٣كروان حميد رضا1454
m31.14.81امين

كروان عبدالكريم 1455
كوردستان ابو بكر متزوجفرحه محمدكركوككركوك991159م٠٧‐شباط‐30459٧٩مرحل١٨0011785‐حزيران‐١٣محمد امين

m30.4.59عبد هللا

نخشين كركوككركوك102165م٠١‐آذار‐31119٦٩مرحل١٨0012377‐حزيران‐١٣كريم ابراھيم كريم1456
m31.11.9بسكان اسعدمتزوجاسماعيل

نسرين فارس متزوجملك عارفكركوكشوانكركوك9297م٠١‐كانون الثاني‐311143٦٨مرحل١٨0012411‐حزيران‐١٣كريم جبار عمر1457
m31.11.43زوراب

كريم حمه خورشيد 1458
٠١366/2‐تموز‐311633٣٩مرحل١٨0012938‐حزيران‐١٣حمه رشيد
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m31.16.33يمن احمد خليفةمتزوجحمديه صالحكركوك59124

m31.5.36بدريه فتح هللا كريممتزوجشمسه حسنكركوككركوك62389م٠١‐تموز‐31536٦٨مرحل١٨0012876‐حزيران‐١٣كريم رشيد حميد1459

\٠٢1033‐نيسان‐301350٦٧مرحل١٨0011472‐حزيران‐١٣كريم عبدهللا محمد1460
m30.13.50جيمن محمد رشيدمتزوجفاطمه محمدكركوككركوك186م

كريم عبدل محمد 1461
٠١43‐تموز‐311178٦١مرحل١٨0012357‐حزيران‐١٣صالح

تأسيم محمد رشيد متزوجزكيه جاللكركوككركوك184ملحق
m31.11.78علي

m30.8.16نسرين عباسمتزوجزليخه ابراھيمكركوكاربيل33321م٠١‐تموز‐30816٦٨مرحل١٨0011913‐حزيران‐١٣كريم علي رسول1462

متزوجسيوني عبدهللاكركوككركوك385152م٠١‐تموز‐301428٦٤مرحل١٨0011654‐حزيران‐١٣كريم عمر ھيني1463
صبريه عزيز 
حسين / زيان 
رحمان شيخ

m30.14.28

m31.14.26قمر ناز عمرمتزوجالمعه محمدكركوككركوك994125م٠١‐تموز‐311426٥١مرحل١٨0011998‐حزيران‐١٣كريم محمد سلمان1464
m31.13.70امينه عبد هللا رشيدمتزوجفاطمه امينكركوككركوك97522م٠١‐أيلول‐311370٦٥مرحل١٨0012751‐حزيران‐١٣كريم محمد صالح1465
m30.14.4عائشه محمد بكرمتزوجامينه صادقكركوككركوك376106م٠١‐تموز‐30144٥٢مرحل١٨0011653‐حزيران‐١٣كريم محمد عزيز1466



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
الثاني‐31562٨١مرحل١٨0013027‐حزيران‐١٣كريم ھمزه فتاح1467 m31.5.62راضيه  كريممتزوجثانيه عزيزكركوك809102م٠١‐كانون
m31.8.18\ارملهمريم حاجيكركوككركوك282م٠١‐تموز‐31818٣٩مرحل١٨0012277‐حزيران‐١٣كستان صادق احمد1468
m31.12.48\ارملهامنه محمدكركوككركوك١٠356834‐أيار‐311248٦٤مرحل١٨0012580‐حزيران‐١٣كشمير واحد احمد1469
m31.13.19\ارملهھيبت عزيزكركوككركوك٠١37675126‐تموز‐311319٤٥مرحل١٨0012646‐حزيران‐١٣كل خاطر صابر قادر1470
الثاني‐41762٦٢مرحل١٨0012888‐حزيران‐١٣كالوير عزيز نادر1471 m41.7.62\ارملةرقيه امينكركوكاربيل٠١14829486‐كانون

فھيمه محمد كركوككركوك٠١39378499‐تموز‐31142٦٠مرحل١٨0013050‐حزيران‐١٣كالويز احمد رضا1472
m31.1.42/ارملهخان

m31.11.42\ارملةفھيمه محمدكركوككركوك٠١39378499‐تموز‐311142٦٠مرحل١٨0013113‐حزيران‐١٣كالويز احمد رضا1473
m31.14.95\ارملهبھيه احمدكركوككركوك50131م٠١‐تموز‐311495٥٥مرحل١٨0012083‐حزيران‐١٣كالويز علي حسين1474
m31.3.100\ارملهعطيه شريفكركوككركوك150م/٠١440‐نيسان‐313100٦٨مرحل١٨0011178‐حزيران‐١٣كالويز محمد وھاب1475

m31.13.72\ارملةلطيفه اسماعيلكركوككركوك101158م٠١‐تموز‐311372٥٤مرحل١٨0012719‐حزيران‐١٣كالويش فتح هللا عبدهللا1476

m31.4.37/ارملةسلمى محمودكركوككركوك1155171م٠١‐تموز‐31437٢٧مرحل١٨0012796‐حزيران‐١٣كلبھار سمين امين1477
m31.11.27/ارملةنارين محمدكركوككركوك٠٦9218325‐شباط‐311127٥٩مرحل١٨0012788‐حزيران‐١٣كلتان مصطفى احمد1478
m30.11.20/ارملةكوھر مولودكركوك345169م٠١‐تموز‐301120٤٨مرحل١٨0011805‐حزيران‐١٣كلجين محمد قادر1479
m30.16.27\ارملةنزيره حسنكركوككركوك490174م٠١‐تموز‐301627٥٥مرحل١٨0011341‐حزيران‐١٣كلسم محمد حسين1480

كركوكركوك٠١38476608‐تموز‐31340٣٧مرحل١٨0012236‐حزيران‐١٣كلنار رضا محمدامين1481
m31.3.40/ارملةشوشة قادركركوكك

m31.3.90\ارملةكافيه كريمكركوككركوك92346م٠١‐تموز‐31390٤٥مرحل١٨0011373‐حزيران‐١٣كله احمد شريف1482
m31.12.12\ارملهغاليه محمودكركوككركوك٠١37915745‐تموز‐311212١٧مرحل١٨0012586‐حزيران‐١٣كله عزيز يوسف1483
الثاني‐311170٧٩مرحل١٨0012453‐حزيران‐١٣كمال الي خليل1484 m31.11.70حنان شاكر صديقمتزوجحسناء غفوركركوككركوك389160م٠١‐كانون
m31.7.31عيشان حسنمتزوججواھر عمركركوككركوك109997م٠١‐تموز‐31731٥٧مرحل١٨0012143‐حزيران‐١٣كمال حمد عبدهللا1485
m30.9.12ناديه احمد سليممتزوجشيرين عزيزكركوك965134م٠١‐آذار‐30912٧٦مرحل١٨0011285‐حزيران‐١٣كمال رؤوف حسن1486

صبيحه كركوكاربيل20م ٠١442‐تموز‐301036٦٢مرحل١٨0011130‐حزيران‐١٣كمال عباس عثمان1487
سروين رحمان متزوجاسماعيل

m30.10.36حسين

الثاني‐311149٦٢مرحل١٨0012365‐حزيران‐١٣كمال عبدالقادر احمد1488 m31.11.49جمينه  رشيد كريممتزوجفھيم رجبكركوككركوك153154م٠١‐كانون
m31.13.97ناسك جوھر احمدمتزوجزيتونه حسنكركوككركوك90962م١٢‐حزيران‐311397٧٦مرحل١٨0012721‐حزيران‐١٣كمال عبدهللا احمد1489
m31.1.8نھيره صابرمتزوجنجمه عبدهللاكركوك٠١17134192‐تموز‐3118٦٦مرحل١٨0011879‐حزيران‐١٣كمال عبدهللا حمد1490
m31.7.26خيال محمد عليمتزوجزبيده محمدكركوككركوك470111م٠١‐تموز‐31726٦٦مرحل١٨0012518‐حزيران‐١٣كمال عزيز عبد هللا1491
الثاني‐31171٦٢مرحل١٨0011732‐حزيران‐١٣كمال عمر فتح هللا1492 m31.1.71رسميه حميد حسنمتزوجخيرية عثمانكركوك218185م٢٠‐تشرين
m31.3.77ناسك محمد عليمتزوجبھيه نادركركوككركوك٠١37474672‐تموز‐31377٤٩مرحل١٨0012039‐حزيران‐١٣كمال محمد رسول1493

سوزان كريم حمه متزوجبھيه حمدكركوكالدبسكركوك1142113م٠١‐تموز‐31286٦٦مرحل١٨0011156‐حزيران‐١٣كمال ھادي حسين1494
m31.2.86ره ش

m31.11.5مريمه عبد هللامتزوجكلي حسنكركوككركوك84293م٢٠‐نيسان‐31115٨٠مرحل١٨0012400‐حزيران‐١٣كوران ميرزا خضر1495
m30.13.91\ارملةخرامان نوريكركوككركوك٠١6512859‐تموز‐301391٣٧مرحل١٨0011489‐حزيران‐١٣كورجي امين محمد1496
األول‐31157٧١مرحل١٨0012750‐حزيران‐١٣كوردو سعيد صوفي1497 m31.15.7نھايت خورشيد فقيمتزوجغزاله عمركركوكدبسكركوك1162136م٠٣‐كانون



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m30.12.76فيان فارس محمدمتزوجنايله عثمانكركوكاربيل579178م١٢‐آذار‐301276٦٥مرحل١٨0012178‐حزيران‐١٣كوردو ھمزه كاكه شين1498

m30.9.83/ارملهحليمه صوفيكركوك333186م١٥‐آذار‐30983٦٦مرحل١٨0011282‐حزيران‐١٣كول رسول وسمان1499

خنجه حمه كركوككركوك676149م٠١‐كانون الثاني‐301669٦٤مرحل١٨0012180‐حزيران‐١٣كوھر نامق محمد1500
m30.16.69\ارملةرشيد

كله محمد كركوككركوك34851م٠١‐تموز‐31883٤٩مرحل١٨0012290‐حزيران‐١٣كوھن عبد هللا قادر1501
m31.8.83\ارملهرضا

كويستان نصر الدين 1502
m31.9.3/ارملةشمام جواميركركوككركوك٠١39042408‐شباط‐3193٧١مرحل١٨0012302‐حزيران‐١٣توفيق

m30.7.21به ھار عثمان عمرمتزوجمامز جعفركركوكاربيل900118م٠١‐تموز‐30721٧٩مرحل١٨0011319‐حزيران‐١٣كيفى لطيف حمد امين1503
األول‐311345٦٥مرحل١٨0012643‐حزيران‐١٣المعه نامق رضا1504 m31.13.45\ارملهخالده حسنكركوككركوك15261م١١‐تشرين

متزوجامينه حسيبكركوككركوك935144م٠١‐تموز‐301379٥٥مرحل١٨0011696‐حزيران‐١٣لطيف رؤوف عبد هللا1505
دلشاد حيدر قادر 

\شكريه عبد الكريم 
رشيد

m30.13.79

ميسون عبد هللا متزوجمسكي حسينكركوككركوك114م/٠١776‐تموز‐311050٣٩مرحل١٨0012539‐حزيران‐١٣لطيف شفيق مردان1506
m31.10.50محمد

شوكيه محمد كركوك997108م١٣‐شباط‐31175٦٤مرحل١٨0011186‐حزيران‐١٣لطيف فاتح نجم1507
سھيله سليمان متزوجامين

m31.1.75اسماعيل

m31.10.62اوات طاھر سماعيلمتزوجسيوه محمدكركوككركوك935151م٠٣‐نيسان‐311062٦٤مرحل١٨0012321‐حزيران‐١٣لطيف مجيد علي1508

m31.6.81نجيبه طاھر احمدمتزوجدلير محمدكركوككركوك٠١10889‐تموز‐31681٥٢مرحل١٨0012957‐حزيران‐١٣لطيف محمد احمد1509

m31.6.19مھابار فاضل جوھرمتزوجحسنيه حمهكركوك٠١28757264‐آذار‐31619٧٠مرحل١٨0013098‐حزيران‐١٣لطيف محمد حكيم1510

m31.9.75ھرميه احمدتوفيقمتزوججيران توفيقكركوكدبسكركوك98535م٠١‐تموز‐31975٧٩مرحل١٨0013023‐حزيران‐١٣لطيف محمود رضا1511
m30.15.23\ارملهكوله امينكركوككركوك156م/449#############301523مرحل١٨0013103‐حزيران‐١٣لعلي رشيد كاكه اوله1512
m31.5.21/ارملهوه نوشكركوك٠١35757231‐تموز‐31521٥٥مرحل١٨0013029‐حزيران‐١٣لعليه محمود حسين1513
m30.9.95نازدارعبيد كريممتزوجعطيه عليكركوك99033م٠١‐أيار‐30995٧١مرحل١٨0011929‐حزيران‐١٣لقمان خورشيد كريم1514

ھفين سيروان نصر متزوجثانيه صالحكركوككركوك110098م٠٨‐شباط‐31346٧٧مرحل١٨0012034‐حزيران‐١٣لقمان رشيد عبدهللا1515
m31.3.46الدين

m31.15.92نركز عثمان احمدمتزوجكله محمد امينكركوككركوك٠٢93593‐كانون الثاني‐311592٦٦مرحل١٨0012206‐حزيران‐١٣لقمان محمد حسين1516

نافيه محمد امين متزوجزھيه احمدكركوك59230م٠١‐تموز‐31669٧٠مرحل١٨0012805‐حزيران‐١٣لقمان محمد عبد المجيد1517
m31.6.69رسول

٠١623‐آب‐31633٦٧مرحل١٨0013125‐حزيران‐١٣لقمان نايف عارف1518 m31.6.33وعديه فاتح جاللمتزوجفخريه محمدكركوككركوك143م
m30.6.77سوسن حسنمتزوجوداره محمدكركوك39170م٠١‐تموز‐30677٧٢مرحل١٨0011841‐حزيران‐١٣لؤي علي عبد الكريم1519
m31.6.73ارملهفاطمه مولودكركوك78977م١٤‐تموز‐31673٦٩مرحل١٨0012823‐حزيران‐١٣ليلى احمد علي1520
m31.10.46\ارملهشكيبه خليلكركوككركوك٠١418141‐تموز‐311046٤٧مرحل١٨0012279‐حزيران‐١٣ليلى اسماعيل احمد1521



