
قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب سنجار
كود المرحلاسم االماسم الزوجلحالة الزوجيالصحيفةالسجلمبلغ الصكتاريخ الصكرقم الصكتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةالمحافظةالمكتباالسم الثالثيت
sn13.9.14خشفي زغيرغزاله سليمان مندومتزوج60099م١٧10000000‐حزيران‐139140008571١٣نينوىسنجارابراھيم حسن مراد1

sn26.1.81حلوه منصورسلوى متي عنترمتزوج651194م١٧10000000‐حزيران‐261810008891١٣نينوىسنجارابراھيم حنا مشكو2

ابراھيم عبدهللا 3
sn26.1.68مريم سعيدسعديه محمد مصطفىمتزوج1177172م١٧10000000‐حزيران‐261680008882١٣سنجارمحمدحسن

sn13.6.21حنو نعمتكوزي خدر حجيمتزوج١٧10000000585116872‐حزيران‐136210008728١٣نينوىسنجارابراھيم علو قاسم4

sn13.8.45شرين سعدوسيسى يوسف خدرمتزوج109796م١٧10000000‐حزيران‐138450008535١٣نينوىسنجارابراھيم قاسم حسين5

sn13.4.59عمشه عبدهللاخالده صالح خلفمتزوج١٧1000000058411669‐حزيران‐134590008705١٣نينوىسنجارابراھيم قاسم محمد6

sn13.3.95غزال نوافمحبت حيدر ختومتزوج١٧10000000581116052‐حزيران‐133950008695١٣نينوىسنجارابراھيم قولو نمر7

sn31.1.75امنه احمدجھان كادرمتزوج1496م١٧10000000‐حزيران‐311750009218١٣اربيلسنجارابراھيم نادر محمود8

sn24.5.62درة حسنامينة بكر خلومتزوج١٧10000000651130135‐حزيران‐245620011108١٣نينوىسنجاراحمد ابراھيم حسن9

sn24.5.90خنسه خضرامينه محمد خالدمتزوج7656م١٧10000000‐حزيران‐245900011096١٣نينوىسنجاراحمد ابراھيم علي10

sn13.5.48غزال كدوكلي شمو حمدمتزوج570196م١٧10000000‐حزيران‐135480008818١٣نينوىسنجاراحمد الياس قاسم11

احمد صادق محمد 12
sn31.1.84امنة كريمنافعة انور محمدصالحمتزوج3300168م١٧10000000‐حزيران‐311840009238١٣اربيلسنجارصالح

sn13.6.50بسي شموفخري حامومتزوج454123م١٧10000000‐حزيران‐136500008747١٣نينوىسنجاراحمد عتو احمد13

sn24.5.100نجمه عبد هللافضوله احمد عمرمتزوج74499م١٧10000000‐حزيران‐2451000011086١٣نينوىسنجاراحمد عزو عمر14

sn13.6.12لبتن حسوخناف سليمان حجيمتزوج١٧10000000551110128‐حزيران‐136120008638١٣نينوىسنجاراحمد قاسم جھور15

sn31.2.62لعلي امين/ارملأ١٧10000000146٢٩١٦٣‐حزيران‐312620009255١٣اربيلسنجاراحمد مولود احمد16

sn31.1.43صدريه احمدناجحه حسين قادرمتزوج477115م١٧10000000‐حزيران‐311430009211١٣اربيلسنجارادريس قادر حمد17

sn13.6.72خاتي ترموسيفي سليمان عليمتزوج405100م١٧10000000‐حزيران‐136720008851١٣نينوىسنجارادي حسن عثمان18

ارسالن بيربال 19
sn31.2.97نخشين حمدكولستان محمد سليمانمتزوج40710م١٧10000000‐حزيران‐312970009274١٣اربيلسنجاراحمد

sn31.1.36خوھي محمدامال سامي غنيمتزوج40822م١٧10000000‐حزيران‐311360009204١٣اربيلسنجارازاد محمود سيده20

sn13.6.38بيزاري خديدامارين رشومتزوج97650م١٧10000000‐حزيران‐136380008740١٣نينوى سنجارسنجارازدو زلفو خلف21

sn13.4.46كوجر بركاتخنسي برجس سيدومتزوج901172م١٧10000000‐حزيران‐134460008773١٣نينوىسنجارازدين مراد سيدو22

اسعد محي الدين23
sn26.1.20خاني احمدحمدية مھدي سليمانمتزوج117723م١٧10000000‐حزيران‐261200008938١٣نينوىسنجارحسن

sn31.1.94عشي حمدعطيه علي رحمنمتزوج96141م١٧10000000‐حزيران‐311940009247١٣اربيلسنجاراسعد يونس عبد هللا24

اسماعيل احمد 25
sn24.5.20غزاله حسينفاطمه حاجي رشومتزوج228880م١٧10000000‐حزيران‐245200011101١٣نينوىسنجارحسين
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اسماعيل بوزي 26
sn24.5.12مريم ھشامشيماء داود احمدمتزوج1736108م١٧10000000‐حزيران‐245120011057١٣نينوىسنجاراحمد

sn24.5.46اسمر عبد هللابدريه قاسم شمومتزوج833187م١٧10000000‐حزيران‐245460011109١٣نينوىسنجاراسماعيل تيلي سعيد27

اسماعيل جردو 28
sn13.4.55عدلو قاسمخناف نعمت حسينمتزوج54227م١٧10000000‐حزيران‐134550008703١٣نينوىسنجارقاسم

اسماعيل جرزا 29
sn13.4.38كلي خدرارزان الياسمتزوج636130م١٧10000000‐حزيران‐134380008767١٣نينوىسنجارخلف

اسماعيل رشو 30
sn13.6.41دالل كوركونورة حجيمتزوج١٧10000000552110275‐حزيران‐136410008603١٣نينوىسنجارحجي

اسماعيل سعيد 31
sn26.1.28كلي برزو/اعزب١٧10000000594118686‐حزيران‐261280008945١٣نينوىسنجارمحمود

اسماعيل غريب 32
sn26.1.6خديجه  احمدشھاء عبدالرحمن عليمتزوج220928م١٧10000000‐حزيران‐26160008930١٣نينوىسنجارمولود

sn13.7.90زريفه مرادنعام حسن خفيمتزوج97652م١٧10000000‐حزيران‐137900008798١٣نينوىسنجاراسماعيل قاسم خدر33

اسماعيل كجو 34
sn13.6.4سيري سليمانعدالني بكر عليمتزوج١٧10000000551110191‐حزيران‐13640008632١٣نينوىسنجارحسين

sn13.5.8بيزار خلفسيفي اوصمان سيدومتزوج63640م١٧10000000‐حزيران‐13580008986١٣نينوىسنجاراسماعيل كرو سيدو35

اسماعيل ياسين 36
sn26.4.83شريفه جبرائيلسھيله ميكائيل محمدمتزوج١٧100000002253175‐حزيران‐264830009203١٣سنجاراسماعيل

sn31.1.85مامة خضر/ارملة40196م١٧10000000‐حزيران‐311850009239١٣اربيلسنجاراسمر محمد ابراھيم37

sn13.4.39كلي خلفكوري كالو تمومتزوج١٧10000000542108396‐حزيران‐134390008768١٣نينوىسنجاراقو علي تمو38

sn13.7.48زريفه مراد\اعزب١٧10000000526105078‐حزيران‐137480008719١٣نينوىسنجارالياس اسماعيل برو39

الياس اوصمان 40
متزوج١٧10000000552110225‐حزيران‐13680008635١٣نينوىسنجارحجي

رضخه حسو 
عليوي/خوثاني بيسو 

حجي
sn13.6.8خانمي خلف

sn20.6.79حباب عليضمي علي حساممتزوج2319195م١٧10000000‐حزيران‐206790011120١٣نينوىسنجارالياس بكر كوركيس41

sn13.6.84عيشاني حبسوحنيفة عباسمتزوج١٧10000000552110278‐حزيران‐136840008650١٣نينوىسنجارالياس حامو اسو42

sn13.9.37يسك رشوكهغزال علي حمدمتزوج306133م١٧10000000‐حزيران‐139370008595١٣نينوىسنجارالياس حسن خلف43

sn13.5.9خناف محمودكوالن حذر خلفمتزوج98714م١٧10000000‐حزيران‐13590008987١٣نينوىسنجارالياس حسن مجو44

sn13.7.84كوجرى قدرشيرين قاسم خدرمتزوج45466م١٧10000000‐حزيران‐137840008721١٣نينوىسنجارالياس حسو ادو45
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sn13.3.99غريبة درويشبتى سيدو قاسممتزوج١٧10000000581116093‐حزيران‐133990008699١٣نينوىسنجارالياس حسين حسن46

sn13.9.47بيزار عليعمشه  سليمان عتومتزوج١٧10000000565112999‐حزيران‐139470008610١٣نينوىسنجارالياس حمى ھريكو47

sn13.3.94بيزى كونيساري الياس سليمانمتزوج١٧10000000581116008‐حزيران‐133940008694١٣نينوىسنجارالياس خضر علي48

sn13.6.18بسو عباسصبيحة جردومتزوج١٧1000000038955‐حزيران‐136180008726١٣نينوىسنجارالياس خلف حسن49

sn13.8.53غزاله مرادخنسي خلف خلومتزوج819152م١٧10000000‐حزيران‐138530008543١٣نينوىسنجارالياس خلف عيدو50

sn13.8.8ارزاني حسينبزاري رشو سليمانمتزوج١٧10000000553110458‐حزيران‐13880008558١٣نينوىسنجارالياس رشكو خلف51

sn13.7.33ھوري فتاحزريف علي مرادمتزوج١٧10000000582116282‐حزيران‐137330008792١٣نينوىسنجارالياس رشو نمر52

sn13.3.100كولي يوسفعمشي خلف حجيمتزوج90129م١٧10000000‐حزيران‐1331000008700١٣نينوىسنجارالياس سيدو قاسم53

حيان متزوج١٧10000000578115584‐حزيران‐134620008707١٣نينوىسنجارالياس صالح حسين54 ھوري كجي /
sn13.4.62خنسي فحلوادي

عائشه ابراھيم عبد متزوج١٧10000000688137200‐حزيران‐245520011088١٣نينوىسنجارالياس علي احمد55
sn24.5.52فاطمه محمدالعزيز

sn13.6.69بيزاري بكراسمر قرو كليمتزوج١٧10000000551110198‐حزيران‐136690009287١٣سنجارالياس علي مراد56

sn13.3.41زنيو كنعانعمشة مراد قدوشمتزوج١٧10000000546109067‐حزيران‐133410008665١٣نينوىسنجارالياس عنجو قدوش57

sn13.7.8شيرين موسيسيفي حمو سلومتزوج١٧10000000571164155‐حزيران‐13780008583١٣نينوىسنجارالياس فندي حسن58

sn13.8.32ساري نائفمنجي خدرحسينمتزوج164م١٧10000000٩٩٨‐حزيران‐138320008509١٣نينوىسنجارالياس قاسم حسين59

بتى متزوج١٧10000000583116534‐حزيران‐135290008812١٣نينوىسنجارالياس قولو مراد60 زيري حسن\
sn13.5.29عشو شموسلوادي

sn13.8.11تعلي مطوبارانى سمو قاسممتزوج١٧10000000552110474‐حزيران‐138110008501١٣نينوىسنجارالياس كارس على61

sn13.5.67خنو عليكوري خدر عتومتزوج١٧10000000574114782‐حزيران‐135670009000١٣نينوىسنجارالياس كجي يوسف62

sn13.7.9عدول ذيابغزال جوك اوصمانمتزوج١٧1000000057113922‐حزيران‐13790008584١٣نينوىسنجارالياس مراد حمو63

الياس يوسف 64
sn24.5.77خنسه احمدمياسه محمد خلفمتزوج١٧10000000687137228‐حزيران‐245770011078١٣نينوىسنجارسليمان

sn31.1.62صافيه سليمانحبسه ياسين صالحمتزوج105231م١٧10000000‐حزيران‐311620008842١٣اربيلسنجارامجد نوري عبد هللا65

sn26.1.98زكيه وحيدفاطمه رشيد صالحمتزوج84942م١٧10000000‐حزيران‐261980009201١٣سنجارامين علي حسين66

وضحة عمر صوفي /متزوج\2189812م١٧10000000‐حزيران‐245270011073١٣نينوىسنجارامين قاسم تمر67
sn24.5.27خانم خلفمرشده يوسف

sn26.1.83حمره محمدعبدهللا خالد عبدهللامتزوجة١٧10000000587117211‐حزيران‐261830008893١٣نينوىسنجارامينه صالح عبدهللا68

انور محمد 69
sn31.1.30بجيسي حسنسعاده كريم بابامتزوج47779م١٧10000000‐حزيران‐311300008870١٣اربيلسنجارمصطفى