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m30.16.67\ارملةنتشين عوالكركوكاربيل39858م٠١‐آب‐301667٦١مرحل١٨0011856‐حزيران‐١٣ليلى عبدهللا محمد1522
األول‐309100٦٧مرحل١٨0011453‐حزيران‐١٣ليلى عبدالواحد حسين1523 m30.9.100/ارولهبھيه عليكركوك45983م١٠‐تشرين

٠٣56‐نيسان‐301074٦٧مرحل١٨0011142‐حزيران‐١٣ليلى وھاب مصطفى1524
11077
فخريه كركوككركوكب/

m30.10.74\ارملهحمدامين

m31.1.3/ارملةزينب نادركركوك372184م٠١‐تموز‐3113٤٨مرحل١٨0011889‐حزيران‐١٣ليمو كياني رضا1525

جھان محمد كركوككركوك92830م٠١‐تموز‐301369٤٥مرحل١٨0011460‐حزيران‐١٣ليمو محمد غفور1526
m30.13.69\ارملةعلي

m31.6.76فريده علي عثمانمتزوجخاتون احمدكركوك380136م٠١‐تموز‐31676٣٤مرحل١٨0012814‐حزيران‐١٣مارف احمد عثمان1527
m31.6.78لعليه عزيز رشيدمتزوجليلى رحيمكركوككركوك170161م٠١‐تموز‐31678٦٩مرحل١٨0012756‐حزيران‐١٣مارف صابر حسن1528

سنيه اسماعيل متزوجحنيفه محمدكركوك٠١393194‐تموز‐31131٦٥مرحل١٨0011739‐حزيران‐١٣مامند احمد محمدعلي1529
m31.1.31ابراھيم

متين حسام الدين 1530
سامعة كركوكدبسكركوك90512م٠٤‐تموز‐311034٧٢مرحل١٨0012429‐حزيران‐١٣مصطفى

دنيز صايغن عبد متزوجعبدالحكيم
m31.10.34الجبار

مخمواربيل76166م٠١‐تموز‐31277٤١مرحل١٨0011378‐حزيران‐١٣مجيد احمد حمد1531
m31.2.77فاطمة حسين خضرمتزوجمياس حمدكركوكر

m31.8.19حبيبة اسماعيل قادرمتزوجشمسة معروفكركوككركوك48462م٠١‐تموز‐31819٦٣مرحل١٨0012748‐حزيران‐١٣مجيد احمد سليمان1532

الثاني‐30134٤٣مرحل١٨0011466‐حزيران‐١٣مجيد حسن عبد هللا1533 m30.13.4استي اومر حمهمتزوجمامز معروفكركوككركوك٠١351131‐كانون

فاطمه حمه كركوككركوك1155152م٠٣‐شباط‐301642٧١مرحل١٨0011586‐حزيران‐١٣مجيد رشيد محمد امين1534
m30.16.42مريم عمر عبد هللامتزوجمصطفى

m31.3.67جميله خليل احمدمتزوجرحمه عزيزكركوككركوك507200م٠١‐تموز‐31367٢٨مرحل١٨0012030‐حزيران‐١٣مجيد صالح فتاح1535
m30.13.60بدريه ابراھيم كريممتزوجشوكت رسولكركوككركوك15م\٠١995‐تموز‐301360٤٣مرحل١٨0011481‐حزيران‐١٣مجيد محمد رضا1536
m33.3.91/ارملهامنه خليلكركوككركوك35115م٠٦‐أيار‐33391٤٥مرحل١٨0011231‐حزيران‐١٣محبوب علي فرج1537

٠١393‐تموز‐31411٤٧مرحل١٨0012977‐حزيران‐١٣محبوبة حيدر عزيز1538
78464

0
m31.4.11\ارملهخانم عارفكركوككركوك

m31.4.75/ارملهزليخه قادركركوككركوك7038م٠١‐تموز‐31475٤٥مرحل١٨0012989‐حزيران‐١٣محبوبة رسول طه1539

خوشادبسكركوك1142109م١٥‐نيسان‐31712٦٦مرحل١٨0012310‐حزيران‐١٣محسن احمد حسين1540
m31.7.12نافعة محمد عوالمتزوجمياس عبدهللاكركوكد

m31.9.8آرزو جعفر حسينمتزوجبھية محمدكركوككركوك٢٣968108‐آذار‐3198٨٤مرحل١٨0012882‐حزيران‐١٣محسن محمد عبدالقادر1541
األول‐30479٦٣مرحل١٨0011781‐حزيران‐١٣محمد ابراھيم محمود1542 m30.4.79فھيمه رضا محمودمتزوجزينب قاسمكركوككركوك٢٢1077164‐كانون
m31.11.65صبيحه برايممتزوجنجمه مولودكركوككركوك43110م٠١‐تموز‐311165٣٩مرحل١٨0012257‐حزيران‐١٣محمد احمد حسين1543
m31.10.89جيران نجم محمدمتزوجامينه شكركركوك194م٠١١١٨‐تموز‐311089٥٢مرحل١٨0012878‐حزيران‐١٣محمد احمد عبدالقادر1544
٠١623‐تموز‐3163٦٩مرحل١٨0012979‐حزيران‐١٣محمد احمد مجيد1545 m31.6.3فاطمه محمد نادرمتزوجفھيمه محمدكركوككركوك171م

محبوبه محمد متزوجرحيمه اغاكركوككركوك376177م٠١‐تموز‐301039٤٦مرحل١٨0011328‐حزيران‐١٣محمد احمد محمد1546
m30.10.39ابراھيم

m30.16.14نجيبه سليمان محمدمتزوجخديجه حكيمكركوككركوك75231م\٠١377‐تموز‐301614٥١مرحل١٨0011870‐حزيران‐١٣محمد احمد محمدامين1547
m30.13.20اواز ياسين عبد هللامتزوجمحبوبه عليكركوككركوك100310م١١‐أيار‐301320٧٠مرحل١٨0011680‐حزيران‐١٣محمد اسماعيل حسين1548



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.15.77كلي حسن خضرمتزوجزينب طهكركوككركوك396154م٠١‐تموز‐311577٣٥مرحل١٨0012218‐حزيران‐١٣محمد اسماعيل عزيز1549

قطر الندى فاضل \ متزوجامنه جليلكركوككركوك175م ١٢34‐حزيران‐301086٥٧مرحل١٨0011238‐حزيران‐١٣محمد امين علي كريم1550
m30.10.86نرجس علي

m30.11.3سروين علي lمحمدمتزوجنعمه خوشناوكركوك٠٢1115168‐شباط‐30113٧٠مرحل١٨0011816‐حزيران‐١٣محمد انور عباس1551

محمد بابا علي 1552
ھوزان تحسين عبد متزوجناسك باقيكركوككركوك111362م٠١‐آب‐30498٧٠مرحل١٨0011896‐حزيران‐١٣اسماعيل

m30.4.98هللا

m31.8.88ابتسام جاسم محمدمتزوجخديجه محمدكركوككركوك932184م٠١‐تموز‐31888٥٢مرحل١٨0012479‐حزيران‐١٣محمد بھاء الدين قاسم1553

2\٠١266‐تموز‐31672٤٧مرحل١٨0012955‐حزيران‐١٣محمد توفيق نادر1554
96

m31.6.72صبريه رشيد كريممتزوجعصمت نادركركوككركوك9134

كتان كاك كركوككركوك937154م٠١‐كانون األول‐31120٧٥مرحل١٨0011417‐حزيران‐١٣محمد جالل محمود1555
m31.1.20شنو صديق محمودمتزوجخضر

مخمواربيل179121م٠٥‐كانون الثاني‐30944٧٩مرحل١٨0011691‐حزيران‐١٣محمد جميل خورشيد1556
m30.9.44سنوبر جالل حمدمتزوجصافيه محمودكركوكر

كلجين حمه كركوككركوك٠١39977703‐تموز‐31379٤٥مرحل١٨0012617‐حزيران‐١٣محمد جوامير علي1557
m31.3.79افتاو رشيدعبدهللامتزوجسور

m30.13.39ليلى نجم احمدمتزوجنارنج محمدكركوككركوك٠٣114252‐آذار‐301339٧٧مرحل١٨0011467‐حزيران‐١٣محمد جوھر رحيم1558

m30.10.93شناي احسان خليلمتزوجغربت عباسكركوككركوك144م ٠١104‐كانون األول‐301093٧٧مرحل١٨0011237‐حزيران‐١٣محمد حسام الدين احمد1559

m31.11.44غزيمه قادر احمدمتزوجريحان محمدكركوككركوك15350م٠١‐تموز‐311144٥٢مرحل١٨0013100‐حزيران‐١٣محمد حسن محمد1560

m31.6.74وزيره محمد كاكالنمتزوجفخريه قادركركوك819115م٢٠‐أيلول‐31674٧٧مرحل١٨0012813‐حزيران‐١٣محمد حسين حسن1561

m31.8.31/مطلقالماز ابراھيمكركوككركوك541198م٠٦‐شباط‐31831٧٥مرحل١٨0012497‐حزيران‐١٣محمد حسين سليمان1562

محمد حسين 1563
دابان فؤاد متزوجھدله كريمكركوككركوك666123م٠١‐كانون الثاني‐301645٧٩مرحل١٨0011593‐حزيران‐١٣عبدالرحمن

m30.16.45عبدالرحمن

ناھده عبد كركوككركوك1079187م٠١‐تموز‐301129٦٧مرحل١٨0011585‐حزيران‐١٣محمد حسين فتاح1564
m30.11.29ئاواز صديق توفيقمتزوجالعزيز

٠١375‐تموز‐301055٤٩مرحل١٨0012752‐حزيران‐١٣محمد حمه علي محمد1565 m30.10.55عائشه عبد هللا حسنمتزوجزھره قادركركوككركوك25م
m31.9.16محبوبه حمد محمودمتزوجبكم حسينكركوك102158م٠١‐تموز‐31916٥٠مرحل١٨0012069‐حزيران‐١٣محمد خضر اسماعيل1566
m31.9.76روبار خليل محمدمتزوجخانم رحيمكركوككركوك1148103م٠١‐تموز‐31976٥٥مرحل١٨0012220‐حزيران‐١٣محمد خضر محمد1567
m30.11.44رواء محمد سعيدمتزوجزھراء حسنكركوك16130م٠٢‐آب‐301144٧١مرحل١٨0012619‐حزيران‐١٣محمد خليل محمد1568

عاصمه فال كركوككركوك٠١38977626‐تموز‐301125٢٨مرحل١٨0012754‐حزيران‐١٣محمد خورشيد خضر1569
m30.11.25امنه رشيد خضرمتزوجمورز

محمد خورشيد 1570
m31.1.45شيرين طاھرمتزوجاسمر احمدكركوك599021م٠١‐آذار‐31145٧٦مرحل١٨0011897‐حزيران‐١٣عبدالرحمان

جميله محي الدين متزوجحليمه عمركركوككركوك8689م٠١‐تموز‐301281٤٥مرحل١٨0011603‐حزيران‐١٣محمد درويش صالح1571
m30.12.81عمران
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وصفيه علي متزوجفريده حسينكركوككركوك٠١369706‐تموز‐311075٦٤مرحل١٨0012345‐حزيران‐١٣محمد رستم احمد1572

m31.10.75منصور

بھية حمه غريب متزوجحكيمة حسينكركوككركوك992113م٠١‐تموز‐311191٢٩مرحل١٨0012410‐حزيران‐١٣محمد رشيد قادر1573
m31.11.91عثمان

مياسى عمر مامن متزوجسلطانة مولودكركوكدبسكركوك102104م٠١‐تموز‐31270٤٤مرحل١٨0011391‐حزيران‐١٣محمد رشيد مصطفى1574
m31.2.70حمة

محمد رمزي ابراھيم 1575
m31.9.68ايتان مصطفى احمدمتزوجبھيجه سعيدكركوككركوك49053م٠١‐أيار‐31968٤٨مرحل١٨0012219‐حزيران‐١٣محمد

35ملح٠١‐تموز‐31860٥٠مرحل١٨0012299‐حزيران‐١٣محمد رمزي بكر فتاح1576
خديجه كركوككركوك181ق

m31.8.60جميله احمد عليمتزوجمصطفى

m31.1.39شمام قادر عمرمتزوجمليحه رشيدكركوكشوانكركوك٠١38276416‐تموز‐31139٣٩مرحل١٨0011403‐حزيران‐١٣محمد رمضان عمر1577
m30.9.34خاصي عمر حمدمتزوجمامز مولودكركوك402137م٠١‐تموز‐30934٥٦مرحل١٨0011939‐حزيران‐١٣محمد سعدي يوسف1578

اوات نجم الدين متزوجعائشه نجمكركوككركوك101968م٠٣‐كانون الثاني‐301570٧٥مرحل١٨0011706‐حزيران‐١٣محمد سعيد رفيق1579
m30.15.70صابر

m31.5.73ليلى ناصح نامقمتزوجنركس سعيدكركوككركوك٠٤819192‐آب‐31573٧٧مرحل١٨0013038‐حزيران‐١٣محمد سيفي احمد1580
m30.14.76/مطلقشيرين كريمكركوككركوك١٩8416788‐أيار‐301476٦٥مرحل١٨0011261‐حزيران‐١٣محمد صابر امين1581
m31.15.17سيوى عبد هللا حمدمتزوجبسي محمودكركوككركوك116933م٠١‐تموز‐311517٧٣مرحل١٨0012208‐حزيران‐١٣محمد صابر عثمان1582

نھلة صالح الدين متزوجقدريه رضاكركوكاربيل33071م٠١‐تموز‐30859٦٥مرحل١٨0011902‐حزيران‐١٣محمد صديق عثمان1583
m30.8.59عبد هللا

m30.14.77روناك محمود حسنمتزوجمصريه محمدكركوككركوك٠١114175‐تموز‐301477٨٢مرحل١٨0011262‐حزيران‐١٣محمد طالب محي الدين1584

m31.3.57نجيبه صالح خضرمتزوجفاطمه شريفكركوككركوك٠١16879949‐تموز‐31357٣١مرحل١٨0012045‐حزيران‐١٣محمد طالب نادر1585
m31.5.68فھيمه حسنمتزوجنجمه رشيدكركوك8990م٠١‐تموز‐31568٤٥مرحل١٨0012930‐حزيران‐١٣محمد طاھر عبا فتاح1586