اوصمان سيدو 70
sn13.5.13بي شموھرزان درباس دربومتزوج١٧10000000565112915‐حزيران‐135130008991١٣نينوىسنجاردرباس
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sn13.9.21نوره بكرباران احمد خلفمتزوج١٧10000000565112977‐حزيران‐139210008589١٣نينوىسنجاراومر اومر خلف71

sn13.6.86كوجري عيسىكوري جردمتزوج١٧10000000454167‐حزيران‐136860008853١٣نينوىسنجارايزدين صالح علي72

ايوب اسماعيل 73
sn26.1.25كلي سلوحسناء طاھر ھاديمتزوج2258190م١٧10000000‐حزيران‐261250008943١٣نينوىسنجارشعبان

sn24.3.63مريم رموحاجي جامو علومتزوجة648129513م١٧10000000‐حزيران‐243630011113١٣سنجارأمينه حاول شاھين74

sn13.4.99غزالي بكردجوار جرنيمتزوج١٧100000009537‐حزيران‐134990008828١٣نينوىسنجاربابير حيدر شبلو75

sn24.6.35كلي فرمانمدينه موسى حسنمتزوج١٧10000000607121371‐حزيران‐246350008975١٣نينوىسنجارباسل برندار شمو76

sn31.1.83رحمة ھياسشمامة نجف عليمتزوج113328م١٧10000000‐حزيران‐311830009237١٣اربيلسنجارباسل نامق عبدهللا77

بدرخان خورشيد78
sn26.1.42زليخه يونسنيكار حاجي رمضانمتزوج355100م١٧10000000‐حزيران‐261420010162١٣نينوىسنجارسليمان

sn13.8.3بسكي خلفكامورفو سليمانمتزوج١٧10000000543108553‐حزيران‐13830008553١٣سنجاربدل علو حسين79

sn13.6.68خفش حبشميان غانم ابراھيممتزوج647155م١٧10000000‐حزيران‐136680009286١٣سنجاربدل علي فندي80

sn24.6.13امينه عبداللةحربيه عبدالرحمنمتزوج١٧10000000593118598‐حزيران‐246130008971١٣نينوىسنجاربديع ابراھيم رشيد81

sn31.2.79ايش احمدعيشي حمدامين قادرمتزوج143121م١٧10000000‐حزيران‐312790009263١٣اربيلسنجاربرايم يونس عبدهللا82

sn13.5.15غزاله يوسفكوري خدر خلفمتزوج١٧10000000566113038‐حزيران‐135150008993١٣نينوىسنجاربرجس ھادي خلف83

بركات ازغير 84
sn13.7.20نصاف حجيفاتي حيدر خلفمتزوج77994م١٧10000000‐حزيران‐137200008786١٣نينوىسنجارحسين

sn13.6.59ھاجر تعلوبسي خدر حجيمتزوج١٧10000000549019652‐حزيران‐136590009278١٣سنجاربركات الياس خلف85

كوري جندو\كني متزوج180م١٧10000000٥٨٧‐حزيران‐138360008513١٣نينوىسنجاربركات خلف خرمن86
sn13.8.36كوري حسنحسين

بركات خلف 87
sn13.6.42نسو عليغزالي موسكومتزوج١٧10000000551110180‐حزيران‐136420008604١٣نينوىسنجارشاوردي

بركات كارص 88
sn13.8.2مسري شيبووسيل حيدر يوسفمتزوج114م١٧10000000٥٤٢‐حزيران‐13820008552١٣نينوىسنجاردرويش

sn13.9.33عدوله مرادفاطم جيان قرومتزوج١٧10000000570159‐حزيران‐139330008593١٣نينوىسنجاربركات كلي علي89

برندار شمو 90
sn26.1.47سوسي خدركلي فرمان ميرزامتزوج١٧10000000607121371‐حزيران‐261470010166١٣نينوىسنجاردرويش

sn31.1.67مريم سعيدغيده عثمان مولودمتزوج100881م١٧10000000‐حزيران‐311670008847١٣اربيلسنجاربرھان عمر مولود91

برھان محمد 92
فاطمه محمد نيشتمان محمد خالدمتزوج١٧10000000587117328‐حزيران‐261380010158١٣نينوىسنجارنوري عبدالجليل

sn26.1.38سعيد

sn13.6.16ھزو خلفخناف عليمتزوج١٧10000000549109620‐حزيران‐136160008641١٣نينوىسنجاربرو خلف برو93

sn13.3.15عيشو زندين/ارملة١٧100000005063112443‐حزيران‐133150008976١٣نينوىسنجاربسو نايف حمو94
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sn31.1.63فاطمه خضر\ارملة1368104م١٧10000000‐حزيران‐311630008843١٣سنجاربسي عبد هللا بيردار95

sn13.7.91غزالي عمركوزي بوبيمتزوج54919795أ١٧10000000‐حزيران‐137910008799١٣نينوىسنجاربشار خضر صالح96

sn13.8.73نياني خدرموكي احمدمتزوج١٧10000000553110595‐حزيران‐138730008525١٣نينوىسنجاربشار خلف مجك97

بشار رمضان 98
sn44.10.44فاطمه عسافھيفي محى الدينمتزوج434158م١٧10000000‐حزيران‐4410440011118١٣دھوكسنجارمحمد

sn13.6.5ضفاف اسماعيلخاتو قاسم حردومتزوج١٧10000000551110077‐حزيران‐13650008633١٣نينوىسنجاربشار غانم ابراھيم99

sn13.6.57عيشاني عليكفوى خلف زلفومتزوج١٧10000000552110265‐حزيران‐136570009276١٣سنجاربشار محي زلفو100

sn13.5.17خناف محمودسيفي محمود ملحممتزوج669189م١٧10000000‐حزيران‐135170008995١٣نينوىسنجاربكر حسن مجو101

خوخي فارس بكر \متزوج35881م١٧10000000‐حزيران‐13540008805١٣سنجاربكر خلف بكر102
sn13.5.4عمشي رشوشيرين حمد

sn13.3.79ايفان سعدومطو فندي مطومتزوجة١٧10000000572114245‐حزيران‐133790008679١٣نينوىسنجاربھار حمو بركات103

sn13.4.42عدلو قاسم/ارملة١٧10000000563112440‐حزيران‐134420008770١٣نينوىسنجاربھار سيدو شيبو104

بھدين محمد عبد 105
sn31.2.100شفيقة توفيقرھوشن محمد عليمتزوج1097139م١٧10000000‐حزيران‐3121000009248١٣اربيلسنجاراللطيف

sn47.2.92رقيه امينخوناو صدر الدين نادرمتزوج22723م١٧10000000‐حزيران‐472920011067١٣اربيلسنجاربھرام عزيز نادر106

sn24.5.35قمر رشيد/ارملة١٧10000000229647‐حزيران‐245350011064١٣نينوىسنجاربھيه ابراھيم حسين107

sn13.4.71عدلو خلفعمشي كلي خلفمتزوج4742م١٧10000000‐حزيران‐134710008716١٣نينوىسنجاربوبو داود رشو108

sn13.4.21زريف حمدنوفي اسماعيل عليمتزوج١٧10000000152621‐حزيران‐134210008801١٣نينوىسنجاربوكو مراد حمد109

sn13.4.64غزال خديده/ارملة١٧10000000583116522‐حزيران‐134640008709١٣نينوىسنجاربيزي رشو علي110

sn13.6.76عدلو تعلوكلي خلف تعلومتزوج390151م١٧10000000‐حزيران‐136760008953١٣نينوىسنجاربيسو سيدو حمد111

بيكه س خليل 112
sn26.1.23امينه عبد هللاوات ابراھيم محمدمتزوج2255199م١٧10000000‐حزيران‐261230008941١٣نينوىسنجارسليمان

sn26.1.34ميرشا طاھرامينة فندو سمومتزوج2258200م١٧10000000‐حزيران‐261340008950١٣سنجارتتر قاسم احمد113

تحسين صادق 114
sn31.2.76خديجة حمدسھيله سليم قادرمتزوج١٧10000000100895‐حزيران‐312760009262١٣اربيلسنجارحسن

تحسين محسن 115
sn26.1.73رمزيه ابراھيمفريده محمد ياسينمتزوج2254137م١٧10000000‐حزيران‐261730008887١٣سنجارياسين

ساري موسى ساره سلمان حمدمتزوج1649114م١٧10000000‐حزيران‐134220008780١٣نينوىسنجارتمو ابراھيم خديدا116
sn13.4.22علي
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sn31.1.22زليخه حمد امينكافيه اسماعيل حسنمتزوج96163م١٧10000000‐حزيران‐311220009235١٣اربيلسنجارجبرائيل بايبر احمد117

sn13.6.40عميشة سلوبرفي حسينمتزوج55109995ت١٧10000000‐حزيران‐136400008602١٣نينوىسنجارجردو بيشو مراد118

sn13.9.57شيرين خلفمھية خدر مرزامتزوج١٧10000000565112970‐حزيران‐139570008615١٣نينوىسنجارجردو عبدى خضر119

sn31.1.48مريم ابراھيمخانزاد اسماعيل احمدمتزوج١٧10000000143580‐حزيران‐311480008831١٣اربيلسنجارجالل ابراھيم احمد120

sn26.1.92بلقيس فتاحسھله محمد احمدمتزوج22557م١٧10000000‐حزيران‐261920009295١٣سنجارجالل صابر احمد121

sn31.1.87كتان حسينسعاد خورشيد رشيدمتزوج414186م١٧10000000‐حزيران‐311870009241١٣اربيلسنجارجليل برا مصطفى122

sn31.1.56خديجة عليزارى احمدمتزوج167م١٧100000001237‐حزيران‐311560008837١٣اربيلسنجارجميل محمد جميل123

sn13.8.35كورى سرن\ارملة١٧1000000054619080‐حزيران‐138350008512١٣نينوىسنجارجميله علي مراد124

sn13.6.25بري عجوميو عبديمتزوج546109739أ١٧10000000‐حزيران‐136250008732١٣نينوىسنجارجندو خديدا قاسم125

sn13.7.89فتتكي حيدرسيفي شمو خضرمتزوج587142م١٧10000000‐حزيران‐137890008725١٣نينوىسنجارجوقي عمو ادو126

sn13.9.66خنسي خلففاطمه اومر موسىمتزوج١٧10000000566113043‐حزيران‐139660008622١٣نينوىسنجارجومر حلو بكر127

sn13.8.28شيرين الياسكوري باجو خلفمتزوج154327م١٧10000000‐حزيران‐138280008566١٣نينوىسنجارجومر خديده مطو128

sn31.2.60ستي احمدخونجه مصطفىمتزوج414121م١٧10000000‐حزيران‐312600009253١٣اربيلسنجارحاتم قادر حسن129

خنسه عبد المجيد متزوج١٧10000000659131617‐حزيران‐245910011093١٣الموصلسنجارحاجي حيول حسين130
sn24.5.91خديجه خضرسليمان

sn26.9.85اسمر عمركلي صالح عمرمتزوج١٧10000000596119156‐حزيران‐269850011084١٣موصلسنجارحاجي محمد يعقوب131

sn13.9.38زريف متوخناف صالح جونومتزوج١٧10000000566113041‐حزيران‐139380008596١٣نينوىسنجارحامو سمير خلف132

sn13.6.81كوري حسيننيساني كجومتزوج١٧10000000552110210‐حزيران‐136810008647١٣نينوىسنجارحجو حجي تتر133

sn13.6.99غزالي خلفاسيا حمو قاسممتزوج99849م١٧10000000‐حزيران‐136990009293١٣نينوىسنجارحجي برو قبات134

sn13.6.35خنسي دربوعدالني رشي حسينمتزوج١٧10000000551110142‐حزيران‐136350008737١٣نينوىسنجارحجي بكر علي135

sn13.6.79شرين خلفكوجو رشومتزوج١٧10000000578115573‐حزيران‐136790008956١٣نينوىسنجارحجي بھدو بيسو136

sn13.5.21فصوله مرادكلي احمد مرادمتزوج١٧10000000110832‐حزيران‐135210008806١٣نينوىسنجارحجي حسين برجس137

sn13.9.7بسكي رشوكوجر حجي مرادمتزوج١٧10000000566113025‐حزيران‐13970008567١٣نينوىسنجارحجي حسين تمو138

sn13.5.2ساري حسينبرفي مراد سعدونمتزوج١٧10000000581116193‐حزيران‐13520008803١٣نينوىسنجارحجي حنو خلف139

sn13.8.40كوري خلفبسكي برو شمومتزوج143م ١٧10000000975‐حزيران‐138400008530١٣نينوىسنجارحجي خدر حسن140

sn13.4.34رشي حوشيرين علي محمودمتزوج99814م١٧10000000‐حزيران‐134340008763١٣نينوىسنجارحجي خدر قاسم141

sn13.3.89نيسان خلفعمشي درويش خلفمتزوج١٧10000000581116067‐حزيران‐133890008689١٣نينوىسنجارحجي خديدة يوسف142
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زريفه مراد علي \متزوج١٧10000000583116538‐حزيران‐135320008814١٣سنجارحجي خلف علي143
sn13.5.32كوري عمرسيفي قولو

حجي سرحو 144
sn13.5.28بيزي رشوسيفي علي عيدومتزوج44م١٧10000000١٠٢٧‐حزيران‐135280008811١٣نينوىسنجارسليمان

sn13.3.90كولي يوسفليلى حسين حسنمتزوج1059198م١٧10000000‐حزيران‐133900008690١٣نينوىسنجارحجي سيدو قاسم145

sn13.8.59عدالن صفرغزالي حسن بشارمتزوج2061102م١٧10000000‐حزيران‐138590008516١٣نينوىسنجارحجي علي تتر146

sn13.8.39حاني غريبوخفشي سيدو مرادمتزوج١٧10000000525104848‐حزيران‐138398515١٣نينوىسنجارحجي عيدو نمر147

سارو متزوج47111م١٧10000000‐حزيران‐133910008691١٣نينوىسنجارحجي فاسو مراد148 زيتون ادوادو /
sn13.3.91زريف اديرشو

حجي كارص 149
sn13.8.76مسري شيبوكوجر سعدو شيومتزوج١٧10000000541108056‐حزيران‐138760008549١٣نينوىسنجاردرويش

sn13.5.7كوريه خليلكوري سليمان خلفمتزوج87788م١٧10000000‐حزيران‐13570008985١٣سنجارحجي نافخوش قاسم150

sn13.8.66غزال حسينكني عفدو سليمانمتزوج١٧10000000119216‐حزيران‐138660008523١٣دھوكسنجارحجي نعمت حسين151

sn13.7.37محبت خلف\باكر١٧10000000580115969‐حزيران‐137370008794١٣نينوىسنجارحزنه ابراھيم قولو152

sn13.4.72حيان مرادھاجر ميشو خلفمتزوج١٧1000000097644‐حزيران‐134720008717١٣نينوىسنجارحسن ابراھيم خلف153

sn13.8.87غريبه عبدوكاموخلف دومانمتزوج61556م١٧10000000‐حزيران‐138870008965١٣نينوىسنجارحسن ابراھيم عمر154

sn13.9.58شيرين عسافھلي قاسم حسينمتزوج١٧10000000565112966‐حزيران‐139580008616١٣نينوىسنجارحسن بكر دربو155

sn24.5.47اسمر عبد هللاصالحه حسين عبدومتزوج١٧10000000666133087‐حزيران‐245470011110١٣نينوىسنجارحسن تيلي سعيد156

sn13.8.46نيانى شمودالل رفومتزوج١٧10000000523110600‐حزيران‐138460008536١٣نينوىسنجارحسن حجي على157

sn13.3.93زريف حجيكوجر مراد خلفمتزوج87764م١٧10000000‐حزيران‐133930008693١٣سنجارحسن حسين حسين158

sn13.7.4روشي عبدوھديه حجي خلفمتزوج١٧10000000566113162‐حزيران‐13740008579١٣نينوىسنجارحسن حسين مجو159

sn13.9.52برفي خلفشمي ملكو خلفمتزوج١٧1000000078072‐حزيران‐139520008613١٣نينوىسنجارحسن حنتو خلف160

sn13.10.49بيزو حسننعيمه الياس جرومتزوج2115139م١٧10000000‐حزيران‐1310490008625١٣نينوىسنجارحسن خضر وھاب161

sn13.6.56نيسان كشوكامو عبدهللا عليمتزوج54277م١٧10000000‐حزيران‐136560008952١٣سنجارحسن خلف قاسم162

sn13.7.15زھره ابراھيمسھله راضيمتزوج١٧10000000568112497‐حزيران‐137150008783١٣نينوىسنجارحسن دخيل حمود163

sn13.7.92كلي كموسيفي كوجي ابراھيممتزوج550109822أ١٧10000000‐حزيران‐137920008855١٣نينوىسنجارحسن رشو سمو164

sn13.6.17عجشة حسنارمل١٧10000000551110173‐حزيران‐136170008642١٣نينوىسنجارحسن رشو علي165

sn31.1.33ھدله حمدشاديه محمد عبدهللامتزوج120023م١٧10000000‐حزيران‐311330008873١٣اربيلسنجارحسن ظاھر حسن166

حسن عثمان 167
عيشى احمد\أواس متزوج١٧1000000014328412‐حزيران‐311700009236١٣نينوىسنجارمحمدامين

sn31.1.70عشي عزيزحمد
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sn24.5.65قطه حميحبوسه الياس عليمتزوج31898م١٧10000000‐حزيران‐245650011094١٣سنجارحسن عمر حسو168

sn13.6.77شرين حجيحتي ھيو احمدمتزوج454169م١٧10000000‐حزيران‐136770008954١٣نينوىسنجارحسن عيدو رشو169

sn26.1.46ريحان درويشمخمور علي يزدينمتزوج١٧10000000607121348‐حزيران‐261460010165١٣نينوىسنجارحسن عيدو قاسو170

sn13.4.13حنو حجينعيمه حسن خدرمتزوج99889م١٧10000000‐حزيران‐134130008751١٣نينوىسنجارحسن عيدو مراد171

sn13.9.2بسي حنتراسمر كرتان يونسمتزوج615103م١٧10000000‐حزيران‐13920008606١٣نينوىسنجارحسن ميرزا بكر172

sn13.8.43نسرى نعمونعام حاجي حسينمتزوج211575م١٧10000000‐حزيران‐138430008533١٣نينوىسنجارحسن نمر خلف173

sn13.6.94حنيفة عباسغزال برجس ھاديمتزوج81373م١٧10000000‐حزيران‐136940009289١٣نينوىسنجارحسو الياس حامو174

sn13.9.24عدوله حاجووضحه مكلو خلفمتزوج١٧10000000566113004‐حزيران‐139240008592١٣نينوىسنجارحسين حسن حاجو175

sn13.3.34جانة دھواديبة رومو عالءمتزوج١٧10000000578115500‐حزيران‐133340008659١٣نينوىسنجارحسين خدر سلو176

sn13.3.92زريف مرادبھار جردو قاسومتزوج443185م١٧10000000‐حزيران‐133920008692١٣نينوىسنجارحسين خلف ادي177

حسين سعدي 178
sn31.1.19خجيج عزيزبدريه محمد عليمتزوج١٧1000000014829503‐حزيران‐311190009233١٣اربيلسنجارشريف

sn13.3.64عيشو عليسوسن علي حسنمتزوج636194م١٧10000000‐حزيران‐133640008675١٣نينوىسنجارحسين سلمان علي179

sn26.1.27عيشي حسنخديجه فريق شاھينمتزوج2258191م١٧10000000‐حزيران‐261270008876١٣نينوىسنجارحسين شعبان حسين180

sn13.9.17عمشو عميصبحه خلف عليمتزوج١٧10000000566113033‐حزيران‐139170008574١٣نينوىسنجارحسين عباس حسين181

sn31.1.44بكم طاھربسي رسولمتزوج9480م١٧10000000‐حزيران‐311440009212١٣اربيلسنجارحسين عثمان حميد182

sn13.5.6منجي سلوصبريه عيدو عبومتزوج1327186م١٧10000000‐حزيران‐13560008984١٣نينوىسنجارحسين عزيز حسين183

sn13.4.68خناف حمدميان قاسم شمومتزوج١٧10000000576115070‐حزيران‐134680008713١٣نينوىسنجارحسين علي قبو184

sn26.1.80شريفه فناحزبيده احمد عثمانمتزوج١٧100000001416193‐حزيران‐261800010175١٣سنجارحسين علي محمد185

sn26.1.5كوري خضرليلى سليمان قوالمتزوج66680م١٧10000000‐حزيران‐26150008929١٣نينوىسنجارحسين قاسم عبدو186

sn13.5.22بيزي عذيبميو خديده باجومتزوج4774م١٧10000000‐حزيران‐135220008807١٣نينوىسنجارحسين قاسم مراد187

sn31.1.39صافيه عبدهللاخديجه مجيد قادرمتزوج١٧100000001294190‐حزيران‐311390009207١٣اربيلسنجارحسين نامق حسن188

sn13.5.60خرنون عبد هللاكوري خديده كميمتزوج١٧10000000575114977‐حزيران‐135600008999١٣نينوىسنجارحسين يوسف كجي189

حفسون خلف 190
sn13.6.24سيفي مرادكني حورو حسنمتزوج١٧1000000095346‐حزيران‐136240008731١٣نينوىسنجارحسين

sn26.1.82حلوه منصوراسيت عمانوئيل يوسغمتزوج753127م١٧10000000‐حزيران‐261820008892١٣سنجارحكمت حنا مشكو191

sn13.9.64عدوله حاجومسري احمد خديدامتزوج82066م١٧10000000‐حزيران‐139640008620١٣نينوىسنجارحلو حسن حاجو192

sn13.9.12برقي خلفزيري سليمان  حميمتزوج١٧1000000078067‐حزيران‐139120008570١٣نينوىسنجارحلو حنتو خلف193

حليمة موسى 194
sn26.1.14امينه سليم/ارملة١٧1000000043680‐حزيران‐261140008933١٣نينوىسنجارسليمان
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sn31.2.74ھيمنه قادر/ارملة١٧1000000017531263‐حزيران‐312740009260١٣اربيلسنجارحليمه كريم عبداللة195

sn13.8.71حنى مرادزريفة حمد مرادمتزوج58785م١٧10000000‐حزيران‐138710008548١٣نينوىسنجارحمد شالو مراد196

حمديه ابراھيم 197
sn26.1.15فيروز رشيد/ارملة١٧100000001421174‐حزيران‐261150008934١٣نينوىسنجارجمعه

sn13.9.4غزال غريببيزار خلف اصالنمتزوج١٧10000000781157‐حزيران‐13940008608١٣نينوىسنجارحمه علي خلف198

sn13.4.9خنو معجونكلي خلف كلشمتزوج١٧1000000078125‐حزيران‐13490008778١٣نينوىسنجارحمو ميرو حسن199

sn13.4.25ناف الياس/ارملة١٧10000000585116871‐حزيران‐134250008755١٣نينوىسنجارحنو نعمت حسين200

sn13.3.27عيشو حجي/ارملة١٧10000000547109399‐حزيران‐133270008658١٣نينوىسنجارحنيفة الياس خلف201

sn13.8.48عيشان خلف/ارمل١٧10000000541108028‐حزيران‐138480008538١٣نينوىسنجارحنيفي مراد خدر202

sn13.9.15صبحه نايفبسي سليمان حجيمتزوج35830م١٧10000000‐حزيران‐139150008572١٣نينوىسنجارحواس خضر خلف203

sn26.1.2زريفة خدر/مطلقة١٧10000000742148559‐حزيران‐26120008927١٣نينوىسنجارحياة محمد قاسم204

sn13.7.32شيرين عزيزكلي جردو عمرمتزوج١٧10000000581116028‐حزيران‐137320008791١٣نينوىسنجارحيدر حمه خدر205

رقية حمة ھديه علي رسولمتزوج١٧1000000061096‐حزيران‐311550008836١٣اربيلسنجارحيدر مومولود علي206
sn31.1.55شريف

sn13.7.88كوري شيبوسيفي حجي شيبومتزوج550109982ب١٧10000000‐حزيران‐137880008724١٣نينوىسنجارخالتو خرمش خالتو207

sn13.7.45كولي الياسجازيه كرو عيدومتزوج579115730م١٧10000000‐حزيران‐137450008797١٣نينوىسنجارخالد ھادي رشو208

sn13.3.1شاھة نادر/ارملة١٧1000000044849‐حزيران‐13310008626١٣نينوىسنجارخالده حسين علو209

sn13.4.52كوري دھار/ارملة١٧10000000565112998‐حزيران‐134520008775١٣نينوىسنجارخاني غانم علي210

sn13.6.90حني حجيغزال قاسممتزوج١٧10000000554110644‐حزيران‐136900008854١٣نينوىسنجارخدر حجي علو211

sn13.4.66حيان جلوكوري خليل شمومتزوج١٧10000000585116955‐حزيران‐134660008711١٣نينوىسنجارخدر حسين خدر212

sn13.5.63الخان جردواسرى كلي حسنمتزوج١٧10000000820115‐حزيران‐135630008628١٣نينوىسنجارخدر خلف حسين213

sn13.8.92فرحه حسنساري حسين اوسومتزوج١٧10000000554110633‐حزيران‐138920008860١٣نينوىسنجارخدر خلف صالح214

sn13.6.97تعلو حجيغزالي شقانمتزوج١٧10000000552110446‐حزيران‐136970009292١٣نينوىسنجارخدر خلف عيسى215

sn13.8.14غزالي احمدخوناف شمومتزوج١٧10000000553110463‐حزيران‐138140008503١٣نينوىسنجارخدر خلف قاسو216