سازان جالل متزوجنجمه قادركركوككركوك1099122م٠٧‐أيلول‐301224٧٤مرحل١٨0011517‐حزيران‐١٣محمد طلعت قادر1587
m30.12.24اسماعيل

m31.16.88افراح جمالمتزوجساجده حسينكركوككركوك١٩68179‐أيار‐311688٧٩مرحل١٨0013056‐حزيران‐١٣محمد عادل عبدهللا1588
m31.3.42بھيه سعيد احمدمتزوجنعيمه نجمكركوككركوك٠١38241000‐تموز‐31342٤٠مرحل١٨0012049‐حزيران‐١٣محمد عارف محمد1589

محمد عبد القادر محمد 1590
نرمين نوري عبد متزوجليلى غفوركركوككركوك995124م٠٥‐تموز‐311448٦٥مرحل١٨0012080‐حزيران‐١٣صالح

m31.14.48الرحمن

m30.8.71ناھده عثمانمتزوجموثي كريمكركوكاربيل416184م٠١‐تموز‐30871٦٩مرحل١٨0011919‐حزيران‐١٣محمد عبد هللا شيخان1591
m31.6.60زھيه احمد رشيدمتزوجملك محمودكركوككركوك168م٠١٧٨‐تموز‐31660٤٢مرحل١٨0012952‐حزيران‐١٣محمد عبد المجيد ھمزه1592

نعيمه محمد كركوككركوك34897م٠١‐أيلول‐311349٥٢مرحل١٨0012700‐حزيران‐١٣محمد عبيد رفيق1593
بيالن عبد الصمد متزوجسعيد

m31.13.49عزيز

m30.6.71خانه كل بكرمتزوجسلمى عبد هللاكركوك58793م٠١‐تموز‐30671٦٩مرحل١٨0011838‐حزيران‐١٣محمد عبيد عبد الرحمن1594
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متزوجفاطمه رشيدكركوككركوك134م/٠١396‐تموز‐311368٥١مرحل١٨0012263‐حزيران‐١٣محمد عبيد غيب هللا1595
اختر كريم عبد 

الرحمن \خوشكان 
حسن

m31.13.68

m31.5.85صبيحه حاتممتزوجرحمه كريمكركوك238195م٠١‐تموز‐31585٥٧مرحل١٨0012928‐حزيران‐١٣محمد عثمان زوراب1596

عائشه محمد كركوكاربيل4443م٠١‐تموز‐30739٥١مرحل١٨0011636‐حزيران‐١٣محمد علي محمد1597
m30.7.39سكينه محمد توفيقمتزوجصالح

الثاني‐31198٦٨مرحل١٨0011730‐حزيران‐١٣محمد عمر حسن1598 m31.1.98بصيره عثمان حسنمتزوجحالو نوريكركوك39630م١٠‐كانون

رحمه حمه كركوك36224م٠١‐تموز‐31588٥٥مرحل١٨0012728‐حزيران‐١٣محمد عمر زنيل1599
m31.5.88كافيه حسين عليمتزوجصالح

m31.11.23دلبر نادر حسنمتزوجمينا جباركركوككركوك14128052ب٠١‐تموز‐311123٥٠مرحل١٨0012419‐حزيران‐١٣محمد عمر علي1600

سيبيرادبسكركوك838120م٠١‐نيسان‐311539٨٠مرحل١٨0012232‐حزيران‐١٣محمد عمر كريم1601
به روين ولي متزوجخاتون عبدهللاكركوكن

m31.15.39حمدامين

m31.9.42صبيحة حسين محمدمتزوجفكرية مجيدكركوككركوك74103م٠١‐تموز‐31942٤٦مرحل١٨0012118‐حزيران‐١٣محمد عمر محمد1602

\ارملةعائشه كريمكركوككركوك36567م٠١‐تموز‐3113100٤٠مرحل١٨0012329‐حزيران‐١٣محمد عمر محمد امين1603
m31.13.10

0

نسرين محمد كركوككركوك٠١1124177‐تموز‐311470٧٥مرحل١٨0011983‐حزيران‐١٣محمد غازي غفور1604
m31.14.70ورده خالد محمدمتزوجنوري

m30.14.41ريحان محمد رسولمتزوجمينه ماميركركوككركوك61192م٠١‐تموز‐301441٣٥مرحل١٨0011263‐حزيران‐١٣محمد فاتح طاھر محمد1605

امينه محمد كركوك18050م٠١‐تموز‐31579٥٣مرحل١٨0013089‐حزيران‐١٣محمد فتاح احمد1606
m31.5.79/متزوجامين

اختر حمه كركوككركوك٠١1088183‐كانون الثاني‐311454٧٠مرحل١٨0012625‐حزيران‐١٣محمد فرج قادر1607
به ھار احمد حمه متزوجرحيم

m31.14.54صالح

ھاجر محى كركوككركوك1002112م١٤‐كانون الثاني‐311416٧٧مرحل١٨0012126‐حزيران‐١٣محمد قادر احمد1608
m31.14.16فيان نجم عبدهللامتزوجالدين

كركوكركوك767122م٠٦‐حزيران‐3053٧١مرحل١٨0011964‐حزيران‐١٣محمد قادر توفيق1609
m30.5.3بھيجه علي خضرمتزوجفاطمه حسينكركوكك

عائشه كركوككركوك472177م٢٦‐أيار‐30986٦٥مرحل١٨0011296‐حزيران‐١٣محمد كاكه احمد1610
m30.9.86كوثر نوري احمدمتزوجمصطفى

األول‐301061٧٦مرحل١٨0011149‐حزيران‐١٣محمد كرم كاكل1611 ٠١947‐كانون m30.10.61ارزو حمد عزيزمتزوجفريده حسنكركوككركوك193م
الثاني‐31695٧٢مرحل١٨0012784‐حزيران‐١٣محمد كريم احمد1612 m31.6.95جيمن حسن شريفمتزوجفتحية عمركركوككركوك90686م٠١‐كانون

محمد كريم حمه 1613
m31.6.40نزيم احمد كريممتزوجبھيه زنيلكركوك70م/٠١362‐تموز‐31640٦٧مرحل١٨0012801‐حزيران‐١٣خورشيد

نخشين اسماعيل متزوجعائشه عزيزكركوككركوك34129م٠١‐تموز‐30963٤٤مرحل١٨0013102‐حزيران‐١٣محمد كريم شيخه1614
m30.9.63عمر

m31.15.90ايھان عدنان احمدمتزوجامينه امينكركوككركوك110048م٠١‐تموز‐311590٦٨مرحل١٨0012012‐حزيران‐١٣محمد كريم عارف1615
m30.14.86فاطمه صالح محمدمتزوجخانم امينكركوككركوك٠١38576891‐تموز‐301486٣٠مرحل١٨0012760‐حزيران‐١٣محمد كريم محمد1616



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
الثاني‐311083٧٢مرحل١٨0012542‐حزيران‐١٣محمد محمد حيدر1617 m31.10.83اسمر قادر حيدرمتزوجخمى فتاحكركوككركوك1161117م٠١‐كانون

مائدة محمد شريف متزوجخديجة محمدكركوككركوك371117م٠١‐تموز‐31772٤٩مرحل١٨0012434‐حزيران‐١٣محمد محمود احمد1618
m31.7.72صالح

m30.16.12زارا رشيد شينهمتزوجفاطمه حمدكركوككركوك38516م٠١‐تموز‐301612٣٤مرحل١٨0011265‐حزيران‐١٣محمد محمود رسول1619
m31.13.14زھيده عبد نادرمتزوجبدريه عليكركوككركوك٠١37975628‐تموز‐311314٥٤مرحل١٨0012701‐حزيران‐١٣محمد محمود قادر1620
m31.6.24دلوز عمر مروانمتزوجامينه غفوركركوك٠١84730‐أيار‐31624٧٦مرحل١٨0013090‐حزيران‐١٣محمد محمود محمد1621
m30.9.11بدريه جميل رسولمتزوجكلي حسينكركوك1169م٠١‐تموز‐30911٢٨مرحل١٨0011947‐حزيران‐١٣محمد مخول عبدهللا1622

محمد نامق خليفة 1623
m31.11.22كافية محمد قادرمتزوجفھيمة قادركركوككركوك٠١36973663‐تموز‐311122٥٥مرحل١٨0012420‐حزيران‐١٣نوري

m31.14.23مھا باد محمد قاسممتزوجنازمين رسولكركوككركوك1056134م٢٤‐تموز‐311423٧٨مرحل١٨0012156‐حزيران‐١٣محمد نامق محمد1624

بھيجه عبد كركوككركوك928151م١٢‐شباط‐311091٧١مرحل١٨0012532‐حزيران‐١٣محمد نامق مدحت1625
زلين حميد عبد متزوجالرحمن

m31.10.91الرحمن

األول‐31364٧٠مرحل١٨0012029‐حزيران‐١٣محمد نجاة خورشيد1626 m31.3.64كوير علي صفرمتزوجكلسر خضركركوككركوك84334م٢٥‐تشرين
m30.8.87قطبيه عثمان حسينمتزوجامينه شيخهكركوكاربيل52179م٢٩‐نيسان‐30887٧٠مرحل١٨0011909‐حزيران‐١٣محمد نجم الدين حسين1627

ليلى كركوككركوك١٨112182‐آذار‐311469٧٢مرحل١٨0012166‐حزيران‐١٣محمد نوري صالح1628
شه ھين جالل متزوجعبدالرزاق

m31.14.69مولود

m30.16.29دلوز احمد عزيزمتزوججيوان محمدكركوككركوك555176م٠٧‐أيار‐301629٦٩مرحل١٨0011596‐حزيران‐١٣محمد ھدايت نجم1629
m31.5.25ليمو محمد عليمتزوجشانيه عزيزكركوك٠١29659167‐تموز‐31525٦٧مرحل١٨0012736‐حزيران‐١٣محمد ھمزه فتاح1630
٢٤95‐أيار‐301062٨٦مرحل١٨0011240‐حزيران‐١٣محمد ياسين رؤوف1631 m30.10.62\اعزبشيان محمدكركوككركوك106م

متزوجسعدية عبد هللاكركوككركوك96556م١٠‐كانون الثاني‐31992٦٩مرحل١٨0012199‐حزيران‐١٣محمد يوسف انور1632
سعدية صالح 

محمد/ماھرة حسين 
عمر

m31.9.92

m31.1.55/ارملمنيجه محمدكركوك٠١35370449‐تموز‐31155٣٣مرحل١٨0011741‐حزيران‐١٣محمدرضا كريم رضا1633
m30.13.95نورھان كوثر قادرمتزوجشفيقه توفيقكركوككركوك٠١101020140‐تموز‐301395٥٥مرحل١٨0011490‐حزيران‐١٣محمود احمد حسين1634
الثاني‐30650٦٧مرحل١٨0011831‐حزيران‐١٣محمود سعيد محمد1635 m30.6.50كنانه اسعد عبد هللامتزوجرحيمة رشيدكركوك٠١37975649‐كانون

كزال بكر حمه متزوجنركس سعيدكركوك٢٣9347‐كانون األول‐31543٧٨مرحل١٨0013080‐حزيران‐١٣محمود سيفي احمد1636
m31.5.43صالح

m31.7.78فھيمه عبد الرحمنمتزوجتمينه محمدكركوككركوك٠١6713219‐تموز‐31778٤٨مرحل١٨0012146‐حزيران‐١٣محمود عزيز امين1637

سعديه مصطفى متزوجزليخه عمركركوككركوك58م٠١٥٧٣‐تموز‐301272٥١مرحل١٨0011500‐حزيران‐١٣محمود محمد مولود1638
m30.12.72حسن

محمود محمد نوري 1639
m30.15.14نجيبه محمد صالحمتزوجكله كريمكركوككركوك1162117م٠١‐تموز‐301514٥٦مرحل١٨0011723‐حزيران‐١٣رشيد

فاطمه حمه كركوك٠١296125‐تموز‐3155٥٢مرحل١٨0013048‐حزيران‐١٣محمود محمدج احمد1640
m31.5.5امينه غفورمتزوجكريم

m30.9.93ساكار عزيز عبدهللامتزوجامينه رسولكركوك98975م٠١‐تموز‐30993٦٧مرحل١٨0011927‐حزيران‐١٣محمود نوري اسماعيل1641

m31.9.99كرجي محمد موشىمتزوجعائشه حسنكركوككركوك27617م٠١‐تموز‐31999٣٩مرحل١٨0012746‐حزيران‐١٣محي الدين احمد بھرام1642
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محي الدين صالح 1643
واسيله كركوككركوك18361م٠١‐حزيران‐30420٥٨مرحل١٨0011795‐حزيران‐١٣عزيز

متزوجمصروف
رقيه مولود خضر 

/ تريفه حسين 
خضر

m30.4.20

m30.9.90حالوه علي محمدمتزوجعاصمه محمدكركوك٠١558148‐تموز‐30990٠٢مرحل١٨0011284‐حزيران‐١٣محي الدين قادر كريم1644
الثاني‐30577٦٢مرحل١٨0011555‐حزيران‐١٣مدحت بھجت عزيز1645 m30.5.77زيان خزعل رشيدمتزوجحليمه رشيدكركوككركوك٠١36873587‐كانون
m30.14.9/ارملهھمينه شريفكركوككركوك٠١38476758‐تموز‐30149٤٢مرحل١٨0011335‐حزيران‐١٣مدينه حسين حسن1646
m31.16.87/ارملهامينه حمدانكركوك25196م٠١‐تموز‐311687٤٩مرحل١٨0013055‐حزيران‐١٣مدينه علي رضا1647

مراد خان محي الدين 1648
خديجه كركوككركوك٠١346638‐كانون الثاني‐301472٤٦مرحل١٨0012181‐حزيران‐١٣صالح٥٠

زاري عزيز متزوجاسماعيل
m30.14.72اسماعيل

مرجانه كوخه افندى 1649
m31.7.61\ارملةرحمه توفيقكركوككركوك٠١7883‐تموز‐31761٥٠مرحل١٨0012524‐حزيران‐١٣عثمان

سيرات عبد الرزاق متزوجشيرين شاماركركوككركوك٠١929176‐تموز‐311586٧٦مرحل١٨0012223‐حزيران‐١٣مردان عاشور محمود1650
m31.15.86محمود

قرة كركوك391111م٢٤‐أيلول‐31787٧٩مرحل١٨0012444‐حزيران‐١٣مروان حسن حسين1651
m31.7.87نيان عمر عبدهللامتزوجسعدية غريبكركوكحسن

m31.1.83نازك يوسف مطرودمتزوجمريم عثمانكركوك71285م٢٧‐آذار‐31183٧٨مرحل١٨0011731‐حزيران‐١٣مروان يكتا صائب1652

m31.11.20\ارملةامينه محمدكركوككركوك٠١38576896‐تموز‐311120٥٠مرحل١٨0012259‐حزيران‐١٣مريم احمد حمه1653
m31.8.16\ارملةخديجه حسنكركوككركوك276125م٠١‐تموز‐31816٤٥مرحل١٨0012997‐حزيران‐١٣مريم شريف خضر1654
m31.10.68\ارملهفاطمه احمدكركوككركوك٠١50047‐تموز‐311068٣٩مرحل١٨0012540‐حزيران‐١٣مريم صالح معروف1655
m30.6.86\ارملهخديجه محمدكركوككركوك٠١356895‐تموز‐30686٣٠مرحل١٨0011298‐حزيران‐١٣مريم علي مراد1656

مريوان حمه غريب 1657
m31.13.56نرمين حسين امينمتزوجغزال رشيدكركوككركوك85712م٠١‐كانون الثاني‐311356٧٢مرحل١٨0012704‐حزيران‐١٣حمه شيد

m31.9.62شه وبو رحمان حمدمتزوجليلى محمدكركوككركوك57735م١٤‐حزيران‐31962٦٨مرحل١٨0012051‐حزيران‐١٣مريوان خورشيد عثمان1658

مريوان فاضل فيض 1659
m31.15.96خلود جواد خليلمتزوجسعاده حبيبكركوككركوك293187م٠١‐تموز‐311596٤٩مرحل١٨0012108‐حزيران‐١٣هللا

m31.7.63ليلى انور عثمانمتزوجنازك  عثمانكركوككركوك674197م٢٠‐شباط‐31763٨٠مرحل١٨0012463‐حزيران‐١٣مريوان محمد علي1660

مريوان محمد ھادي 1661
شليره محمد كركوك961145م٠١‐تموز‐31665٧٥مرحل١٨0012804‐حزيران‐١٣فاتح

ميديا حمه صالح متزوجصالح
m31.6.65مشير

نخشين كركوككركوك670121م١٥‐أيار‐30824٦٨مرحل١٨0011917‐حزيران‐١٣مسعود ابراھيم كريم1662
نافعه عبد هللا متزوجاسماعيل

m30.8.24اسماعيل

m30.5.1شيالن عاصي عليمتزوجسن كل عليكركوكدبسكركوك909192م١٥‐شباط‐3051٨٠مرحل١٨0011967‐حزيران‐١٣مسعود اسماعيل حسين1663

m29.2.83شاديه مجيد احمدمتزوجشمسه اشرفكركوككركوك113م\٠١842‐كانون الثاني‐29283٧٢مرحل١٨0011615‐حزيران‐١٣مسعود بھاء الدين احمد1664

m31.2.67ھديه حميد اسماعيلمتزوجلعلي حسينكركوككركوك751110م٠١‐تموز‐31267٦٩مرحل١٨0012855‐حزيران‐١٣مسعود حسن مولود1665
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m31.15.55قدريه شكر اسماعيلمتزوجزليخه مولودكركوككركوك٠٥27454724‐أيلول‐311555٦٩مرحل١٨0012002‐حزيران‐١٣مسعود رشيد حسين1666

الثاني‐46983٦٥مرحل١٨0012894‐حزيران‐١٣مسعود عزيز نادر1667 m46.9.83حليمه احمد حسنمتزوجرقيه امينكركوككركوك1253178م٠١‐كانون
m30.5.73سميره رفيق صديقمتزوجھاجر عزيزكركوككركوك108914م٠٣‐شباط‐30573٦٦مرحل١٨0011554‐حزيران‐١٣مسعود ھادي شربت1668
٠١444‐نيسان‐31292٦٨مرحل١٨0012902‐حزيران‐١٣مشير حمد رسول1669 m31.2.92بروني عبد هللا حامدمتزوجصبيحة كورهكركوككركوك14م
m31.3.95كول كريم حميدمتزوجامنه رحمنكركوككركوك76822م٠١‐أيلول‐31395٧٣مرحل١٨0012028‐حزيران‐١٣مصطفى احمد رحيم1670

مصطفى اسماعيل 1671
m30.8.61حنيفه طه حسينمتزوجعائشه حمدكركوكاربيل٠١7214205‐تموز‐30861٣٧مرحل١٨0012763‐حزيران‐١٣مصطفى

٠٨1135‐أيار‐311224٧٨مرحل١٨0012585‐حزيران‐١٣مصطفى خلف حسين1672
جيران نجم كركوككركوك63م

فاطمه جبار عبد متزوجالدين
m31.12.24المجيد

نجيبه محمد كركوككركوك157151م٠١‐تموز‐31611٦٩مرحل١٨0012956‐حزيران‐١٣مصطفى ذن نون حكيم1673
m31.6.11صبيحه محمد احمدمتزوجامين

m31.1.93ليلى نعمان كاكلمتزوجرحمه محمدكركوك٠١254787‐تموز‐31193٦٧مرحل١٨0011735‐حزيران‐١٣مصطفى رحمان كاكل1674

مصطفى صادق 1675
m30.8.81نازنين طاھرمتزوجزبيده حسينكركوكاربيل44341م٠١‐تموز‐30881٧٢مرحل١٨0011915‐حزيران‐١٣ابراھيم

مصطفى عبدالرحمن 1676
m31.14.20ئارا خليل رضامتزوجھديه نصرتكركوككركوك66145م٢٣‐أيلول‐311420٧٣مرحل١٨0012162‐حزيران‐١٣كوخه رضا

الثاني‐31372٦٢مرحل١٨0012032‐حزيران‐١٣مصطفى علي قبر1677 m31.3.72كلشان عباس محمدمتزوجةامينه عليكركوككركوك132م١٤٦٠٧‐كانون

مصطفى وھبي 1678
كولجان عباس متزوجمائده نجاةكركوككركوك82973م٠١‐كانون الثاني‐31353٦١مرحل١٨0012027‐حزيران‐١٣عبدالمجيد

m31.3.53توفيق

m31.9.82امال رفعت بھجتمتزوجنوريه بھجتكركوككركوك1011109م٠٣‐تشرين األول‐31982٧٣مرحل١٨0012127‐حزيران‐١٣مصطفي احمد رمضان1679

m31.9.40\ارملدولت درويشكركوككركوك٠١1013121‐أيار‐31940٦٤مرحل١٨0012139‐حزيران‐١٣مصطفي ستار جوھر1680
m30.7.94أمل صباح عديمتزوجعائشه صادقكركوكاربيل36104م٠١‐تموز‐30794٧٢مرحل١٨0011627‐حزيران‐١٣مصلح كريم كاك هللا1681
m31.15.15كلنام محمد عثمانمتزوجمنيج محمدكركوككركوك733160م٠١‐تموز‐311515٧٤مرحل١٨0012221‐حزيران‐١٣مظفر حمد احمد1682
m30.9.27فاطمه احمد سليمانمتزوجنخته عبد هللاكركوك1066155م٠٧‐شباط‐30927٧٣مرحل١٨0011286‐حزيران‐١٣معروف حمدامين شكر1683

متزوجبھيه عليكركوكاربيل44215م٠١‐تموز‐30860٤٦مرحل١٨0011609‐حزيران‐١٣معروف عمر سليمان1684
يرشنك 

عثمان\نخشن 
مصطفى

m30.8.60

الثاني‐31750٨٢مرحل١٨0012468‐حزيران‐١٣معروف محمد حسن1685 m31.7.50روناك حسين  قادرمتزوجزليخه قادركركوككركوك980161م٠٢‐كانون

m30.6.6اسمر خضر رحمانمتزوجزيدين رشيدكركوككركوك276159م٠١‐تموز‐3066٤٩مرحل١٨0011220‐حزيران‐١٣معروف محمد عثمان1686

بشرى رؤوف عبد متزوجفاطمه محمودكركوككركوك107936م١١‐كانون الثاني‐301333٧٠مرحل١٨0011685‐حزيران‐١٣معروف محمد عزالدين1687
m30.13.33الكريم

m31.2.58بروين طاھر رسولمتزوجصبرية صالحكركوككركوك704135م٠١‐تموز‐31258٧٧مرحل١٨0011167‐حزيران‐١٣مغريد بابير بيرداود1688

m31.9.33سوزان خالند رسولمتزوجحسيبه شريفكركوككركوك534106م٠١‐أيار‐31933٥٩مرحل١٨0012074‐حزيران‐١٣مقداد كريم محمد1689
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صويبه محمد متزوجاسكه يوجانكركوككركوك79463م٠١‐أيلول‐31898٧١مرحل١٨0012495‐حزيران‐١٣مكرم جاسم احمد1690

m31.8.98محمود

m30.14.62نرمين خليل رحمانمتزوجحنيفه احمدكركوككركوك1103188م١٥‐أيار‐301462٦١مرحل١٨0011334‐حزيران‐١٣مكرم محمد ابراھيم1691
m30.9.1/ارملهسلطانه احمدكركوك٠١16733280‐تموز‐3091٣٢مرحل١٨0011613‐حزيران‐١٣ملك مصطفى محمد1692
m31.5.17/ارملهبيروزباقيكركوك8962م٠١‐تموز‐31517٤٤مرحل١٨0013044‐حزيران‐١٣مليحه حمه صالح1693
٠١514‐تموز‐301048٤٥مرحل١٨0012844‐حزيران‐١٣مليحه رحمن فتاح1694 m30.10.48\ارملهعائشه محمدكركوككركوك12م
m31.8.70\ارملةزينب نادركركوككركوك٠١5410717‐تموز‐31870٤٢مرحل١٨0012396‐حزيران‐١٣مليحه كياني رضا1695
m31.9.48\ارملةكلجين حسنكركوككركوك٠١6713351‐تموز‐31948٥٥مرحل١٨0012129‐حزيران‐١٣مليحه محمد صالح1696

ممتاز عبدالوھاب 1697
دريا عبدالقادر متزوجفوزية عبدهللاكركوككركوك٠٧10320469‐أيار‐31960٦١مرحل١٨0012308‐حزيران‐١٣عبداللطيف

m31.9.60عزت

الثاني‐31365٤٩مرحل١٨0012041‐حزيران‐١٣ممتاز محمد محمود1698 m31.3.65وداد عدنان احمدمتزوجوصفيه صالحكركوككركوك77م118م١٦‐كانون

مھرووب كريم متزوجسعديه مجيدكركوككركوك13م ٢٠879‐تشرين الثاني‐3154٧٤مرحل١٨0012901‐حزيران‐١٣منصور جالل قرباني1699
m31.5.4قرباني

m30.13.36\ارملھاجره محمودكركوككركوك2697م٠١‐تموز‐301336٦٩مرحل١٨0011686‐حزيران‐١٣منصور صديق صالح1700
الثاني‐301484٥٩مرحل١٨0011803‐حزيران‐١٣منير برھان رشيد1701 m30.14.84نورسان غازي عليمتزوجسھيله فتاحكركوككركوك93158م٣٠‐تشرين
m31.8.63/ارملةمريم كريمكركوككركوك24169م٠١‐تموز‐31863٥٦مرحل١٨0012490‐حزيران‐١٣مھا باد حمه شين حسن1702
m31.12.75\ارملةرحمه شكوركركوككركوك103812م٢٥‐شباط‐311275٧٩مرحل١٨0012564‐حزيران‐١٣مھاباد خالد احمد1703

زاھده حسين متزوجرقيه قادركركوكاربيل44333م٠١‐تموز‐30885٦٥مرحل١٨0011923‐حزيران‐١٣مھدى قادر ابراھيم1704
m30.8.85بيرداود

مھدي صالح 1705
فاطمة سعيد متزوجدلوز محمدكركوك91067م٠١‐تموز‐30689٦٠مرحل١٨0011259‐حزيران‐١٣محمدصالح

m30.6.89خورشيد

روناك جوھر متزوجبكي محمدكركوككركوك٠١5811521‐تموز‐301075٤٦مرحل١٨0011255‐حزيران‐١٣مھدي طيفور سعيد1706
m30.10.75سعدون

الثاني‐301027٧٦مرحل١٨0011126‐حزيران‐١٣مھدي عمر رشيد1707 ٠١787‐كانون m30.10.27شاديه سيامندمتزوجسوري احمدكركوككركوك165م

صبريه عبد كركوككركوك111835م٠١‐تموز‐31862٧٤مرحل١٨0012393‐حزيران‐١٣مھدي محمد خضر1708
ارخوان نجم الدين متزوجالكريم

m31.8.62مصطفى

الثاني‐311325٧١مرحل١٨0012781‐حزيران‐١٣مھدي وھاب قادر1709 m31.13.25مھربان حسن عليمتزوجصبريه احمدكركوككركوك811130م٠١‐كانون
m30.14.69/ارملهخديجه محمدكركوككركوك9991م٠١‐تموز‐301469٤٣مرحل١٨0011226‐حزيران‐١٣مھربان سمين محمد1710
األول‐30937٧٨مرحل١٨0011447‐حزيران‐١٣موسى كريم عبدهللا1711 m30.9.37شاديه كريم حسنمتزوجصبيحه احمدكركوك734188م٢٦‐تشرين
m31.10.84بلكين انور مصطفىمتزوجصبيحه خضركركوككركوك2920م٢٦‐أيلول‐311084٦٣مرحل١٨0011990‐حزيران‐١٣موفق غريب احمد1712

خديجة كركوككركوك16079م٠١‐تموز‐301116٣٢مرحل١٨0011583‐حزيران‐١٣مولود صالح محمد1713
كالويز علي متزوجعبدالرحمن

m30.11.16عبدالرحمن

كابان محمد متزوجبغراوة صالحكركوكشوانكركوك59694م٠١‐كانون الثاني‐31792٦١مرحل١٨0012435‐حزيران‐١٣مولود محمد رحمن1714
m31.7.92مصطفى

m31.13.74انعام اسماعيل سيمنمتزوجفاطمه عباسكركوككركوك901144م٠٥‐شباط‐311374٧٧مرحل١٨0012610‐حزيران‐١٣مؤيد شاكر حيدر1715