ساري الياس/متزوج928195م١٧10000000‐حزيران‐138980008864١٣نينوىسنجارخدر سعيد جونو217
sn13.8.98شرين يوسفخونوفي كجو

sn13.3.40خنسي مندوفاطمة سليمانمتزوج161م١٧10000000٦٠٠‐حزيران‐133400008664١٣نينوىسنجارخدر علي خلف218

sn13.5.1عدلو اريارزان حنو خلفمتزوج١٧10000000581116131‐حزيران‐13510008802١٣نينوىسنجارخدر عمر خدر219

sn13.8.5سو عتوقمرى حمد ابراھيممتزوج١٧1000000058740‐حزيران‐13850008555١٣نينوىسنجارخدر قاسم خلف220
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حاني خلود/غزاله متزوج١٧10000000553110460‐حزيران‐138150008504١٣نينوىسنجارخدر مارو كشنار221
sn13.8.15خنو حجىصالح

بزنو سيدو حسين/متزوج١٧10000000578115575‐حزيران‐134970008827١٣نينوىسنجارخدر مراد سيدو222
sn13.4.97جازي بكركته برجي سيدو

خديجه حسن 223
عبدهللا فقي احمد متزوجة١٧10000000239612‐حزيران‐26190010151١٣نينوىسنجاراسماعيل

sn26.1.9حنيفه احمدرمضان

sn13.6.44عرنود رباسكوجري مرادمتزوج١٧10000000552110346‐حزيران‐136440008742١٣نينوىسنجارخديدا جوكو مندو224

sn13.8.74نيساني شموعيشاني سليمانمتزوج١٧1000000055411901‐حزيران‐138740008963١٣نينوىسنجارخديدا حجي علي225

sn13.7.85حوري رشيدكلي مراد تيليمتزوج58741م١٧10000000‐حزيران‐137850008722١٣نينوىسنجارخديدا حسن محمد226

sn13.6.47كلي حذرھوري درويشمتزوج12828م١٧10000000‐حزيران‐136470008744١٣نينوىسنجارخديدا حسين حسن227

sn13.4.44كوجري شموكامو خلف سليمانمتزوج١٧1000000055411074‐حزيران‐134440008772١٣سنجارخديدا حسين عيسى228

sn13.6.22كلي شاھينكلي عتو احمدمتزوج١٧10000000551110199‐حزيران‐136220008729١٣نينوىسنجارخديدا خلف جوحر229

sn13.6.34كوري مرادكوزي شمومتزوج١٧10000000542148‐حزيران‐136340008736١٣نينوىسنجارخديدا قولو حسن230

sn13.5.11بيزار خنفزريفه اوصمان سيدومتزوج١٧10000000565112918‐حزيران‐135110008989١٣نينوىسنجارخديدا كرو سيدو231

sn13.6.1عيشاني محيزيري خدرخلومتزوج١٧10000000647186‐حزيران‐13610008629١٣نينوىسنجارخديدا محمد خلو232

sn13.7.5ستي خلفكالن دربو خلفمتزوج١٧10000000583116463‐حزيران‐13750008580١٣نينوىسنجارخديدا ناصر حجي233

sn13.4.47كوري قاسوكوري عمر عيسىمتزوج١٧10000000525104949‐حزيران‐134470008774١٣نينوىسنجارخديده سكفان عيسى234

sn26.1.50نارنج حجيبھاري شاكرمتزوج١٧10000000746113‐حزيران‐261500010168١٣نينوىسنجارخديده سلو الياس235

خديده عرفات 236
sn13.6.23سيري ابراھيمحنافي حسين عبديمتزوج١٧10000000542108243‐حزيران‐136230008730١٣نينوىسنجارحاجي

sn13.5.55بھار شيبوكلي عمر خلفمتزوج١٧100000004852174‐حزيران‐135550008997١٣نينوىسنجارخديده معلو علي237

sn13.8.21خنسو خدرخنسه حجومتزوج١٧10000000572114297‐حزيران‐138210008529١٣نينوىسنجارخديره قولو حسو238

sn13.9.65سيسي سلمانشريفه بقال سليمانمتزوج103273م١٧10000000‐حزيران‐139650008621١٣نينوىسنجارخرمش حسين سيبو239

sn31.1.91زكية عثمانعائشة ھادي خورشيدمتزوج94م ١٧100000001190‐حزيران‐311910009244١٣اربيلسنجارخرو عبداللة عثمان240

sn13.8.27عمشه احمدھلي مطو حسنمتزوج57027م١٧10000000‐حزيران‐138270008565١٣نينوىسنجارخستي ملكو مراد241

sn24.5.34فاطمه محمدلمعه رشيد عليمتزوج2268187م١٧10000000‐حزيران‐245340011063١٣نينوىسنجارخضر ابراھيم عمر242

sn13.7.11بسي قاسمكوري لياسمتزوج١٧10000000570113938‐حزيران‐137110008586١٣نينوىسنجارخضر بعزى حسن243

sn13.8.61بيزار شمدينبھار سيدو شمومتزوج١٧10000000615104‐حزيران‐138610008518١٣نينوىسنجارخضر جرو رشو244

خضر حموش 245
sn24.5.78خثريه محمدامينه ابراھيم حبيبمتزوج4257م١٧10000000‐حزيران‐245780011079١٣نينوىسنجارحبيب
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sn13.9.5شيري كصبصبحه نايف قتومتزوج١٧10000000565112962‐حزيران‐13950008609١٣نينوىسنجارخضر خلف قاسم246

sn13.3.9صافية حسينھرو عمرمتزوج١٧10000000570113828‐حزيران‐13390008627١٣نينوىسنجارخضر سعدو شكو247

sn13.8.25رزيف الياسشيري كجي حسينمتزوج١٧100000007816‐حزيران‐138250008563١٣نينوىسنجارخضر سعيد خليل248

خضر سليمان 249
sn24.5.66حبوسه شيخوفصولة ابراھيممتزوج١٧10000000688137718‐حزيران‐245660011071١٣نينوىسنجارعباس

فصوله ابراھيم /متزوج42591م١٧10000000‐حزيران‐245510011089١٣نينوىسنجارخضر علي احمد250
sn24.5.51فاطمه محمدشمعه محمد

sn13.4.37زريفه قاسو/اعزب١٧10000000544108794‐حزيران‐134370008766١٣نينوىسنجارخضر كبعو شيبو251

خضر محمد 252
sn24.5.94زينه محمدنونة الياس قادرمتزوج١٧10000000658131566‐حزيران‐245940011104١٣نينوىسنجارسليمان

sn13.7.40سوره محيليلى كالي حجيمتزوج١٧10000000582116243‐حزيران‐137400008795١٣نينوىسنجارخضر مخلود حاجو253

sn24.5.89نوره احمدھدوله احمدمتزوج١٧10000000687137226‐حزيران‐245890011074١٣نينوىسنجارخضر نوح محمد254

sn13.5.59نصاف قاسمغزالة صالح يوسفمتزوج١٧10000000573114437‐حزيران‐135590008998١٣سنجارخلف الياس احمد255

sn13.8.1كوري مرادبھار الياس مرادمتزوج1206147م١٧10000000‐حزيران‐13810008551١٣نينويسنجارخلف بكو علي256

sn13.9.42كوى حسنكالن خضر حسنمتزوج١٧10000000566113050‐حزيران‐139420008597١٣نينوىسنجارخلف جنديل فندي257

sn13.5.45بيري عالدينخفشي مراد اميرمتزوج87748م١٧10000000‐حزيران‐135450008815١٣نينوىسنجارخلف حاجو مراد258

sn13.6.78عدلو تعليزريغه حيدر جوكومتزوج١٧10000000551110092‐حزيران‐136780008955١٣نينوىسنجارخلف حسين بكر259

sn13.9.43بسي رشوكوري مراد حجيمتزوج1526115م١٧10000000‐حزيران‐139430008598١٣نينوىسنجارخلف حسين تمو260

sn13.3.38بتن قاسمنعيمة بابر خدرمتزوج١٧10000000551110112‐حزيران‐133380008663١٣نينوىسنجارخلف حسين قاسم261

sn13.5.91بسي اوسمانبيزار حجي حسينمتزوج١٧1000000057511491‐حزيران‐135910008822١٣نينوىسنجارخلف خدر خيجو262

sn13.3.96ھزو عليكوري صالح نافخشمتزوج852154م١٧10000000‐حزيران‐133960008696١٣نينوىسنجارخلف خدر مراد263

sn13.4.53كوجري خليلمحلوج علي حامدمتزوج١٧10000000551110139‐حزيران‐134530008701١٣نينوىسنجارخلف خرمش علي264

sn13.8.10حنيفه قاسمسيفي حجيمتزوج١٧10000000553110561‐حزيران‐138100008560١٣نينوىسنجارخلف خلو حسين265

sn13.4.63كوري مرادعمشي بيسو صفرمتزوج١٧100000005041107‐حزيران‐134630008708١٣نينوىسنجارخلف سليمان خلف266

sn13.5.5بيزو رشوھزار عيدو تركيمتزوج57086م١٧10000000‐حزيران‐13550008983١٣نينوىسنجارخلف سيدو بكر267

sn13.4.32بتي بركاتبدو سيدو خلفمتزوج١٧10000000543108407‐حزيران‐134320008761١٣نينوىسنجارخلف سيدو قاسم268

sn13.8.69خوض عتوشرني حسمان برومتزوج١٧10000000584116667‐حزيران‐138690008961١٣سنجارخلف شاھين قاسم269

sn13.8.9أسمر حمدعمش خدرمتزوج١٧10000000553110476‐حزيران‐13890008559١٣نينوىسنجارخلف شمو حمو270

sn13.8.12يزارى ملحمخنافى شبومتزوج١٧10000000553110464‐حزيران‐138120008502١٣نينوىسنجارخلف على عباس271

sn13.9.23كوري عليسيفي بيسو رشومتزوج١٧10000000781161‐حزيران‐139230008591١٣نينوىسنجارخلف عمر علي272
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sn13.7.7غزالي كرنوصبھاري خدر عربومتزوج1032177م١٧10000000‐حزيران‐13770008582١٣الموصلسنجارخلف قاسم خالتو273

sn13.6.26كلي حسنحياة حسينمتزوج64733م١٧10000000‐حزيران‐136260008643١٣نينوىسنجارخلف مشكور دربو274

sn13.6.58عمشه ابراھيمھوري حجي بكرمتزوج١٧10000000552110259‐حزيران‐136580009277١٣سنجارخلف ھجو مطو275

sn31.2.90كافيه محمدسروه حسين حمدمتزوج137045م١٧10000000‐حزيران‐312900009272١٣اربيلسنجارخليل جوھر سمايل276

sn13.8.29ھيفي الياس/ارمل١٧1000000078115‐حزيران‐138290008506١٣نينوىسنجارخليل حسين خليل277

خليل خضير عبد 278
sn13.7.10غزالي سليمانكورى الياسمتزوج2877143م١٧10000000‐حزيران‐137100008585١٣نينوىسنجارهللا

sn13.7.18ميلك قاسمنعام سليمان عثومتزوج306183م١٧10000000‐حزيران‐137180008785١٣نينوىسنجارخليل خيرو رشو279

سلطانه تاج بھار موحيشمتزوج3692م١٧10000000‐حزيران‐245390011087١٣سنجارخليل عبدي خالد280
sn24.5.39الدين

sn13.5.92زريفة خلفسيفي جونو حجيمتزوج١٧10000000980144‐حزيران‐135920008823١٣نينوىسنجارخليل علي حمد281

sn13.9.1غزال دربوكوري خلف مرادمتزوج١٧10000000566113059‐حزيران‐13910008605١٣نينوىسنجارخليل قاسم حسين282

sn13.4.92كولي ھسو/ارملة١٧10000000525104990‐حزيران‐134920008826١٣نينوىسنجارخنسي ابراھيم سلو283

خورشيد عمر 284
sn26.1.93فاطمه احمدسميره موسى حسنمتزوج56140م١٧10000000‐حزيران‐261930009296١٣سنجارسليمان

خوشوي عبدهللا 285
sn31.1.98زيخا سليمانبروين عمر حمدامينمتزوج112051م١٧10000000‐حزيران‐311980008875١٣اربيلسنجارنزار

sn13.8.4مبان حذرعيشان بكر حسينمتزوج١٧10000000554110722‐حزيران‐13840008554١٣سنجارخونو خديدا حسين286

sn13.8.55زريف خلفخاتون اسماعيلمتزوج١٧10000000585116933‐حزيران‐138550008545١٣نينوىسنجارخيرو خدر بركات287