مؤيد عبد القادر محي 1716
m31.4.47اسراء احمد طاھرمتزوجقدرية طوفانكركوككركوك١٠438587‐تشرين الثاني‐31447٥٨مرحل١٨0012724‐حزيران‐١٣الدين



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
محبوبه غيب هللا متزوجشوشه صالحكركوككورهكركوك٠١21242382‐كانون الثاني‐31375٤٩مرحل١٨0012031‐حزيران‐١٣مير عزيز اجل1717

m31.3.75حسن

سميره خورشيد متزوجحالوه محمدكركوك157130م٠١‐تموز‐31550٥٢مرحل١٨0012920‐حزيران‐١٣ميران عزيز كريم1718
m31.5.50محمد

األول‐301479٧٩مرحل١٨0011343‐حزيران‐١٣ميران محمد علي1719 m30.14.79جوان زياد كاكمتزوجشوكت حسينكركوككركوك1001181م٠١‐كانون
m31.9.64زينب رضا رشيدمتزوجحيصه سعيدكركوككركوك٠١8516839‐تموز‐31964٦٦مرحل١٨0012075‐حزيران‐١٣ميرزا صديق عزيز1720
الثاني‐311342٧٣مرحل١٨0012713‐حزيران‐١٣ميسم ابراھيم محمد1721 m31.13.42اديبه علي موسىمتزوجكلعزاز عبدهللاكركوككركوك905116م٠١‐كانون
m30.13.49سوزان احمد صادقمتزوجامينه عزيزكركوككركوك٠١6713374‐تموز‐301349٥٧مرحل١٨0011471‐حزيران‐١٣ميكائيل ابراھيم صادق1722

نوروز كركوككركوك٠٧1057153‐شباط‐311458٦٠مرحل١٨0012130‐حزيران‐١٣ميكائيل مصطفي مراد1723
نورھان اصفر متزوجمحمدامين

m31.14.58محمود

m30.15.83\ارملهخندان عبد هللاكركوككركوك٠١37474674‐تموز‐301583٣٧مرحل١٨0012179‐حزيران‐١٣مينا شامار عزيز1724
m30.12.43\ارملةجيران حسينكركوككركوك٠١39278397‐شباط‐301243٦٣مرحل١٨0013119‐حزيران‐١٣ميناء عبدهللا حسن1725
m31.8.54سناء طالب عبودمتزوجسميره حسينكركوككركوك1718م٢٤‐حزيران‐31854٦٧مرحل١٨0012288‐حزيران‐١٣ناجي طالب جبار1726
m31.14.31/ارملةامنه كريمكركوككركوك46283م٠٢‐نيسان‐311431٦٧مرحل١٨0012159‐حزيران‐١٣ناجيه بكر محمد1727

محبوبه عبد كركوككركوك٠١20440633‐آذار‐30443٦٣مرحل١٨0011801‐حزيران‐١٣نادر رمضان شريف1728
نرميله عبدي حمه متزوجهللا

m30.4.43صالح

m31.11.14ملك عزيز سعيدمتزوجفاطمة محمودكركوكدبسكركوك٠١20440799‐تموز‐311114٥٠مرحل١٨0012404‐حزيران‐١٣نادر محمد احمد1729

فاطمه كركوككركوك٠١9218101‐تموز‐31843٥٤مرحل١٨0012383‐حزيران‐١٣نارنج سعيد قادر1730
m31.8.43\ارملةخورشيد

m31.7.58\ارملهمامز محمدكركوككركوك65437م٠١‐تموز‐31758٧٢مرحل١٨0012896‐حزيران‐١٣نارنج محمد حسين1731
m31.14.27\ارملةجميله محمدكركوككركوك95258م٠١‐تموز‐311427٣٧مرحل١٨0012138‐حزيران‐١٣نازدار توفيق صالح1732

فاطمة كركوككركوك579139م٠١‐تموز‐31222٧٢مرحل١٨0011127‐حزيران‐١٣نازلين اكرم ابراھيم1733
m31.2.22/ارملةاسماعيل

بديعه كركوككركوك٠٢16833584‐نيسان‐3015٧٠مرحل١٨0011353‐حزيران‐١٣نازنين عثمان قادر1734
m30.1.5\باكرمحمدامين

m30.13.84\ارملةناسك صالحكركوككركوك٠١6913623‐تموز‐301384٥٣مرحل١٨0011486‐حزيران‐١٣نازيف حسين كريم1735
m31.5.83\ارملةنعيمه زينلكركوككركوك78117م٠١‐تموز‐31583٥٤مرحل١٨0012949‐حزيران‐١٣نازيف نامق رشيد1736
m30.13.3\ارملةھبه محمدكركوككركوك٠١388131‐تموز‐30133٤٦مرحل١٨0011496‐حزيران‐١٣ناسك كمال غفور1737

كركوكركوك115554م٠١‐شباط‐30540٧٦مرحل١٨0011448‐حزيران‐١٣ناصح رفيق محمد1738
سوزه محمد كركوكك

m30.5.40سعاد علي محمدمتزوجامين

رابعه جبار صالح متزوجنظيره رشيدكركوك238140م٠١‐تموز‐31586٥٥مرحل١٨0012730‐حزيران‐١٣ناصح عمر زوراب1739
m31.5.86امين

ناصح محمد فاتح 1740
m31.7.74بيان بايز رشيدمتزوجمھية اسعدكركوككركوك508147م٢١‐تشرين األول‐31774٦٠مرحل١٨0012441‐حزيران‐١٣عارف

كويستان حميد متزوجسوزه صديقكركوككركوك113126م٠١‐تموز‐31952٨٠مرحل١٨0012058‐حزيران‐١٣ناصح ناصر احمد1741
m31.9.52صالح



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
زيان كاكه رش  متزوجعائشه محمدكركوككركوك2927م٠٢‐نيسان‐31880٦٧مرحل١٨0012484‐حزيران‐١٣ناصر لطيف احمد1742

m31.8.80شريف

ناظم اسماعيل سيف 1743
مخموكركوك19441م٠١‐تموز‐30513٥٤مرحل١٨0011958‐حزيران‐١٣الدين

نخشين كركوكر
m30.5.13الئقه محسن عمرمتزوجاسماعيل

مھا باد كاكه رش متزوجفاطمه بيرداودكركوكاربيل989180م٠١‐تموز‐30625٧٥مرحل١٨0011209‐حزيران‐١٣ناظم انور عبد هللا1744
m30.6.25جميل

سكينه محمدنوري متزوجبھية احمدكركوك٠٢38977657‐كانون الثاني‐31136٧٠مرحل١٨0011747‐حزيران‐١٣ناظم حسن محمد1745
m31.1.36محمد امين

m30.6.21معتبر صابر محمودمتزوجخانزاد مولودكركوككركوك١٨5310582‐آب‐30621٨١مرحل١٨0011215‐حزيران‐١٣ناظم حمد محمود1746
m31.4.54حياة حميد صديقمتزوجنظيرة صابركركوككركوك503158م٢٠‐شباط‐31454٧٢مرحل١٨0012789‐حزيران‐١٣ناظم علي دعجول1747
m30.12.35لولو عمر فتاحمتزوجبيروز قادركركوككركوك٠١38576938‐تموز‐301235٤٥مرحل١٨0011522‐حزيران‐١٣نامق رفيق مجيد1748
m31.10.85خديج حسين عليمتزوجحمديه عبدهللاكركوككركوك2052م٠١‐تموز‐311085٣٧مرحل١٨0012622‐حزيران‐١٣نامق قادر مصطفى1749
m30.9.25نزيره محمد مجيدمتزوجكافيه قادركركوك24368م٠١‐تموز‐30925٥٦مرحل١٨0011294‐حزيران‐١٣نامق مجيد عبدهللا1750
الثاني‐30589٦٦مرحل١٨0011558‐حزيران‐١٣نامق محمد سعيد1751 m30.5.89باسمه بكر رمضانمتزوجمھيه قادركركوكدبسكركوك٠١16633165‐كانون

بھيجه عبد الرحمن متزوجزريق عليكركوككركوك928140م٠١‐تموز‐311094٣٢مرحل١٨0012529‐حزيران‐١٣نامق مدحت امين1752
m31.10.94محمد

مخمواربيل16933726ب٢٩‐كانون األول‐31734٦٧مرحل١٨0012442‐حزيران‐١٣ناھدة سليم اسعد1753
m31.7.34/ارملةحليم قادركركوكر

m31.9.37/ارملةسلمة رضاكركوككركوك٠١6813417‐تموز‐31937٣٣مرحل١٨0012306‐حزيران‐١٣ناھدة محمدامين احمد1754
m30.15.1\ارملهعائشه محمدكركوككركوك١٠17234255‐تموز‐30151٥٧مرحل١٨0011534‐حزيران‐١٣ناھده سعيد محمد1755

68م/٠٧٩‐كانون الثاني‐31642٤١مرحل١٨0012869‐حزيران‐١٣نايف عارف مارف1756
m31.6.42فخريه محمد رسولمتزوجبيخان احمدكركوككركوك5106م

m31.14.55خوناو احمد محمدمتزوجامينه محمدكركوككركوك112825م٠٥‐حزيران‐311455٧٢مرحل١٨0011992‐حزيران‐١٣نايف عبيد احمد1757

m30.13.87كزال رمضان محمدمتزوجنشميل رحمنكركوككركوك5724م٠٧‐حزيران‐301387٦٦مرحل١٨0011487‐حزيران‐١٣نايف غفور كريم1758

الثاني‐30821٨٠مرحل١٨0011848‐حزيران‐١٣نايف محمد حسن1759 m30.8.21فيان ابراھيم عمرمتزوجزليخه قادركركوكاربيل5795م٢٧‐كانون
m30.8.5ھديه عبد هللامتزوجشاديه حسينكركوكاربيل88292م٠٩‐أيار‐3085٨١مرحل١٨0011910‐حزيران‐١٣نائب طيب كاك خضر1760

سورمي رؤوف متزوجسلطانه حسنكركوككركوك٠١3777523‐كانون الثاني‐311015٧٢مرحل١٨0012545‐حزيران‐١٣نائق حسين توفيق1761
m31.10.15حسن

m31.13.20\ارملةصبريه رشيدكركوككركوك37914م٠٧‐آذار‐311320٦١مرحل١٨0012712‐حزيران‐١٣نبات نريمان مولود1762

محبوبه احمد عبد متزوجھمين عبدهللاكركوككركوك57911م٠١‐تموز‐30129٦٥مرحل١٨0011514‐حزيران‐١٣نجاة اسماعيل قادر1763
m30.12.9القادر

m31.2.8افتر سمايل برايممتزوجبكيس عمركركوككركوك230192م٠١‐تموز‐3128٦٥مرحل١٨0012618‐حزيران‐١٣نجاة سليم براييم1764
m30.7.1دنحواز رشيد خليلمتزوجفخريه عزيزكركوكاربيلاربيل135م٠١٤١٦‐تموز‐3071٦٥مرحل١٨0013107‐حزيران‐١٣نجاة صباح ابراھيم1765

رازيمه عبدهللا متزوجسكينه محرمكركوكاربيل44270م٠١‐شباط‐30727٧٠مرحل١٨0011304‐حزيران‐١٣نجاة عزيز قادر1766
m30.7.27سليمان

m30.12.45جوان خالد كريممتزوجسعديه فريقكركوككركوك49720م٠١‐تموز‐301245٦٩مرحل١٨0012830‐حزيران‐١٣نجاة نوري محمد1767



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
الثاني‐311396٦٤مرحل١٨0012331‐حزيران‐١٣نجات كريم محمد1768 m31.13.96فوزيه احمد محمدمتزوجسعديه محمدكركوككركوك100134م٠١‐كانون

نشتمان محمد امين متزوجفاطمه مرادكركوككركوك٠١5210236‐تموز‐30453٥٣مرحل١٨0011796‐حزيران‐١٣نجاه احمد بابير1769
m30.4.53عبد هللا

m30.16.63شيالن كريم سعيدمتزوجعائشه حسنكركوككركوك100815م١٥‐تموز‐301663٦٣مرحل١٨0011863‐حزيران‐١٣نجاه احمد محي الدين1770
الثاني‐31840٧٤مرحل١٨0012395‐حزيران‐١٣نجاه حسين عثمان1771 m31.8.40نيكار عبد المنافمتزوجبھيه احمدكركوككركوك1058116م٠٣‐كانون

نجف عبد الرحمن 1772
m30.12.46ارزو علي رضامتزوجعصريه قادركركوككركوك77181م٢٩‐كانون الثاني‐301246٨٠مرحل١٨0012838‐حزيران‐١٣رضا

كافيه رحمن امين متزوجرعنه امينكركوككركوك٠١8216250‐تموز‐301342٣٤مرحل١٨0011478‐حزيران‐١٣نجم الدين جبار امين1773
m30.13.42\خديجه بكر محمد

m31.11.29محبوب امينمتزوجحبيبه حسنكركوككركوك٠١9318596‐تموز‐311129٣٧مرحل١٨0012555‐حزيران‐١٣نجم الدين حميد محمد1774

نجم الدين رحمان عبد 1775
m31.4.44نسرين عثمان طيبمتزوجخدجيجة حسنكركوككركوك928115م٠١‐تموز‐31444٥٧مرحل١٨0012793‐حزيران‐١٣هللا

واسيله كركوكاربيل11529م٠١‐كانون الثاني‐30429٦٠مرحل١٨0011790‐حزيران‐١٣نجم الدين صالح عزيز1776
ماريه محمد نوري متزوجمعروف

m30.4.29محي الدين

نجم الدين عز الدين 1777
لعليه عبد السالم متزوجحنيفه عبدهللاكركوككركوك645190م٠١‐تموز‐31157٥٦مرحل١٨0011412‐حزيران‐١٣جوھر

m31.1.57اسعد

نازه نين محمد امين متزوجسعديه رشيدكركوككركوك1086169م٠١‐شباط‐31876٧١مرحل١٨0012488‐حزيران‐١٣نجم الدين عمر محمد1778
m31.8.76رشيد