خيرو سرحو 288
sn13.5.47بيزي رشوساري مالو حجيمتزوج60124م١٧10000000‐حزيران‐135470008817١٣نينوىسنجارسليمان

sn13.3.63خنسو حجيكلي درويش خلفمتزوج١٧10000000581116029‐حزيران‐133630008674١٣نينوىسنجارخيرو قاسم نمر289

sn13.7.31بھار حسينغريب برنك عيسىمتزوج26357م١٧10000000‐حزيران‐137310008790١٣نينوىسنجارخيري الياس موسى290

sn13.8.41منجي خلفخوفي ناصر علىمتزوج975105م١٧10000000‐حزيران‐138410008531١٣نينوىسنجارخيري خدر حمد291

sn13.7.83سيفي حجيكوجرى حسن برومتزوج559827أ١٧10000000‐حزيران‐137830008720١٣نينوىسنجارداود مندو خلو292

sn13.7.3بسي راكانزيري برجس زبلومتزوج١٧10000000583116524‐حزيران‐13730008578١٣الموصلسنجاردخيل قبات عيسى293

sn13.4.28حنشه مرادناديه ناظم خلفمتزوج206161م١٧10000000‐حزيران‐134280008757١٣نينوىسنجاردخيل مراد حجي294

sn13.5.52بھار مرزاھنده مراد حجيمتزوج١٧10000000583116537‐حزيران‐135520008819١٣نينوىسنجاردربو خلف قاسم295

درويش حسين 296
sn13.8.6حني ابراھيمكوزي سليمان عليمتزوج١٧100000005876‐حزيران‐13860008556١٣سنجاراسماعيل
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درويش حمو 297
sn24.6.9بزي اوصيشمي خدر حجيمتزوج١٧10000000607121366‐حزيران‐24690008968١٣نينوىسنجاردرويش

درويش خديدة 298
sn26.1.52شمي خدرشيرين بيو بادومتزوج١٧10000000133120‐حزيران‐261520010170١٣نينوىسنجاردرويش

درويش عتو 299
sn13.6.95عرنو قاسمغزالي حسينمتزوج١٧10000000554110776‐حزيران‐136950009290١٣نينوىسنجاركوركو

sn13.7.16تعلي عليريمان اسماعيل قولومتزوج156745م١٧10000000‐حزيران‐137160008587١٣نينوىسنجاردرويش قرو جندو300

sn13.4.30عمشي عزيزشيرين علي عزيزمتزوج1326195م١٧10000000‐حزيران‐134300008759١٣نينوىسنجاردرويش ھشو علي301

sn24.5.75امينة عزيز/ارملة١٧10000000645128948‐حزيران‐245750011103١٣نينوىسنجاردالل برو عزيز302

sn26.1.89طليعه عليبھار عبدهللا خالدمتزوج1773182م١٧10000000‐حزيران‐261890008899١٣سنجاردلزار جميل خالد303

sn26.1.77صبريه احمدسھام عبدالكريم اكرممتزوج225571م١٧10000000‐حزيران‐261770008889١٣سنجاردلشاد احمد يوسف304

sn26.1.84طليعه عليخالده حسن شرفمتزوج1773181م١٧10000000‐حزيران‐261840008894١٣نينوىسنجاردلير جميل خالد305

sn31.1.35قدريه مولودنظيفه واحد مولودمتزوج1249172م١٧10000000‐حزيران‐311350008830١٣اربيلسنجاردلير مناف رحمن306

sn24.5.84نمشة محمد/ارملة١٧10000000238133‐حزيران‐245840011123١٣نينوىسنجاررتبة حسن حسين307

sn26.1.22خديجه حسين/ارملة١٧10000000586117061‐حزيران‐261220008940١٣سنجاررحان علي حسين308

sn31.1.71تحشين حسينكلثوم عمر\خيال قاسممتزوج609178م١٧10000000‐حزيران‐311710009214١٣اربيلسنجاررزاق حسن عبدهللا309

sn13.4.69كولي سليمانخني جردو حسينمتزوج3581402م١٧10000000‐حزيران‐134690008714١٣نينوىسنجاررشو ابراھيم علو310

sn13.8.50غزاله خديدهشيرين عمر سيدومتزوج١٧10000000544108793‐حزيران‐138500008540١٣نينوىسنجاررشو ابراھيم مراد311

sn13.8.22رحوشيبو/ارمل١٧1000000077965‐حزيران‐138220008505١٣نينوىسنجاررشو حسن عيسو312

sn13.6.82كلي شاھينشريفة حسينمتزوج١٧1000000055211202‐حزيران‐136820008648١٣نينوىسنجاررشو خلف جومر313

sn31.1.28زليخه حمدكوثر عثمان حمدمتزوج1120109م١٧10000000‐حزيران‐311280008869١٣اربيلسنجاررشو فتاح معروف314

sn13.5.27تعلي حسنھوري مشكو بدلمتزوج١٧10000000565112961‐حزيران‐135270008810١٣نينوىسنجاررشو مسك مجو315

sn13.9.68كوجر عباسساري فري عليمتزوج60060م١٧10000000‐حزيران‐139680008624١٣نينوىسنجاررشو مكلو خلف316

sn13.6.32سوسن سينوكلي منة كارسمتزوج١٧10000000675440‐حزيران‐136320008734١٣نينوىسنجاررشو ميرزا كارس317

رشيد جرجيس 318
sn26.1.88صافيه طهعائشه حسين قادرمتزوج23035م١٧10000000‐حزيران‐261880008898١٣سنجارابوزيد

رضوان صالح 319
sn26.1.39فاطمه ينوبسمه حجي محمدمتزوج١٧10000000599119744‐حزيران‐261390010159١٣نينوىسنجارعبدهللا

sn13.9.62كلي خلفسيفي علي عمرمتزوج636195م١٧10000000‐حزيران‐139620008618١٣نينوىسنجاررفو محمود عمر320

sn31.2.95كافية احمدمھا باد عثمانمتزوج107354م١٧10000000‐حزيران‐312950009250١٣اربيلسنجاررمضان قادر محمد321

رمضان مولود 322
sn31.2.94كوستان خضرممخان عزيز محمودمتزوج148م١٧10000000408‐حزيران‐312940009249١٣اربيلسنجاركارسول
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زاري مصطفى 323
sn31.1.66بجيسي عدوعلي خورشيد صالحمتزوجة401م١٧10000000‐حزيران‐311660008846١٣اربيلسنجاراحمد

sn13.3.72كوري مرادالياس يوسف مندومتزوجة١٧10000000580105958‐حزيران‐133720008678١٣نينوىسنجارزريف بدل خلف324

sn13.3.23مريم خضر/ارملة١٧1000000054619194‐حزيران‐133230008980١٣نينوىسنجارزريف حكو زيبو325

sn26.1.36نيشان حجيعلي حسين ابراھيممتزوجة١٧10000000599119733‐حزيران‐261360010156١٣سنجارزكيه وحيد حسين326

sn13.4.31عدلو ابراھيمغمي علي كدومتزوج173م ١٧10000000820‐حزيران‐134310008760١٣سنجارزلفو جردو قاسو327

sn24.5.25امينة شاويش/ارملة2302163م١٧10000000‐حزيران‐245250011072١٣نينوىسنجارزليخة رمو عطو328

sn26.1.30سلطانه اسماعيل/ارملة593118571ب١٧10000000‐حزيران‐261300008947١٣نينوىسنجارزليخه احمد سعيد329

زھرة سليمان 330
sn13.3.84نورة عليجعفر علو خضرمتزوج44849م١٧10000000‐حزيران‐133840008684١٣نينوىسنجارعبدال

زھير اسماعيل 331
sn26.1.26كلي سلوبيداء محمودمتزوج2258186م١٧10000000‐حزيران‐261260008944١٣نينوىسنجارشعبان

sn13.3.8شاھة الياسشمي رشو حمومتزوج١٧10000000553110530‐حزيران‐13380008655١٣نينوىسنجارزياد حلو مراد332

sn30.10.95مامز محمدنرمين حسن احمدمتزوج119579م١٧10000000‐حزيران‐3010950011124١٣اربيلسنجارزياد صابر احمد333

sn13.3.36زريف حسنكوزي قاسم حسنمتزوج١٧10000000551110172‐حزيران‐133360008661١٣نينوىسنجارزيدان خلف حسن334

sn13.3.4سكينه حسين/ارملة١٧10000000547109307‐حزيران‐13340008651١٣نينوىسنجارسارة ابراھيم خليل335

sn38.4.50بيسي عبدهللانازدار كابني احمدمتزوج60132م١٧10000000‐حزيران‐384500011095١٣سنجارسالم بيرداود سعيد336

ستار عبدالخالق 337
sn31.2.83صبيحة محمدرحيمة علي مجيدمتزوج1051154م١٧10000000‐حزيران‐312830009266١٣اربيلسنجارمحمدعلي

ستي خان محمد 338
sn24.6.16امنة احمدجمال يونسمتزوجة١٧10000000298175‐حزيران‐246160008972١٣نينوىسنجارعلي عبدهللا

sn13.6.39خنو مرادكوري حسن حجيمتزوج64774م١٧10000000‐حزيران‐136390008601١٣نينوىسنجارسرحان برو سيدو339

sn13.8.23كوري خلفوضحه فانو عالمتزوج١٧10000000543108467‐حزيران‐138230008561١٣نينوىسنجارسرحان عطو خلف340

سرحان موسى 341
sn13.9.53تساق قاسمزريفه مراد عسافمتزوج١٧10000000565112965‐حزيران‐139530008614١٣نينوىسنجارعساف

sn13.6.53نيساني كشوارزان عمر قاسممتزوج6475م١٧10000000‐حزيران‐136530008750١٣نينوىسنجارسعدو خلف قاسم342

sn13.4.14كوري ثوينيغزاله خلف عليمتزوج549109731ا١٧10000000‐حزيران‐134140008752١٣نينوىسنجارسعدو عيدو علي343

sn13.6.92بتي خلفبيزار مراد حديدامتزوج١٧10000000552110228‐حزيران‐136920009251١٣نينوىسنجارسعدو قاسم خدر344

sn30.10.66بريه عبدهللا/ارملة١٧1000000014929635‐حزيران‐3010660011125١٣اربيلسنجارسعديه فتاح عبدهللا345

سعيد ابراھيم 346
sn13.9.19كوزي شتوكثري غانممتزوج١٧10000000580115925‐حزيران‐139190008575١٣نينوىسنجارابراھيم

sn13.6.49مسكين حسنكلي جنديمتزوج541308059م١٧10000000‐حزيران‐136490008746١٣نينوىسنجارسعيد شيخو سلو347
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sn13.5.49زريفه مرادحسيبه حسين حسنمتزوج91950م١٧10000000‐حزيران‐135490008951١٣نينوىسنجارسعيد عمر مراد348

sn31.2.80رقية عوالقدرية رحمان حمدمتزوج١٧1000000013627180‐حزيران‐312800009264١٣اربيلسنجارسعيد عوال حمد349

sn13.4.65بيزار خديدهبيزار نائف رشوكامتزوج١٧10000000572114391‐حزيران‐134650008710١٣نينوىسنجارسعيد قادو داود350

sn26.1.85سرمي عيدونجاح ابراھيم عيدومتزوج446156م١٧10000000‐حزيران‐261850008895١٣نينوىسنجارسعيد كجان سليم351

sn13.6.11نياني حجوبيزاري خلفمتزوج١٧10000000399458‐حزيران‐136110008637١٣نينوىسنجارسعيد مورو حسن352

سفوك موسى 353
sn13.9.9نساف قاسمھزو شمو عسافمتزوج35844م١٧10000000‐حزيران‐13990008568١٣نينوىسنجارعساف

سكينة موسى 354
sn13.3.26فاطمة شيخو/ارملة١٧10000000547109302‐حزيران‐133260008657١٣سنجاراسماعيل

sn24.5.80فاطمه حبيب\ارملة318148م١٧10000000‐حزيران‐245800011111١٣نينوىسنجارسالله حسين محمد355

sn26.1.86خفشي رشوفائزه عيدو عربمتزوج1389136م١٧10000000‐حزيران‐261860008896١٣نينوىسنجارسالم الياس حجي356

كافيه فريق متزوج121971م١٧10000000‐حزيران‐311380009206١٣اربيلسنجارسالم انور عباس357
sn31.1.38حبيب حسينعزيز\وھيبه اسماعيل

سالم عبد هللا عبد 358
sn31.1.53نجية حسنشيالن سعيد محمدمتزوج١٧100000001028110‐حزيران‐311530008834١٣اربيلسنجارالرحمن