خيرية كركوككركوك529192م١٥‐كانون الثاني‐31478٧٨مرحل١٨0012791‐حزيران‐١٣نجم الدين فاضل رشيد1779
فخرية علي متزوجخورشيد

m31.4.78اسماعيل

m30.5.16كافيه محمود خضرمتزوجمياس بيرداودكركوكاربيل444106م٠١‐تموز‐30516٤٥مرحل١٨0011956‐حزيران‐١٣نجم الدين محمود حمد1780

68م٠٧٩٥‐كانون الثاني‐311625٤٧مرحل١٨0012873‐حزيران‐١٣نجمه سعيد عزيز1781
m31.16.25\ارملهمامز زورابكركوككركوك96م

نجيبه حمدامين 1782
زليخه كركوكاربيل416175م٠١‐تموز‐30838٥٢مرحل١٨0011663‐حزيران‐١٣اسماعيل

m30.8.38\ارملةاسماعيل

m31.3.7\ارملهصدريه رضاكركوككركوك20645م٠١‐تموز‐3137٥٤مرحل١٨0011358‐حزيران‐١٣نجيبه عمر ابراھيم1783

m30.4.11\ارملهزاري عليكركوكاربيل11529م٠١‐تموز‐30411٥٣مرحل١٨0011276‐حزيران‐١٣نجيبه محمد صدر الدين1784

فاطمه محمد كركوككركوك٠١34949066‐أيلول‐301094٦٠مرحل١٨0011590‐حزيران‐١٣نجيبه ولي محمد1785
m30.10.94\ارملةخان

نجية محمد امين حمه 1786
m31.7.36/ارملةبھية ابراھيمكركوكدبسكركوك4449م٠١‐تموز‐31736٦٢مرحل١٨0012439‐حزيران‐١٣عوال

الثاني‐311631٦٢مرحل١٨0013064‐حزيران‐١٣نحشان جبار علي1787 m31.16.31ارملهامينهكركوك396171م٠١‐كانون

رحيمه كركوك301201م٠١‐تموز‐30952٣٢مرحل١٨0011946‐حزيران‐١٣نخشين قادر احمد1788
m30.9.52/ارملهمصطفى

m31.9.71ئاشنا محمود احمدمتزوجساجده عليكركوككركوك68م\٠٤164‐حزيران‐31971٧٧مرحل١٨0012001‐حزيران‐١٣نزار محمد رشيد1789



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.7.33كوثر حسن صادقمتزوجالري احمدكركوككركوك971111م٠٣‐كانون الثاني‐31733٧٥مرحل١٨0012521‐حزيران‐١٣نزده ت صديق درويش1790

m30.11.92/ارملةميري توفيقكركوككركوك1107143م٠٥‐شباط‐301192٧٢مرحل١٨0011129‐حزيران‐١٣نزيرة كريم علي1791
الثاني‐301311٦٤مرحل١٨0011678‐حزيران‐١٣نزيره احمد صالح1792 m30.13.11\ارملةموكل فتاحكركوككركوك56423م٠١‐كانون

خاور عبد القادر متزوجعاصمه محمدكركوك٠١8216233‐تموز‐301123٥٧مرحل١٨0011811‐حزيران‐١٣نسر الدين حمه محمود1793
m30.11.23محمد

نسرين حمه شكور 1794
m31.12.89/ارملهشكريه احمدكركوككركوك34884م٠١‐تموز‐311289٥٧مرحل١٨0012472‐حزيران‐١٣رضا

m31.2.53/ارملةلعلي قادركركوككركوك92692م٠١‐تموز‐31253٦٧مرحل١٨0011157‐حزيران‐١٣نسرين حميد حمد1795
٠١27‐تموز‐301065٤٥مرحل١٨0011148‐حزيران‐١٣نسرين رمضان علي1796 m30.10.65\ارملهصبريه عليكركوككركوك93م
٠١68‐تموز‐31526٥٢مرحل١٨0012905‐حزيران‐١٣نسرين عبد هللا رمضان1797 m31.5.26\ارملهبدريه محمدكركوككركوك152م

كول شھر كركوككركوك٠١44357‐تموز‐311338٦٠مرحل١٨0012642‐حزيران‐١٣نسرين علي احمد1798
m31.13.38\ارملهمعروف

m31.3.51اسماء امير روؤفمتزوجسھيله ابراھيمكركوككركزك61م٠٢٧٨٦‐أيار‐31351٧٢مرحل١٨0012035‐حزيران‐١٣نشات عبداهللا كرم1799
m30.15.95\ارملهسلمى صالحكركوككركوك136156م٠١‐تموز‐301595٥٣مرحل١٨0013114‐حزيران‐١٣نشميله عبدالقادر محمد1800

تريفه مصطفى عبد متزوجاسمر جميلكركوككركوك٠١16633164‐كانون الثاني‐3046٧٦مرحل١٨0011853‐حزيران‐١٣نصر الدين عمر احمد1801
m30.4.6هللا

نصر الدين محمد علي 1802
m31.15.32قمريه محمد عمرمتزوجخياله قادركركوككركوك92643م٢٣‐تشرين األول‐311532٦٥مرحل١٨0012216‐حزيران‐١٣احمد

نصر الدين محمدامين 1803
زيرين محمد صالح متزوجبھيه كريمكركوككركوك44137م٠١‐تموز‐30472٥٥مرحل١٨0011778‐حزيران‐١٣كريم

m30.4.72رضا

نصرالدين صدرالدين 1804
m30.8.19زاري نوري شوقيمتزوجكافيه شوكتكركوككركوك579138م٠١‐تموز‐30819٧٤مرحل١٨0011608‐حزيران‐١٣شوقي

m31.10.29حبسه جالل صالحمتزوججمه عبد هللاكركوككركوك٠١36572841‐تموز‐311029٤١مرحل١٨0012546‐حزيران‐١٣نصرت جبار صالح1805

مخموكركوك15647م٠١‐تموز‐3058٥١مرحل١٨0011960‐حزيران‐١٣نصرية فقي عمر1806
m30.5.8/ارملهخديجه قادركركوكر

m31.9.26بيان جمعة مشيرمتزوجسنجان امينكركوككركوك٠١6613039‐تموز‐31926٦٩مرحل١٨0012213‐حزيران‐١٣نظام احمد اسعد1807
m30.14.26شكريه احمد امينمتزوجرحمه محمدكركوككركوك108174م٠٧‐شباط‐301426٧١مرحل١٨0011342‐حزيران‐١٣نظام بكر امين1808

فتحيه محمد كركوك93575م٠٣‐شباط‐301157٦٨مرحل١٨0011820‐حزيران‐١٣نظام طاھر عارف1809
m30.11.57ناجيه قادر عارفمتزوجامين

m30.16.75سعاد ولي عليمتزوجنجيبه كريمكركوككركوك٢٤9318535‐أيلول‐301675٦٦مرحل١٨0011266‐حزيران‐١٣نظام عبد هللا محمد1810
m31.9.94عظيمة حميد يونسمتزوجحياة رشيدكركوكشوانكركوك95990م٠١‐تموز‐31994٥٧مرحل١٨0012237‐حزيران‐١٣نظام محمد شاة محمد1811
m30.10.69\ارملهعاصمه امينكركوككركوك٠١7414745‐تموز‐301069٤٢مرحل١٨0011150‐حزيران‐١٣نظيره توفيق قادر1812

نظيره حمه عزيز 1813
m30.4.82\ارملهبھيه نجم الدينكركوككركوك٠١6713329‐تموز‐30482٥٠مرحل١٨0011779‐حزيران‐١٣درويش معروف

٠١443‐تموز‐301015٣٧مرحل١٨0011139‐حزيران‐١٣نظيفة عزيز احمد1814 m30.10.15\ارملهستي قادركركوككركوك30م
m31.10.64/ارملةحبيبة محمدكركوككركوك12544م٠١‐تموز‐311064٥٧مرحل١٨0013002‐حزيران‐١٣نظيمة محمد عبدل1815



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
عاليه حمه كركوككركوك30م٠١٨٣٨‐كانون الثاني‐311336٧٩مرحل١٨0013000‐حزيران‐١٣نعمان جمعه كريم1816

بيان علي عبد متزوجخورشيد
m31.13.36الرحمن

٠١1037‐كانون الثاني‐301068٨٣مرحل١٨0011137‐حزيران‐١٣نعمان شكر رسول1817
m30.10.68ھيرو لطيف شريفمتزوجمحبوب حميدكركوككركوك189م

نعمان عبد الرحمن 1818
m30.10.4سھام فاضل احمدمتزوجسكينه درويشكركوككركوك٠١110292‐تموز‐30104٦٩مرحل١٨0011877‐حزيران‐١٣مصطفى

m30.14.11سوزه رحيم عباسمتزوجطاوس غفوركركوككركوك1071164م٠١‐تموز‐301411٧٠مرحل١٨0011530‐حزيران‐١٣نعمان عزيز قادر1819
m31.10.41جيا عمرمتزوجرقيه كريمكركوككركوك7416م١٠‐شباط‐311041٦٨مرحل١٨0012346‐حزيران‐١٣نعمان كريم رحيم1820

نسرين ميكائيل متزوجكتان محمدكركوككركوك1057197م٠٧‐كانون الثاني‐31167٦٧مرحل١٨0011420‐حزيران‐١٣نعمت فتح هللا احمد1821
m31.1.67محمد

m31.4.48شيالن فاروق احمدمتزوجصبيحة محمدكركوككركوك٠٣100237‐تموز‐31448٧٩مرحل١٨0012792‐حزيران‐١٣نعمت محمد فتاح1822
m31.11.45/ارملةفاطم جواميركركوكشوانكركوك955165م٠١‐تموز‐311145٥١مرحل١٨0012373‐حزيران‐١٣نعيم صديق رضا1823
m31.16.56/ارملةصافيه قادركركوك118140م٠٤‐أيار‐311656٦٤مرحل١٨0012935‐حزيران‐١٣نفيه عمر حميد1824

به نار جمعه حمه متزوجكوله محمدكركوككركوك181م ٠١789‐تموز‐31652٧٩مرحل١٨0012991‐حزيران‐١٣نھاد احمد علي1825
m31.6.52كريم

m31.13.4ساجده طه قاسممتزوجخديجه حسنكركوككركوك١٨112347‐تموز‐31134٦٨مرحل١٨0012328‐حزيران‐١٣نھاد جالل فقي احمد1826
m31.15.22فاطمه ابراھيم محمدمتزوجنظره ولىكركوككركوك٠٢193615‐نيسان‐311522٧٣مرحل١٨0012774‐حزيران‐١٣نھاد حمدي بكتاش1827
m30.12.98مريم علي مطلبمتزوجصبريه رشيدكركوككركوك154م٠٥٩٨١‐حزيران‐301298٧٥مرحل١٨0011526‐حزيران‐١٣نھاد ھادي محمد1828

نھايت نوري 1829
m31.14.68/ارملهامنه محمدكركوككركوك97557م٠١‐تموز‐311468٥٢مرحل١٨0012881‐حزيران‐١٣عبدالرحمن

m30.13.97\ارملةامنه احمدكركوككركوك4911م٠١‐تموز‐301397٥٤مرحل١٨0012899‐حزيران‐١٣نھيه محمد قادر1830
m31.11.90واضحه صادقمتزوجصدريه غفوركركوككركوك93519م٠١‐نيسان‐311190٧١مرحل١٨0012553‐حزيران‐١٣نواز د فائق فقي1831
m31.11.24بشرى عبد الكريممتزوجامنه عليكركوككركوك52523م٠١‐تموز‐311124٥٧مرحل١٨0012269‐حزيران‐١٣نور الدين احمد اسعد1832

متزوجزليخا محمدكركوك٠١29659144‐تموز‐31514٥٢مرحل١٨0012727‐حزيران‐١٣نور الدين احمد عبد هللا1833
فريده حميد رشيد / 
عائشه محمد عبد 

الكريم
m31.5.14

نور الدين عبد الخالق 1834
m31.13.12زينب محمود محمدمتزوجناھيه حيدركركوككركوك629141م٠١‐كانون الثاني‐311312٧١مرحل١٨0012275‐حزيران‐١٣محمد

نور الدين عبدالقادر 1835
m31.14.49سھيله حسين حسنمتزوجليلى غفوركركوككركوك123م٠٩٩٩٥‐شباط‐311449٦٨مرحل١٨0011986‐حزيران‐١٣محمد صالح

m31.9.54فضيله عبدهللا محمدمتزوجامينه احمدكركوككركوك542131م٠٣‐أيار‐31954٦٤مرحل١٨0012067‐حزيران‐١٣نور الدين علي حسن1836

نجاه خالد محمد متزوجھيبت احمدكركوكاربيل196140م١٠‐تشرين األول‐30423٥١مرحل١٨0011253‐حزيران‐١٣نور الدين قادر سليمان1837
m30.4.23امين

شيرين عثمان متزوجفاطمه  صالحكركوككركوك41م٠١١٠٢٨‐تموز‐31950٥٧مرحل١٨0012150‐حزيران‐١٣نور الدين محمد مراد1838
m31.9.50فرحان

تنكه نوري  متزوجليلى حسينكركوككركوك31م٠١١٠٧٩‐تموز‐301161٧٧مرحل١٨0011200‐حزيران‐١٣نورالدين احمد محمد1839
m30.11.61خورشيد



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m31.7.100\ارملةسعوده جمعهكركوككركوك7067م٠١‐شباط‐317100٥٩مرحل١٨0012508‐حزيران‐١٣نوروز فتاح خورشيد1840

m31.14.60/ارملةكورجية غفوركركوككركوك458آ٠١‐تموز‐311460٥٥مرحل١٨0013022‐حزيران‐١٣نوروز نجم محمود1841

خديجة رؤوف متزوجفاطمه مولودكركوكاربيل140195م٠١‐تموز‐30611٤٤مرحل١٨0013006‐حزيران‐١٣نورى يابه حسين1842
m30.6.11خضر

m31.2.88فاطمة قادر داودمتزوجھمينة عبد هللاكركوكدبسكركوك48045م٠١‐تموز‐31288٤٠مرحل١٨0011385‐حزيران‐١٣نوري ابراھيم جرجيس1843

m30.9.48ليلى زرده محمدمتزوجزاري احمدكركوك443172م٠١‐تموز‐30948٥٥مرحل١٨0012847‐حزيران‐١٣نوري ابراھيم حمدامين1844
m30.15.90حالو نوري احمدمتزوجزينب محمدكركوككركوك99946م#############301590مرحل١٨0011542‐حزيران‐١٣نوري رستم كريم1845
m30.16.9بكم محمد عليمتزوجخديجه صالحكركوككركوك٠١17033875‐تموز‐30169٣٥مرحل١٨0011174‐حزيران‐١٣نوري رسول محمود1846