سلطانة حمو 359
sn24.5.82مريم ولي/ارملة193م١٧10000000١٣٢‐حزيران‐245820011065١٣نينوىسنجارسليمان

sn13.5.54شيرين بيسونيسان عرفات عيسىمتزوج60079م١٧10000000‐حزيران‐135540008821١٣نينوىسنجارسلي مجدين عيسى360

sn26.1.13نارنج حجيبري زيدو خضرمتزوج١٧10000000599190‐حزيران‐261130008932١٣نينوىسنجارسليم سلو الياس361

sn13.7.19خوفي حذرليلى حجي اوصمانمتزوج1027174م١٧10000000‐حزيران‐137190009226١٣نينوىسنجارسليمان جندو حسن362

sn13.7.34عيشو عليكوره حسن خلفمتزوج919105م١٧10000000‐حزيران‐137340008793١٣نينوىسنجارسليمان خدر قاسم363

sn13.8.100ميتي خلفنوري رشو نافحوشمتزوج97672م١٧10000000‐حزيران‐1381000008967١٣نينوىسنجارسليمان خلف خليل364

sn13.8.30كلي خلفخرنوقرومتزوج١٧1000000087466‐حزيران‐138300008507١٣نينوىسنجارسليمان سيدو خلف365

سليمان عبدي 366
sn13.9.48شيرين خلفليلى ميرزا حسنمتزوج63663م١٧10000000‐حزيران‐139480008611١٣نينوىسنجارخضر

اسمر عبدهللا متزوج١٧1000000016031952‐حزيران‐3010940011068١٣اربيلسنجارسليمان عزيز حمد367
sn30.10.94زينب حسنعبدالرحمن

سليمان فرحان 368
sn13.7.87روشي سلوعدالني مشكي حسنمتزوج5519872أ١٧10000000‐حزيران‐137870008723١٣نينوىسنجاررشو

sn13.6.43ارازان حسينجليلة عبديمتزوج١٧10000000551110069‐حزيران‐136430008741١٣نينوىسنجارسليمان قاسو خلف369

sn13.6.52ھوفي خلفسيفي علي قاسومتزوج542136م١٧10000000‐حزيران‐136520008749١٣نينوىسنجارسليمان محو دربو370

sn13.6.46كوجري سليمانمھية حجيمتزوج976118م١٧10000000‐حزيران‐136460008743١٣نينوىسنجارسليمان مراد خليل371

sn13.8.44عرنو خلفشيرين سلو حسينمتزوج١٧10000000554110608‐حزيران‐138440008534١٣نينوىسنجارسليمان ھجو حسن372
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sn13.8.31زينب علىكلى خلف مرادمتزوج١٧1000000014230844‐حزيران‐138310008508١٣نينوىسنجارسيدو خلف حسو373

sn13.3.56رشكي حسن/ارملة١٧10000000572114336‐حزيران‐133560008671١٣نينوىسنجارسيري كجي اوسي374

sn13.4.43زريفه ملكو/ارملة١٧10000000566113014‐حزيران‐134430008771١٣نينوىسنجارسيسك مراد خلف375

sn13.3.80فاطمة زكر/ارملة١٧10000000547109288‐حزيران‐133800008680١٣نينوىسنجارسيفي خضر خلف376

sn13.5.93خفش حسيننوره يوسف بركاتمتزوج١٧10000000572314277‐حزيران‐135930008824١٣نينوىسنجارسينو قاسم حسين377

شاكر عبد هللا 378
sn31.1.73حمديه عبدهللاريزان مجيدمتزوج106355م١٧10000000‐حزيران‐311730009216١٣اربيلسنجاريوسف

sn31.1.82نجمة عباسفخرية رحمن احمدمتزوج1241193م١٧10000000‐حزيران‐311820009223١٣اربيلسنجارشاكر علي احمد379

sn31.1.32خنجه عزيزخاتون علي اسماعيلمتزوج83146م١٧10000000‐حزيران‐311320008872١٣اربيلسنجارشاكر علي حمد380

sn13.3.82غزالة احمد/ارملة١٧10000000546109142‐حزيران‐133820008682١٣نينوىسنجارشاھة محمد علي381

sn13.3.5فھيمة زكي/ارملة١٧10000000547109281‐حزيران‐13350008652١٣نينوىسنجارشاھه يوسف خضر382

sn13.4.54ساره قاسمسيفي اسماعيل عليمتزوج١٧10000000542108381‐حزيران‐134540008702١٣نينوىسنجارشرف سيدو خلف383

sn13.9.63كلي دورمزعيدي محمود عمرمتزوج١٧10000000565112996‐حزيران‐139630008619١٣نينوىسنجارشرو تعلو مصطو384

sn13.6.51حلوس صفديانكليز خلف رفومتزوج58793م١٧10000000‐حزيران‐136510008748١٣نينوىسنجارشرو حجي صالح385

sn13.6.66غزالي مرادليلى حسن سيدومتزوج١٧10000000551110002‐حزيران‐136660009285١٣سنجارشكر فارس خلي386

sn13.6.64حني عبديعصافير سليمانمتزوج١٧10000000557111286‐حزيران‐136640009283١٣سنجارشكفتو خدر اومر387

شمس الدين محمد 388
sn31.1.16زاري بيرداودسعديه عمر سعيدمتزوج1103129م١٧10000000‐حزيران‐311160009230١٣اربيلسنجاردرويش

sn13.9.36ھزار مرادميان حسن خلفمتزوج852103م١٧10000000‐حزيران‐139360008594١٣نينوىسنجارشمو حجي خلف389

sn13.8.47نعامه قاسمبسي رشو عليمتزوج١٧10000000543108571‐حزيران‐138470008537١٣نينوىسنجارشمو عيدو قاسم390

sn13.3.35عدالن مرادليلى حسنمتزوج١٧10000000585116840‐حزيران‐133350008660١٣نينوىسنجارشمو كابو خدر391

sn13.5.14عدول خلفقطب خلف عمرمتزوج١٧10000000565112916‐حزيران‐135140008992١٣نينوىسنجارشمو مراد مجو392

sn13.8.26عمشه احمدبرفي حجيمتزوج١٧100000007818‐حزيران‐138260008564١٣نينوىسنجارشمو ملكو مراد393

sn26.1.17اسمر مصطفىسھله محمد عبد هللامتزوج١٧10000000141610‐حزيران‐261170010155١٣نينوىسنجارشھاب احمد عبدهللا394

sn31.2.70خزالة خالندحسيبة عزيزمتزوج82132م١٧10000000‐حزيران‐312700009259١٣اربيلسنجارشھاب محمد قادر395

sn31.2.99كليزو محمدجنار واحد قادرمتزوج1156106م١٧10000000‐حزيران‐312990009275١٣اربيلسنجارشوان احمد حمد396

sn26.1.69سيسو صالحرحيمه سعيد محمودمتزوج221074م١٧10000000‐حزيران‐261690008883١٣نينوىسنجارشوكت خالد علي397

sn13.8.77زريفة حلووضحة مكرش كطومتزوج١٧10000000553110568‐حزيران‐138770008550١٣سنجارشيبو مشو شيبو398

شيرين احمد 399
sn13.4.16غزال حلو/ارملة١٧10000000566113009‐حزيران‐134160008753١٣نينوىسنجاردرويش
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شيرين شھدين 400
sn13.3.61عيشي حسن/ارملة١٧1000000069915‐حزيران‐133610008673١٣نينوىسنجارخليفة

صافية صالح 401
sn13.3.21عدول جدعان/ارملة39071م١٧10000000‐حزيران‐133210008979١٣سنجارمحمود

sn13.8.72بيزارى محمودساري خديدة خلفمتزوج١٧10000000554110710‐حزيران‐138720008524١٣سنجارصالح حجي حسين402

sn13.8.63عدلة اسماعيلعزيزة فاضل الياسمتزوج١٧10000000541108133‐حزيران‐138630008520١٣نينوىسنجارصالح حمى عتو403

sn13.8.75ميان عليغنيه محمد عليمتزوج2000111م١٧10000000‐حزيران‐138750008964١٣نينوىسنجارصالح خضر قاسم404

sn13.6.61بتن يوسفزينب سلمان حجيمتزوج١٧10000000551110148‐حزيران‐136610009280١٣سنجارصالح شمو علي405

صالح عبدالقادر 406
sn26.1.19شميخان رشيدخناو محمد سعيدمتزوج١٧100000001411188‐حزيران‐261190008937١٣نينوىسنجارعبدالنبي

بريفان محمد سعيد متزوج١٧10000000587117270‐حزيران‐261540010172١٣نينوىسنجارصباح محمد احمد407
sn26.1.54خديجه محمدحسن

صبحي شاھين 408
sn26.1.100مريم مصطفىكلي اسماعيل عليمتزوج١٧10000000865113‐حزيران‐2611000009294١٣سنجارصالح

صبري حسن 409
sn13.8.33كامو قاسمزعو مطو جوكومتزوج100م١٧10000000٩٥٣‐حزيران‐138330008510١٣نينوىسنجارسرحان

sn13.7.86باراتي سلوھزاري مراد سمومتزوج550109807أ١٧10000000‐حزيران‐137860008958١٣نينوىسنجارصبري حسن علي410

sn24.5.93زھره جرجيس\ارملة49057م١٧10000000‐حزيران‐245930011122١٣موصلسنجارصبيحه حميد خضر411

sn26.1.66فاطمه اولىمريم علي احمدمتزوج150134م١٧10000000‐حزيران‐261660008881١٣سنجارصديق طه ھاوي412

sn26.1.3كلي سنيفاطمه محمد حسنمتزوج580188م١٧10000000‐حزيران‐26130008928١٣نينوىسنجارصديق علي حسن413

sn24.5.24خاني محي الدينعمشة خالد محومتزوج١٧10000000563112555‐حزيران‐245240011070١٣نينوىسنجارصديق ھاشم حاجي414

sn31.1.60خديجه خضرنجيبه قادر خضرمتزوج44615م١٧10000000‐حزيران‐311600008840١٣اربيلسنجارصالح محمد علي415

sn31.1.72نجيه كيزنيساھرة شاكرمتزوج100817م١٧10000000‐حزيران‐311720009215١٣اربيلسنجارطالب رشيد حمه416

خانم عبد ستو عمر ابراھيممتزوج١٧10000000595118952‐حزيران‐261630010174١٣نينوىسنجارطاھر كنجي سمو417
sn26.1.63الرحمن

طلعت محمود 418
واحده حسين\شمام متزوج١٧1000000014428645‐حزيران‐311790009220١٣اربيلسنجارخضر

sn31.1.79ابويز صفرحسن

sn31.1.68فاطمه مولودبدريه ابوزيد مولودمتزوج1051179م١٧10000000‐حزيران‐311680008848١٣اربيلسنجارعادل سليم عثمان419

sn31.1.40عيش قادرقدريه كاني احمدمتزوج102486م١٧10000000‐حزيران‐311400009208١٣اربيلسنجارعادل عبدهللا رسول420

sn30.9.53حنيفه قادرنادر عزيزمتزوجة14962م١٧10000000‐حزيران‐309530011061١٣اربيلسنجارعائشه قادر حمد421
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sn24.5.30كلي زاھرحليمه حسن عليمتزوج١٧10000000665132990‐حزيران‐245300011099١٣سنجارعباس علي كاله422

عبد الرحمن عبد 423
sn31.1.54مامز قادرجھره مولود حسنمتزوج5637م١٧10000000‐حزيران‐311540008835١٣اربيلسنجارهللا كريم

عبد العزيز فتاح 424
sn23.2.51حليمه حموحزني حمو ابراھيممتزوج230176م١٧10000000‐حزيران‐232510011119١٣نينوىسنجارحسو

عبد الكريم خليل 425
sn24.5.55بھار رموخمي حيش رمضانمتزوج410128م١٧10000000‐حزيران‐245550011076١٣نينوىسنجارعبدي

عبد هللا شاوردي 426
sn13.6.83خفشي قاسوكوري سليمانمتزوج١٧10000000552110308‐حزيران‐136830008649١٣نينوىسنجارقاسم

عبد هللا محمد 427
sn30.10.13بري مولودزينه سعيد سليمانمتزوج160176م١٧10000000‐حزيران‐3010130011058١٣اربيلسنجارابراھيم

عبدالخالق حمد 428
sn41.7.53زارى ھمزهفريده اسماعيلمتزوج146337م١٧10000000‐حزيران‐417530011083١٣سنجارامين حاجي

عبدالستار صديق 429
sn26.1.62مريم عليباكزة مصطفى عليمتزوج150134م١٧10000000‐حزيران‐261620010173١٣نينوىسنجارطه

sn26.1.41رشي عليستي ادريس عبدهللامتزوج225473م١٧10000000‐حزيران‐261410010161١٣سنجارعبدهللا احمد ذياب430

عبدهللا حاجي 431
sn26.1.11فاطمه موسىمريم رمضان يونسمتزوج١٧10000000225536‐حزيران‐261110010153١٣نينوىسنجارعبدهللا

sn31.1.37كتافه مصطفىسكينه حسن وليمتزوج1052153م١٧10000000‐حزيران‐311370009205١٣اربيلسنجارعبدهللا سعدي ولي432

sn13.5.53بيزار نمرعيده حسينمتزوج571106م١٧10000000‐حزيران‐135530008820١٣نينوىسنجارعبدو رشو كريش433

sn13.8.42جميله ابراھيمامينه محمود احمدمتزوج١٧10000000541108175‐حزيران‐138420008532١٣نينوىسنجارعبدو قاسم داود434

sn13.4.29غزالي ھوفونعمه خدر ھوفومتزوج١٧1000000028232187‐حزيران‐134290008758١٣نينوىسنجارعتو سلو جندي435

sn13.8.94ساري رشوحلوس حجي حسنمتزوج١٧10000000554110685‐حزيران‐138940008862١٣نينوىسنجارعتو محو خدر436

عثمان ابراھيم 437
sn31.1.31سعديه طهعطيه قادر خالدمتزوج1081187م١٧10000000‐حزيران‐311310008871١٣اربيلسنجاراسماعيل

sn30.9.40ميس صادقحبيبة طة مولودمتزوج13833م١٧10000000‐حزيران‐309400011059١٣اربيلسنجارعثمان حسين قادر438

عثمان عبد هللا 439
sn31.1.18كولناز محمدسعديه عمر مولودمتزوج31116م١٧10000000‐حزيران‐311180009232١٣اربيلسنجارحسين

sn30.9.51حنيفه طه/ارمل118119م١٧10000000‐حزيران‐309510011056١٣اربيلسنجارعثمان محمد عمر440

sn31.1.45مامز عزيزكلثوم غفور حمدامينمتزوج102512م١٧10000000‐حزيران‐311450009213١٣اربيلسنجارعجيل حسن حمد441

sn31.1.89خجي حسينطريفة فاخر محمدمتزوج414101م١٧10000000‐حزيران‐311890009242١٣الربيلسنجارعجيل ياور محمد442

sn13.3.45ميردين خلف/ارملة١٧10000000573114453‐حزيران‐133450008668١٣نينوىسنجارعدالن خدر خلف443
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عدنان ابراھيم 444
sn26.1.94امينه رشيدرحيمه غفور زبومتزوج١٧10000000595119000‐حزيران‐261940009297١٣سنجارابراھيم

خديجه اسماعيل متزوج220129م١٧10000000‐حزيران‐311410009209١٣اربيلسنجارعزت عزيز سليمان445
sn31.1.41زليخه قادرابراھيم

sn31.1.14كلزار حسينزليخة ھياس عباسمتزوج6175م١٧10000000‐حزيران‐311140009228١٣سنجارعزيز احمد محمد446

sn31.2.61عائشة احمداديبة صادق شريفمتزوج109م١٧10000000٨٣‐حزيران‐312610009254١٣اربيلسنجارعزيز حمد خضر447

عزيزه شالل 448
sn24.5.1غزاله مصطفىطاھر محمد سلومتزوجة203875م١٧10000000‐حزيران‐24510011105١٣نينوىسنجارسليمان

sn13.4.27شيرين نذيربرفو اسكان نذيرمتزوج47754م١٧10000000‐حزيران‐134270008756١٣نينوىسنجارعطو شيخو عثمان449

sn13.5.25بيزو شمومامو رشو شمومتزوج102796م١٧10000000‐حزيران‐135250008809١٣نينوىسنجارعفدي سيدو مراد450

sn13.4.41كوزي سيدوھلو بكر مرادمتزوج١٧10000000542108289‐حزيران‐134410008769١٣نينوىسنجارعفدي مراد عفدي451

sn13.8.65عمشة قاسوغريبة خدر احمدمتزوج١٧10000000545108830‐حزيران‐138650008522١٣نينوىسنجارعلي الياس احمد452

sn26.1.10فاطمة موسىفاطمه موسى حسنمتزوج١٧10000000225538‐حزيران‐261100010152١٣نينوىسنجارعلي حاجي عبدهللا453

sn24.5.13عرنه احمدھيام حسن عبد هللامتزوج2167156م١٧10000000‐حزيران‐245130011066١٣نينوىسنجارعلي حسن شريف454

sn13.7.93كلي خلفنعامي عمر خليمتزوج17116م١٧10000000‐حزيران‐137930008856١٣نينوىسنجارعلي حسن عيدو455

sn13.3.97سوسن خدرميان ابراھيم خلفمتزوج١٧10000000185116071‐حزيران‐133970008697١٣نينوىسنجارعلي درويش علي456

sn31.1.52فھيمة مصطفىسعادة جاوشينمتزوج١٧1000000013827500‐حزيران‐311520008833١٣اربيلسنجارعلي رسول حمد457

sn13.3.98كوزي عبدوعيشان سيدو الياسمتزوج685179م١٧10000000‐حزيران‐133980008698١٣نينوىسنجارعلي رشو عبدو458

/اعزب١٧10000000542108268‐حزيران‐136800008957١٣نينوىسنجارعلي رشو قاسو459
مركز خلف 

sn13.6.80مراد

sn13.6.93سيري سليمانعدالني حجيمتزوج١٧10000000551110192‐حزيران‐136930009288١٣نينوىسنجارعلي كجو حسين460

متزوج980195م١٧10000000‐حزيران‐135160008994١٣نينوىسنجارعلي مراد مجو461
باران صبري\خناق 
حبيب حلو\خوخي 

ايزوين
sn13.5.16عدول خلف

sn13.6.3كوري محيباران رفومتزوج١٧10000000551110181‐حزيران‐13630008631١٣نينوىسنجارعلي ملكو عمر462

sn24.5.64عمشه ھالل\ارملة293145م١٧10000000‐حزيران‐245640011106١٣نينوىسنجارعليه بلو محمود463

خديجه محمد علي متزوج١٧10000000225566‐حزيران‐261750008888١٣سنجارعماد عبدهللا احمد464
sn26.1.75ستي ادريساحمد

sn13.9.11صبحه نايفغزال سليمان خدرمتزوج35831م١٧10000000‐حزيران‐139110008569١٣نينوىسنجارعمر خضر خلف465

sn31.1.81اسمر عباسشمام علي عمرمتزوج1277195م١٧10000000‐حزيران‐311810009222١٣اربيلسنجارعمر عارب اومر466

sn13.7.27تيسو غانممحيت قاسم غانممتزوج570177م١٧10000000‐حزيران‐137270008789١٣نينوىسنجارعيدو ايزدين خلي467

sn13.8.49خنسي خلفعيشان عوتو مشكومتزوج١٧10000000541108122‐حزيران‐70661138490008539١٣سنجارعيدو تعلو علي468
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خانو عبدو متزوج35460م١٧10000000‐حزيران‐261120010154١٣نينوىسنجارعيدو حاجي عرب469
sn26.1.12باران خديرهميرزا/مھيه رفو قاسم

sn13.7.23كوري شعوكعدول حجي عيدومتزوج١٧10000000580115946‐حزيران‐137230008787١٣نينوىسنجارعيدو رشو علي470

sn13.4.7وسنه مشعلخاني كھار مرزامتزوج١٧10000000543108577‐حزيران‐13470008777١٣نينوىسنجارعيدو رشيد مخسو471

sn13.4.73ھزار خاورخناف جردو مرادمتزوج980132م١٧10000000‐حزيران‐134730008718١٣نينوىسنجارعيدو شفان قاسم472

sn26.1.96نيسان افدلكjي روقي سلومتزوج50491م١٧10000000‐حزيران‐261960009299١٣سنجارعيدو علي بدران473

sn13.7.17شيرين الياسكوجري خدر عمرمتزوج82126م١٧10000000‐حزيران‐137170008784١٣نينوىسنجارعيدو قاسم حسن474

sn26.1.37عيشه محمود/ارملة١٧10000000594318706‐حزيران‐261370010157١٣نينوىسنجارعيشي عرب خدر475

sn26.1.64امينه شريف/ارملة225574م١٧10000000‐حزيران‐261640008879١٣سنجارعينو رشيد سليمان476

sn31.1.61عائشه مجيدفاطمه قادر شريفمتزوج1198122م١٧10000000‐حزيران‐311610008841١٣اربيلسنجارغازي احمد علي477

sn13.3.29عمش محمي/ارملة١٧10000000572114283‐حزيران‐133290008676١٣نينوىسنجارغزاله علي مراد478

sn26.1.1فاطمه رشيد/ارملة١٧1000000047594905‐حزيران‐26110008926١٣نينوىسنجارغزاله محمد يوسف479

sn30.8.36زينب خليفهكابان فتاح\ھمين حمزهمتزوج\106472م١٧10000000‐حزيران‐308360011075١٣اربيلسنجارغفور درويش احمد480

sn31.2.91بكم كريمبواره اسماعيل عثمانمتزوج55633م١٧10000000‐حزيران‐312910009273١٣اربيلسنجارفاريق محمد حمد481

sn31.1.65امينه خضر\ارمله32971م١٧10000000‐حزيران‐311650008845١٣سنجارفاطم درويش قادر482

sn13.3.53بسي حجي/ارملة١٧10000000779150‐حزيران‐133530008670١٣نينوىسنجارفاطم قطو حسن483

sn13.3.81بسي خلفاحمد حسين عفرمتزوجة١٧10000000521104028‐حزيران‐133810008681١٣نينوىسنجارفاطمة حسين عبدي484

sn13.3.86زھرة علي/ارملة١٧10000000524104639‐حزيران‐133860008686١٣نينوىسنجارفاطمة خلف علي485

sn13.3.18وضحة زكر/ارملة4487م١٧10000000‐حزيران‐133180008977١٣نينوىسنجارفاطمة فرحان خلف486

sn13.3.85كلي عمو/ارملة١٧10000000521104127‐حزيران‐133850008685١٣نينوىسنجارفاطمة مراد الياس487

sn13.3.43سكنة مصطفى/ارملة١٧10000000546109062‐حزيران‐133430008666١٣نينوىسنجارفاطمة مراد حسين488

فاطمه جمعه 489
sn26.1.18عمشه خطابعبدهللا احمد عبدمتزوجة١٧10000000594118601‐حزيران‐261180008936١٣نينوىسنجارسليمان

sn34.5.27عائشه حيدر\مطلقة95115م١٧10000000‐حزيران‐345270011098١٣اربيلسنجارفاطمه محمد شيخه490

/ارملة١٧10000000547109302‐حزيران‐13360008653١٣نينوىسنجارفائزة صالح عباس491
شكرية محمد 

sn13.3.6علي

sn26.1.61ستي سليماننرمين حميد كريممتزوج١٧10000000225572‐حزيران‐261610008878١٣نينوىسنجارفتحي احمد يوسف492

فراس حاجي 493
sn24.6.12عيشه محمدليلى خالد محمدمتزوج١٧10000000196623‐حزيران‐246120008969١٣نينوىسنجاررمضان
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فرحان عبدى 494
sn13.8.56بتي شموشمي صالحمتزوج١٧10000000566113088‐حزيران‐138560008546١٣نينوىسنجاردرويش

sn24.5.5فاطمه حسننازي محمد علومتزوج2287103م١٧10000000‐حزيران‐24550011090١٣سنجارفرحان محمود رمو495

sn13.6.96عدلو تعلىشيرين قاسم عليمتزوج١٧10000000511110092‐حزيران‐136960009291١٣نينوىسنجارفرمان حسين بكر496

sn13.8.64عمشة حسن/ارملة١٧10000000546109151‐حزيران‐138640008521١٣نينوىسنجارفضيلة علي محمد497

sn13.7.2مرجان مرزاناديه ميرزو رشومتزوج١٧10000000581116103‐حزيران‐13720008577١٣موصلسنجارفندي خلف مجدين498

sn13.3.44حنيفة برھيم/ارملة١٧10000000546109087‐حزيران‐133440008667١٣نينوىسنجارفھيمة خضر اسود499

sn31.2.66كرمه عباسبه كم حسين حمدمتزوج١٧10000000189173‐حزيران‐312660009225١٣اربيلسنجارفيصل مولود عمر500

sn13.8.62حليمة عمررفعة يونس مرعيمتزوج95360م١٧10000000‐حزيران‐138620008519١٣نينوىسنجارقادر خضر عمر501