شاه زمان كركوككركوك932148م٠١‐تموز‐301454٤٠مرحل١٨0011563‐حزيران‐١٣نوري رشيد سعيد1847
m30.14.54كامنه افندي حسينمتزوجسعيد

m31.7.22عطيه جميل احمدمتزوجخوازي رسولكركوككركوك31166م٠١‐تموز‐31722٥١مرحل١٨0012505‐حزيران‐١٣نوري صابر كاكه شين1848

ليلى عبدالرزاق متزوجحمديه محمدكركوككركوك٠١112182‐تموز‐301427٢٦مرحل١٨0011562‐حزيران‐١٣نوري صالح محسن1849
m30.14.27خدر

m31.11.34حنيفه نجم عبدهللامتزوجامينه عبدهللاكركوككركوك20941633أ٠١‐تموز‐311134٣٩مرحل١٨0012355‐حزيران‐١٣نوري صوفي رسول1850
m31.16.54شازادهمتزوججميله قھرمانكركوك216162م٠١‐تموز‐311654٥٤مرحل١٨0013059‐حزيران‐١٣نوري عباس محمود1851

٠٧366/2‐آذار‐31570٦٨مرحل١٨0012851‐حزيران‐١٣نوزاد احمد سمين1852
96

m31.5.70قمر ناس رضامتزوجبفراو ھمزةكركوككركوك59141

m30.7.100ساميه كابني حمدمتزوجفاطمه حمدكركوككركوك66675م٠١‐حزيران‐307100٦٥مرحل١٨0011314‐حزيران‐١٣نوزاد اسماعيل حسين1853
m30.11.59بيرفان عبد القادرمتزوجفاطمه مرادكركوككركوك34182م٠٥‐حزيران‐301159٦٩مرحل١٨0011575‐حزيران‐١٣نوزاد جالل حمه سعيد1854
m30.11.58سلوى جمعه حسينمتزوجھمين طاھركركوك٠٥6713363‐شباط‐301158٧٢مرحل١٨0011672‐حزيران‐١٣نوزاد جالل شاكر1855

نوزاد حاجي 1856
سوسان حميد متزوجامنه جوھركركوككركوك٠١14629044‐كانون الثاني‐31955٦٥مرحل١٨0012055‐حزيران‐١٣عبدالرحمن

m31.9.55سليمان

نوزاد درويش ابراھيم 1857
m31.15.18سميره مجيد صالحمتزوجاستيله ابو بكركركوككركوك1099184م٠١‐كانون الثاني‐311518٧٠مرحل١٨0012111‐حزيران‐١٣عمر

m30.14.16فخريه احمد حسينمتزوجامينه عثمانكركوككركوك111340م٠١‐تموز‐301416٦٧مرحل١٨0011551‐حزيران‐١٣نوزاد رسول مصطفى1858

851144م٠٥‐شباط‐31189٧٥مرحل١٨0011410‐حزيران‐١٣نوزاد رشيد احمد1859
صالح 
m31.1.89دنيا علي محمودمتزوجميناء محمودكركوكطوزالدين

الثاني‐301341٧٣مرحل١٨0011479‐حزيران‐١٣نوزاد صابر احمد1860 m30.13.41سعاد ابوبكر عبد هللامتزوجكابان غفوركركوككركوك103710م٠١‐تشرين

نوزاد عبد هللا حمد 1861
غربت حمه كركوككركوك186م/٠١٩٧٢‐كانون الثاني‐30158٦٦مرحل١٨0011725‐حزيران‐١٣شريف

تريفه خالد حمه متزوجرشيد
m30.15.8سعيد

شيرين خورشيد متزوجمھروبه محمدكركوككركوك١٧975128‐كانون الثاني‐301412٧٦مرحل١٨0012849‐حزيران‐١٣نوزاد عثمان بابالن1862
m30.14.12قادر

m31.6.43نازنين عثمانمتزوجنظيره رشيدكركوك547131م٠١‐تموز‐31643٦٤مرحل١٨0012908‐حزيران‐١٣نوزاد عمر زوراب1863
m31.9.78بھار ستار عبدهللامتزوجزليخا رضاكركوككركوك97491م١٥‐أيار‐31978٦٦مرحل١٨0012054‐حزيران‐١٣نوزاد فتاح رمضان1864



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
الثاني‐311169٦٤مرحل١٨0012372‐حزيران‐١٣نوزاد كريم محمدسعيد1865 m31.11.69ناھدة محمد الوشيدمتزوجحبيبة احمدكركوككركوك96981م٠٤‐كانون

نوزاد محمد امين 1866
نھيه حمه كركوككركوك98734م٠١‐تموز‐311097٦٨مرحل١٨0012533‐حزيران‐١٣مصطفى

m31.10.97سھام وھاب محمدمتزوجصالح

شكره نورالدين نجم متزوجحبيبه نامقكركوككركوك345101م٠١‐شباط‐311333٦٢مرحل١٨0012604‐حزيران‐١٣نوزاد محمد شاسوار1867
m31.13.33الدين

خميسه حمه كركوككركوك433175م٠٩‐تشرين الثاني‐311472٦٢مرحل١٨0012086‐حزيران‐١٣نوزاد محمد طه1868
متزوجصالح

فخريه محمد حمه 
صالح \ نيكار 
صادق مجيد

m31.14.72

m30.4.50سويله احمد كريممتزوجعائشه صالحكركوككركوك٠٣38877415‐شباط‐30450٧٢مرحل١٨0012958‐حزيران‐١٣نوزاد محمد قادر1869
m31.11.86بيان عمرمتزوجصبريه محمدكركوككركوك46677م٠١‐تموز‐311186٥٢مرحل١٨0012270‐حزيران‐١٣نوزاه ياسين مولود1870
m30.6.30حسيبة كريممتزوجبدريه محمودكركوك53990م٠١‐تموز‐30630٦٨مرحل١٨0011850‐حزيران‐١٣نوزر محمد صالح1871

نوشيروان حه رشيد 1872
m31.3.93سوزان عودل حامدمتزوجمحبوب محمدكركوككركوك1036121م١٦‐آذار‐31393٧٥مرحل١٨0012044‐حزيران‐١٣خورشيد

نياز حسيب عبد 1873
m31.12.38شھله صالحمتزوجھيبت محمدكركوككركوك87978م٠٣‐آذار‐311238٧٩مرحل١٨0012558‐حزيران‐١٣الوھاب

m31.7.90جنار اسعد عليمتزوجزليخه احمدكركوككركوك91686م٠٦‐تموز‐31790٦٧مرحل١٨0012459‐حزيران‐١٣نياز محمد علي1874

ھابيل محمد صالح 1875
فاطمه كاكه كركوككركوك29659152#############301329مرحل١٨0012895‐حزيران‐١٣محمد امين

m30.13.29شعريه عبد السالممتزوجره ش

٠١121‐تموز‐30670٤٦مرحل١٨0011835‐حزيران‐١٣ھاجر عزيز محمد1876
26070

6
m30.6.70/ارملةناظف محمدكركوك

٠١283/3‐تموز‐31518٥١مرحل١٨0013017‐حزيران‐١٣ھاجرة محمد احمد1877
57

m31.5.18/ارملةآمنة محمودكركوككركوك57250

m30.11.10سيران امام صالحمتزوجمنيجه خضركركوككركوك٠١38977684‐شباط‐301110٧٣مرحل١٨0012755‐حزيران‐١٣ھادي حسين صالح1878
m31.2.91ئاشتى لطيف عزيزمتزوجرقية عزيزكركوككركوك860140م31291مرحل١٨0011158‐حزيران‐١٣ھادي عمر اسماعيل1879
m31.12.53/اعزبامينه عادلكركوككركوك١٨193699‐أيلول‐311253٤٩مرحل١٨0012471‐حزيران‐١٣ھادي مھدي محمود1880

مخمواربيل402163م٠١‐تموز‐30782٥٥مرحل١٨0011320‐حزيران‐١٣ھاشم حمد درويش1881
سعديه مصطفى  متزوجعائشه قادركركوكر

m30.7.82مامند

m31.10.54اجمل موس زكيمتزوجنعيمه حسينكركوككركوك15266م٠١‐تموز‐311054٥١مرحل١٨0012341‐حزيران‐١٣ھاشم درويش جيرائيل1882
m30.5.7ئاوات محمد حسنمتزوجكابان اومركركوكدبسكركوك18485م٠١‐تموز‐3057٧٠مرحل١٨0011965‐حزيران‐١٣ھاشم سليمان عطا1883
m31.10.78سھام مجيد عليمتزوجعدلة توفيقكركوككركوك٠١91640‐تموز‐311078٥١مرحل١٨0012323‐حزيران‐١٣ھاشم علي مندي1884
m31.13.26فاطمة محمد كنجةمتزوجزينب حسنكركوكدبسكركوك27887م٠١‐تموز‐311326٦٤مرحل١٨0012569‐حزيران‐١٣ھدايت رحيم عبدهللا1885

رابعه شمس الدين متزوجخنجه احمدكركوككركوك97842م٠١‐كانون الثاني‐30471٧٠مرحل١٨0011793‐حزيران‐١٣ھدايت عزيز توفيق1886
m30.4.71محي الدين

m31.5.29كراوه محمد قادرمتزوجكافيه نامقكركوك52068م٠١‐تموز‐31529٦٧مرحل١٨0012922‐حزيران‐١٣ھدايت علي محمدصالح1887

نجاه اسماعيل متزوجخزنه ابراھيمكركوككركوك264133م٠١‐تموز‐31899٥٣مرحل١٨0012291‐حزيران‐١٣ھدايت قادر ابراھيم1888
m31.8.99محمود



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
الثاني‐31852٧٢مرحل١٨0012382‐حزيران‐١٣ھدايت محمد امين1889 m31.8.52ساريه عليمتزوجسلمى صابركركوككركوك59279م٠١‐كانون
m28.14.64زينب فاضل تقيمتزوجنجيبه خضركركوككركوك٠٢26168‐شباط‐281464٧٤مرحل١٨0012867‐حزيران‐١٣ھزار انور حسن1890

صبيحه كركوكاربيل828131م٠١‐نيسان‐30883٧٩مرحل١٨0011916‐حزيران‐١٣ھزار عباس عثمان1891
m30.8.83منال اكرام ابراھيممتزوجاسماعيل

شيالن حسام الدين متزوججوه سليمانكركوكاربيل528150م٠٤‐تشرين األول‐301033٨٣مرحل١٨0011254‐حزيران‐١٣ھفال خطاب محمد1892
m30.10.33كاكه

٠١42‐تموز‐301431٦٣مرحل١٨0011567‐حزيران‐١٣ھلمت مجيد صالح1893 m30.14.31كوله باخ حمدمتزوجنعيمه محمدكركوككركوك1م

نريمان عبد هللا متزوجنايله عليكركوككركوك92648م٠٣‐آذار‐311554٦٦مرحل١٨0012114‐حزيران‐١٣ھمزه ھادي عباس1894
m31.15.54عباس

m30.10.66\ارملهجميله احمدكركوككركوك٠١20641039‐تموز‐301066٥٢مرحل١٨0011329‐حزيران‐١٣ھمينه خورشيد محمد1895

سوزان لطيف عبد متزوجبخشان عبد هللاكركوككركوك935195م٠١‐كانون الثاني‐31489٨٤مرحل١٨0012794‐حزيران‐١٣ھه ردي محمد طالب1896
m31.4.89الرحمن

به رزين علي متزوجنظيفه كريمكركوككركوك1052144م٠٥‐كانون الثاني‐301445٧٥مرحل١٨0011564‐حزيران‐١٣ھه زار احمد خضر1897
m30.14.45محمود

ھه فال محمد شكر 1898
فيان حامد عبد متزوجحليمه محمودكركوككركوك115669م٠٣‐شباط‐31884٧٢مرحل١٨0012485‐حزيران‐١٣محمد نوري

m31.8.84المجيد

ھه لكه وت سليمان 1899
m30.14.14مزده مھدي محمدمتزوجصبريه محمدكركوككركوك1002137م١٥‐تشرين الثاني‐301414٨٠مرحل١٨0011552‐حزيران‐١٣حسين

ھوشيار عبد الرحمن 1900
m31.14.96تورين صباحمتزوججميله عمركركوككركوك106316م١٩‐شباط‐311496٦٢مرحل١٨0012133‐حزيران‐١٣صالح

m31.6.57جيمه ن حامد احمدمتزوجافتاو عزيزكركوك93109م٠١‐تموز‐31657٧٥مرحل١٨0013093‐حزيران‐١٣ھوشيار عزيز فتاح1901
m30.11.68ئارين شكر احمدمتزوجھاجر رسولكركوك٠٢111466‐شباط‐301168٧٧مرحل١٨0011810‐حزيران‐١٣ھونر محمود سعيد1902

m30.11.75/باكرعصمت فارسكركوككركوك٠١458977‐آذار‐301175٦٧مرحل١٨0011339‐حزيران‐١٣ھيبت قادر عبدهللا1903

m30.11.54/ارملةفھيمه صالحكركوك397176م٠١‐تموز‐301154٥٢مرحل١٨0011665‐حزيران‐١٣ھيبت محمد رضا1904
األول‐30975٧٤مرحل١٨0011278‐حزيران‐١٣ھيرش عثمان عباس1905 m30.9.75خالده حميد صابرمتزوجقدم رشيدكركوك142953م٠١‐كانون
m30.15.82\ارملهبروين مولودكركوككركوك101860م٠٣‐أيار‐301582٨٣مرحل١٨0011201‐حزيران‐١٣ھيرو عبيد كريم1906

بير دبس402143م٠٨‐شباط‐3079٧٩مرحل١٨0011306‐حزيران‐١٣ھيمداد حسين ابراھيم1907
m30.7.9نارى رزا محمدمتزوجسكينه رضاكركوكمھيدي

بيريفان عبدج متزوجغريت سليمكركوككركوك926138م٠١‐كانون الثاني‐31420٨٠مرحل١٨0012795‐حزيران‐١٣ھيمن جرجيس محمود1908
m31.4.20السالم محمود

األول‐311359٨٢مرحل١٨0012641‐حزيران‐١٣ھيمن جوامير احمد1909 m31.13.59ديار صابر ناصرمتزوجحسيبه نامقكركوككركوك383137م٠٥‐تشرين
m31.2.13بانة طلعت اسماعيلمتزوجمامس حاتمكركوكدبسكركوك13095م٠١‐تموز‐31213٧٦مرحل١٨0011390‐حزيران‐١٣ھيمن عمر عبد هللا1910
األول‐31127٧٨مرحل١٨0011728‐حزيران‐١٣ھيوا ابوزيد حمد1911 m31.1.27زيان عبد حمدمتزوجنظيفة نوريكركوك900132م١٥‐تشرين
١٢21‐شباط‐301078٦٣مرحل١٨0011176‐حزيران‐١٣ھيوا اسعد محمد1912 m30.10.78كولر صباح محمدمتزوجنجيبة عباسكركوككركوك99م
الثاني‐31988٨٠مرحل١٨0012071‐حزيران‐١٣ھيوا جوھر علي1913 m31.9.88بيخال عبدهللا عليمتزوجشمام حسنكركوككركوك34836م٠١‐كانون



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
عصمة كركوك80268م٠٤‐آذار‐31280٧٧مرحل١٨0011459‐حزيران‐١٣ھيوا حسين مامند1914

m31.2.80منيرة خالدمتزوجحمدامين

سوزان نجم الدين متزوجفريده نامقكركوككركوك124م ٠١132‐تموز‐311242٨٢مرحل١٨0012576‐حزيران‐١٣ھيوا علي كريم1915
m31.12.42عزيز

فيان محي الدين متزوجرقية عباسكركوككركوك1093189م٠١‐آب‐30680٧٢مرحل١٨0011288‐حزيران‐١٣ھيوا محمد محمد امين1916
m30.6.80كاكه رش

مخمواربيل412151م٠١‐تموز‐31720٣٥مرحل١٨0012447‐حزيران‐١٣واحد حسين بيرداود1917
فاطمة عزيز حمه متزوجكلي رسولكركوكر

m31.7.20علي

زوخوش محمود متزوجمليح محمدكركوك78137م٠١‐تموز‐31664٧٦مرحل١٨0013096‐حزيران‐١٣واحد خالد طاھر1918
m31.6.64كاكي

m30.14.82حفصه صابر خضرمتزوجخديجه قادركركوككركوك132143م٠١‐تموز‐301482٤١مرحل١٨0011574‐حزيران‐١٣واحد درويش صابر1919

m30.6.16امينة علي اسماعيلمتزوجنجيبةاسماعيلكركوككركوك734164م٠١‐تموز‐30616٧١مرحل١٨0011214‐حزيران‐١٣وتمان احمد بايير1920
m31.13.73اولين عثمان سليمانمتزوجفھيمه مردانكركوككركوك93217م٠١‐تموز‐311373٥٧مرحل١٨0012644‐حزيران‐١٣وجدي شاكر سعيد1921

فخريه علي كركوككركوك١٩6613098‐نيسان‐31371٥٧مرحل١٨0012037‐حزيران‐١٣وحيدالدين حميد خليفه1922
m31.3.71جاليان محمد خضرمتزوجمحمد

الثاني‐30550٧٠مرحل١٨0011971‐حزيران‐١٣وريا جليل خليل1923 m30.5.50سھام اسماعيل خليلمتزوججزيله عباسكركوككركوك802129م٠١‐كانون

مخمواربيل73621م٠١‐تموز‐31282٦٩مرحل١٨0011393‐حزيران‐١٣وريا حمد احمد1924
فيان ده ولدت متزوجاسمر رسولكركوكر

m31.2.82مصطفى

ئاسوره محمد حمد متزوجصبريه سعيدكركوككركوك109930م٠١‐كانون الثاني‐31145٧٨مرحل١٨0012314‐حزيران‐١٣وريا محمد صابر1925
m31.14.5علي

األول‐30675٦٢مرحل١٨0012766‐حزيران‐١٣وزيره حسين محمد1926 m30.6.75/ارملةثانية سعيدكركوككركوك44192م١٥‐كانون
m31.10.26/ارملةخديجة محمدكركوككركوك٠١35871585‐تموز‐311026٤٠مرحل١٨0012623‐حزيران‐١٣وزيره مجيد حسن1927
األول‐30918٧٩مرحل١٨0011936‐حزيران‐١٣وصفي عزيز خورشيد1928 m30.9.18ديمه خالد محمدمتزوجحمديه حمدكركوك82885م٠٨‐كانون
m30.9.84كالو حمد رسولمتزوجمامز رسولكركوك412200م٠١‐شباط‐30984٧٢مرحل١٨0011295‐حزيران‐١٣ولي عبدهللا حامد1929

كافيه كركوككركوك996114م٢٠‐كانون األول‐301392٧١مرحل١٨0011488‐حزيران‐١٣ولي علي رمضان1930
m30.13.92كتان عبد هللا عارفمتزوجنصرالدين

شمسه سليمان فتح متزوجخديجه احمدكركوك27696م٠١‐تموز‐30914٦١مرحل١٨0011281‐حزيران‐١٣ولي عمر صادق1931
m30.9.14هللا

متزوجحبيبه نامقكركوككركوك370193م٠١‐تموز‐30457٥٢مرحل١٨0012831‐حزيران‐١٣ولي محمد شاسوار1932
حسنيه محمد علي \ 

نظيره احمد 
محمدصالح

m30.4.57

m31.8.34كه شاو غريب نالهمتزوجثمينه محمدكركوككركوك111449م٠٨‐أيار‐31834٦٦مرحل١٨0012391‐حزيران‐١٣وليد رسول عبدول1933

جنار نور الدين متزوجنجيبة صالحكركوككركوك1152184م٠١‐كانون الثاني‐311174٧٤مرحل١٨0012423‐حزيران‐١٣وليد قادر محمد1934
m31.11.74محمد

m31.13.65رقيه عبدهللا رشيدمتزوجامنه محمدكركوككركوك٠١6613067‐تموز‐311365٤٩مرحل١٨0012327‐حزيران‐١٣وھاب يونس حكيم1935
m30.11.74/ارملةسعديه لطيفكركوك١٥101841‐شباط‐301174٥٥مرحل١٨0011671‐حزيران‐١٣وھيبه سليمان خضر1936



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
شادية عبد الواحد متزوجقدرية حسنكركوككركوك935111م٠١‐نيسان‐31993٧٤مرحل١٨0012200‐حزيران‐١٣يادكار حمد شريف1937

m31.9.93علي

نسرين ابراھيم متزوجامنة حسينكركوكدبسكركوك٠١17134053‐تموز‐311537٥٤مرحل١٨0012231‐حزيران‐١٣ياسين رشيد عزيز1938
m31.15.37موسى

m31.5.59شكريه حسن قادرمتزوجانجي مصطفىكركوك15766م٠١‐تموز‐31559٦٠مرحل١٨0012916‐حزيران‐١٣ياسين محمد سمين1939

m30.11.93اصليه محمد كريممتزوجرغبه اسعدكركوككركوك101440م٠١‐تموز‐301193٥٢مرحل١٨0012184‐حزيران‐١٣ياسين محمد مجيد1940
m31.1.41صبيحة مولودمتزوجبكه صابركركوك585174م٠١‐تموز‐31141٥٥مرحل١٨0011892‐حزيران‐١٣ياسين مصطفى رسول1941
m31.3.92احالم سعدي نوريمتزوجكلخان شاكركركوككركوك٢٤62172‐نيسان‐31392٤٨مرحل١٨0012042‐حزيران‐١٣ياووز كاظم مصطفى1942

نھيه حمه كركوككركوك٢٣749549‐أيار‐31589٧٤مرحل١٨0013036‐حزيران‐١٣يحي احمد كريم1943
m31.5.89ريزان عزيز مجيدمتزوجرضا

m31.10.44سورجي حسن حمدمتزوجفاطمه جباركركوككركوك٠٣6913635‐حزيران‐311044٦٢مرحل١٨0012531‐حزيران‐١٣يحيى طاھر صالح1944

m40.1.50بلقيسه احمد عبد هللامتزوجعيشي عثمانكركوكاربيل106466م٠١‐أيار‐40150٨٠مرحل١٨0012893‐حزيران‐١٣يشتيوان عبد هللا سليمان1945

شيرين فخر كركوككركوك974117م٢٩‐تموز‐31977٨٠مرحل١٨0012775‐حزيران‐١٣يشتيوان عثمان محمد1946
شنو طاھر حمه متزوجالدين

m31.9.77صالح

شيالن فتح هللا كاكه متزوجليلى كريمكركوككركوك٠٣34382‐تموز‐31107٧٨مرحل١٨0012470‐حزيران‐١٣يعقوق ايوب كاكه رش1947
m31.10.7رش

m30.15.13نمام جالل عليمتزوجصبريه عارفكركوككركوك37725م٠٢‐أيلول‐301513٧٤مرحل١٨0011202‐حزيران‐١٣يوسف حسن حويز1948

كركوكركوك69011م٠١‐شباط‐30547٧١مرحل١٨0011959‐حزيران‐١٣يوسف حسين خضر1949
بيستون صابر متزوجفريده عبدهللاكركوكك

m30.5.47عبدهللا

m30.14.2أوات سمايل عاشورمتزوجمامز سليمانكركوككركوك416196م٢٤‐آذار‐30142٧٨مرحل١٨0011443‐حزيران‐١٣يوسف خورشيد رشيد1950

1951
يوسف صدرالدين 

مخمواربيل192183م٠١‐تموز‐3161٦٤مرحل١٨0012571‐حزيران‐١٣محمد
m31.6.1زارا علي نجم الدينمتزوجتخشين مولودكركوكر

m31.4.64كزال احمد محمدمتزوجصبرية صابركركوككركوك93580م٠١‐آب‐31464٦٧مرحل١٨0012799‐حزيران‐١٣يوسف علي حمة1952
m31.14.15زكيه مجيد عبدلمتزوجفاطمه شريفكركوككركوك55547م٠١‐تموز‐311415٣٢مرحل١٨0011985‐حزيران‐١٣يوسف علي محمد1953

1954
يوسف فخرالدين محي 

ناظفه عز كركوككركوك159م٠٢٩٥٥‐أيار‐31784٧٠مرحل١٨0012458‐حزيران‐١٣الدين
m31.7.84فريده ھيدايت نجممتزوجالدين

m31.2.66كاريه صابر عليمتزوجرزقي محمدكركوككركوك75263م٠١‐تموز‐31266٧٣مرحل١٨0011165‐حزيران‐١٣يوسف فيصل خضر1955

صدكل علي نجم متزوجبھيه قادركركوككركوك991156م٠١‐نيسان‐301672٧٧مرحل١٨0011868‐حزيران‐١٣يوسف كاكي نجم الدين1956
m30.16.72الدين

قدريه عبد الرحمن متزوجحياة حسنكركوككركوك93520م٠١‐تموز‐311475٦٧مرحل١٨0011977‐حزيران‐١٣يوسف محمد شريف1957
m31.14.75/ فھيمه جبار

m30.7.92مھيه علي صالحمتزوجاسمر عبدهللاكركوكاربيل5775م٠١‐تموز‐30792٦٤مرحل١٨0011649‐حزيران‐١٣يوسف محمد عثمان1958

سوه ر كركوكاربيل359184م٠١‐تموز‐31114٦٨مرحل١٨0011881‐حزيران‐١٣يوسف محمد نادر1959
m31.1.14شلير احمدمتزوجاسماعيل



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
m30.14.65شادان قادر فرجمتزوجكولجين فرجكركوككركوك4747م٢٤‐أيار‐301465٨٠مرحل١٨0011188‐حزيران‐١٣يوسف ياسين امين1960
m30.7.59به ناز عبدهللا حسينمتزوجحبيبه حسينكركوكدبسكركوك632170م٠١‐تموز‐30759٧٣مرحل١٨0011646‐حزيران‐١٣يونس خضر حمد امين1961

قدريه خورشيد عبد متزوجزھره احمدكركوككركوك116226م٠١‐تموز‐301575٥٦مرحل١٨0011712‐حزيران‐١٣يونس خضر صالح1962
m30.15.75هللا

الثاني‐31129٧٥مرحل١٨0011880‐حزيران‐١٣يونس سليمان كريم1963 m31.1.29شكريه سمايلمتزوجسور صابركركوك580199م٠١‐تشرين
m31.5.58كويستان محمدمتزوجرحمه كريمكركوك٠١29658156‐تموز‐31558٦٩مرحل١٨0012942‐حزيران‐١٣يونس عثمان زوراب1964
m31.5.51فكريه حسن شريفمتزوجزھوه كريمكركوككركوك961158م٠٥‐آب‐31551٨٢مرحل١٨0013034‐حزيران‐١٣ئارام احمد محمد1965

بلقيس محمد كركوككركوك40378م٢٢‐شباط‐301229٨٧مرحل١٨0011518‐حزيران‐١٣ئارام انور محمود1966
m30.12.29اميره محمد ابراھيممتزوجامين

m31.2.33نوال جالل اسماعيلمتزوجقدريه عزيزكركوككركوك822129م٠١‐تموز‐31233٧١مرحل١٨0011164‐حزيران‐١٣ئاري صابر عبدهللا1967

قدريه كركوك116116م٠١‐كانون األول‐301139٧٢مرحل١٨0011669‐حزيران‐١٣ئاسو سليمان برايم1968
m30.11.39ديمن جبار اسماعيلمتزوجاسماعيل

ھيتشو ارسالن متزوجصبيحه احمدكركوككركوك٢٩5911658‐تشرين األول‐301432٧٠مرحل١٨0011430‐حزيران‐١٣ئاسو علي محي الدين1969
m30.14.32محمد

روناك كاكة كركوكدبسكركوك1056183م٠٧‐تشرين األول‐311077٦٣مرحل١٨0012428‐حزيران‐١٣ئامانج طة رضا1970
نشتحان شيخ حمد متزوجرضا

m31.10.77شيخ محمد