قادر مصطفى 502
رمزيه سعيد محي متزوج2253200م١٧10000000‐حزيران‐261440010164١٣نينوىسنجارمحمد

sn26.1.44جوي محمودالدين

sn13.7.94كورى دربوليلى تعلو شيبومتزوج١٧10000000557111274‐حزيران‐137940008857١٣نينوىسنجارقاسم جردو سيدو503

sn13.6.36عيشاني عليخفسي الياسمتزوج92850م١٧10000000‐حزيران‐136360008738١٣نينوىسنجارقاسم حسن رشو504

sn13.8.18عرني خلفخناف برجسمتزوج172495م١٧10000000‐حزيران‐138180008527١٣نينوىسنجارقاسم حسن عجم505

sn13.9.67عرنو مجكاعيشان علي غريبومتزوج١٧10000000566113008‐حزيران‐139670008623١٣نينوىسنجارقاسم حسين مراد506

sn13.4.5عموشه احمدعدول قطو حسنمتزوج١٧1000000078148‐حزيران‐13450008776١٣نينوىسنجارقاسم خدر حسن507

sn13.6.27كوري حسينايلخان كجي خلفمتزوج953147م١٧10000000‐حزيران‐136270008644١٣نينوىسنجارقاسم خديدا جندو508

sn13.4.33خفش جوھوغزالي ابراھيم صفرمتزوج58771م١٧10000000‐حزيران‐134330008762١٣نينوىسنجارقاسم خديدا خلف509

sn13.3.88جوني حجيكلي خدر خلفمتزوج521110م١٧10000000‐حزيران‐133880008688١٣نينوىسنجارقاسم خضر حسين510

sn13.6.54خفشي احمددجواري علي قاسومتزوج١٧10000000551110145‐حزيران‐136540008646١٣نينوىسنجارقاسم خلف حسن511

sn13.8.89ھزو قاسوغزالي علي فرومتزوج١٧10000000554110677‐حزيران‐138890011100١٣نينوىسنجارقاسم خلف عيسى512

sn13.6.19كوري حسينمحبة سليمانمتزوج١٧1000000055111011‐حزيران‐136190008727١٣سنجارقاسم خلف فندي513

sn13.6.10كوري سليمانميان الياس كتيمتزوج١٧10000000550109997‐حزيران‐136100008636١٣نينوىسنجارقاسم خلي يوسف514

sn13.8.24كلي جليعمشي دحاممتزوج١٧10000000569113696‐حزيران‐138240008562١٣نينوىسنجارقاسم خليفه دھار515

sn44.10.35فاطمه عسافبھيه عبدالرحمنمتزوج87653م١٧10000000١٤٣٩‐حزيران‐4410350011121١٣دھوكسنجارقاسم رمضان محمد516

قاسم عصمان 517
sn13.9.49ھوري خشمانعمشي خشمان درويشمتزوج١٧10000000565112995‐حزيران‐139490008612١٣نينوىسنجارجندي

sn20.6.100عيشو عزيزبھار محمود عمرمتزوج2299101م١٧10000000‐حزيران‐2061000011097١٣نينوىسنجارقاسم كالو سلو518

sn31.1.93مامز حسينرويده عزيز حسنمتزوج1242123م١٧10000000‐حزيران‐311930009246١٣اربيلسنجارقاسم كريم عبد هللا519

sn13.4.35حليمه شيخيكوري علي داودمتزوج١٧10000000563112431‐حزيران‐134350008764١٣نينوىسنجارقاسم ميرو كراف520



قائمة بأسماء المواطنين المرحلين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب سنجار
sn13.5.46بيزي رشوخاني عبدو تركيمتزوج96263م١٧10000000‐حزيران‐135460008816١٣نينوىسنجارقرو سرحو سليمان521

sn13.8.7حنيفه نعموعيشي قاسممتزوج١٧10000000556111145‐حزيران‐13870008557١٣نينوىسنجارقرى سليمان مراد522

sn13.6.62بسي كجوكني حامو خلقمتزوج١٧10000000552110258‐حزيران‐136620009281١٣سنجارقطو حمو خديدا523

sn24.5.73فاطم صوفي/ارملة2288154م١٧10000000‐حزيران‐245730011102١٣نينوىسنجارقمري حاجي عبدي524

sn13.5.23اليخان خضربسي حسن سليمتزوج١٧10000000565112933‐حزيران‐135230008808١٣نينوىسنجارقوال خلف بيك525

sn13.9.22زريف عبيدانكوري شمو عسافمتزوج١٧10000000566113045‐حزيران‐139220008590١٣نينوىسنجارقولو حسين عيسك526

كاروان طه 527
sn31.1.74صبحه عزيزديمن حيدرمتزوج1117167م١٧10000000‐حزيران‐311740009217١٣اربيلسنجارحمدامين

sn13.9.3صبحه خلفعمشه علي خلفمتزوج١٧10000000566113035‐حزيران‐13930008607١٣نينوىسنجاركاشان حسين علي528

sn31.2.84عصمت حسينحنيفة علي حمدمتزوج١٧100000001370106‐حزيران‐312840009267١٣اربيلسنجاركاظم عوال حمد529

كاكة رة ش علي530
sn31.1.86سلطان خذرمريم رشيد حمدمتزوج١٧100000001377397‐حزيران‐311860009240١٣اربيلسنجارعبداللة

كاكل سعيد محمد531
sn31.1.24بھيه محمودنعيمه شكر حمدمتزوج1008158م١٧10000000‐حزيران‐311240008865١٣اربيلسنجارامين

كاوه خليل محمد 532
سكنه عبد حليمة محمدمتزوج١٧10000000358150‐حزيران‐312690009258١٣اربيلسنجارعلي

sn31.2.69العزيز

sn13.7.14عمشه ھسنكاصو حسن كجلمتزوج١٧10000000920147‐حزيران‐137140008782١٣نينوىسنجاركجل حسين كجل533

sn13.7.44بتي علياسيا مرزا اجذلمتزوج1213173م١٧10000000‐حزيران‐137440008796١٣نينوىسنجاركرمز سيفو كندور534

sn13.5.12بسي شموبيزار خلف بيكمتزوج١٧10000000565112918‐حزيران‐135120008990١٣نينوىسنجاركرو سيدو درباس535

sn13.5.26عيشو حفوميري حجي حنومتزوج4711م١٧10000000‐حزيران‐135260008996١٣نينوىسنجاركريت نواف حسين536

كريم سعيد 537
صبيحه ابو بكر متزوج40119م١٧10000000‐حزيران‐311150009229١٣اربيلسنجارمصطفى

sn31.1.15فاطمه احمداسماعيل

sn31.1.26اسمر حماخديجه مال بيرداودمتزوج١٧1000000015130178‐حزيران‐311260008867١٣خمورسنجاركريم صالح حسين538

sn26.1.65فجو عيسىفاطمه اسماعيل ابراھيممتزوج522107م١٧10000000‐حزيران‐261650008880١٣نينوىسنجاركريم محمد سليمان539

sn24.5.76دره محمد\ارملة١٧10000000688137484‐حزيران‐245760011081١٣نينوىسنجاركسرى صالح حبيب540

sn24.5.32مريم احمدبھيه محمد احمدمتزوج١٧10000000649129636‐حزيران‐245320011080١٣نينوىسنجاركلي سليمان قادر541

sn31.1.51نافعة حسينكزنك اسكندر عليمتزوج1437615م١٧10000000‐حزيران‐311510008832١٣اربيلسنجاركمال قادر كريم542

كمال محمد 543
sn31.1.17ھيبت سعيدنجيبه شريف قادرمتزوج١٧1000000014328472‐حزيران‐311170009231١٣اربيلسنجارمصطفى

sn13.7.1خوفي حجيفاني سيدو شمومتزوج١٧10000000566113074‐حزيران‐13710008576١٣نينوىسنجاركني خشمان رشو544



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

sn13.3.58ايلى ان حجي/ارملة١٧10000000962184‐حزيران‐133580008672١٣الموصلسنجاركوجر بشار سليمان545

sn13.7.25زريف عضديكوزى خلف لياسمتزوج85285م١٧10000000‐حزيران‐137250008788١٣نينوىسنجاركورو الياس خدر546

sn31.1.78جثران قادرليلى نورىمتزوج14115م١٧10000000‐حزيران‐311780009219١٣اربيلسنجاركيفى محسن حمد547

sn31.1.27شكريه مصطفىنازناز بھرام عباسمتزوج105132م١٧10000000‐حزيران‐311270008868١٣اربيلسنجاركيفي كمال جميل548

sn13.6.85غزالي حسنشيرين جولومتزوج١٧1000000055111088‐حزيران‐136850008852١٣سنجاراللو بركات حيدر549

sn13.5.10فاطم حسنشيرين عليكر حسينمتزوج١٧10000000565112914‐حزيران‐135100008988١٣نينوىسنجارالوند بدل خلف550

sn31.2.63خديجة عوالسنية حسين صادقمتزوج175م١٧10000000١٢٠٢‐حزيران‐312630009256١٣اربيلسنجارالوه مولود صادق551

sn26.1.40حفض يوسفجعفر سمو محمدمتزوجة74638م١٧10000000‐حزيران‐261400010160١٣نينوىسنجارلذيذه عادل محمد552

sn31.1.80حنيفه قادرزاري محمدمتزوج113173م١٧10000000‐حزيران‐311800009221١٣اربيلسنجارلطيف محمد مكايل553

sn13.3.11ھزار امذال/ارملة636192م١٧10000000‐حزيران‐133110008656١٣سنجارليلو خدر مراد554

sn13.3.48فاطم الياس/ارملة١٧10000000572114326‐حزيران‐133480008669١٣نينوىسنجارليلى كريت خضر555

sn13.3.83ذرى مطىقمبر علي عباسمتزوجة١٧10000000547109319‐حزيران‐133830008683١٣سنجارليلى محمد زكر556

sn13.9.46شيري كصبكوري خيرو خلفمتزوج١٧10000000306158‐حزيران‐139460008600١٣نينوىسنجارمارو خلف قاسم557

sn31.1.90كالن عمرسورية مولود حسينمتزوج182م ١٧100000001291‐حزيران‐311900009243١٣اربيلسنجارمامر يونس حسين558

مامز ابراھيم 559
sn31.2.75امنه صالح/ارملة١٧1000000015931722‐حزيران‐312750009261١٣كندناوهسنجاراسماعيل

sn13.4.12ساري رشكوباران حسنمتزوج١٧10000000552110454‐حزيران‐134120008779١٣نينوىسنجارمجو خلف علي560

sn13.6.48نيسان كشوزريفة مرادمتزوج١٧10000000543108532‐حزيران‐136480008745١٣نينوىسنجارمجو خلف قاسم561

sn13.8.97اسمر حسنخونافي كارس عليمتزوج١٧10000000554110649‐حزيران‐138970008863١٣نينوىسنجارمجو رشو خلف562

sn26.1.29بھيه قاسم/اعزب١٧10000000593118545‐حزيران‐261290008946١٣نينوىسنجارمجيد حميد ياسين563

مجيد محمدعلي 564
sn31.2.67عيشى خضرخديجة اسماعيل وليمتزوج١٧10000000262111‐حزيران‐312670009257١٣اربيلسنجارعمر

محسن حسين 565
سليمانمتزوج1529150م١٧10000000‐حزيران‐245140011107١٣نينوىسنجارسليمان فصله ابراھيم

عزو sn24.5.14غزاله يوسف/ ثوره

sn31.2.87عائشة محمدجنار عمر محمودمتزوج١٧100000001051102‐حزيران‐312870009269١٣اربيلسنجارمحسن حسين محمد566

sn24.6.14كوري خضرسھيلة سعيدمتزوج190م١٧10000000١٢٣٥‐حزيران‐246140008970١٣نينوىسنجارمحسن قاسم عيدو567

sn13.4.70شيرين بركاتكامله خلف مرادمتزوج١٧1000000054310840‐حزيران‐134700008715١٣نينوىسنجارمحلو خديدو قلو568

sn13.6.13شمالي خديداوضحة ابراھيممتزوج298103م١٧10000000‐حزيران‐136130008639١٣نينوىسنجارمحلو رفو مراد569

محمد ابراھيم 570
sn24.5.67نورة عبد العزيزكسرى الياس دليمتزوج١٧10000000688137425‐حزيران‐245670011092١٣سنجارعبدالعزيز



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

محمد اسماعيل 571
sn31.2.48استيله حمدصبيحه عبدهللا حسنمتزوج5614م١٧10000000‐حزيران‐312480009252١٣اربيلسنجارحسن

sn31.1.64عائشه خضرعزيمه عمر حسنمتزوج118114م١٧10000000‐حزيران‐311640008844١٣اربيلسنجارمحمد اسماعيل علي572

محمد رشيد غازي 573
sn26.1.43كل مياة سليمكليمه محمد سليممتزوج١٧100000001425166‐حزيران‐261430010163١٣نينوىسنجارسليم

sn31.1.59راري حسينكزمه احمد حسنمتزوج١٧1000000013582‐حزيران‐311590008839١٣اربيلسنجارمحمد سعيد حسين574

محمد علي خضر 575
sn24.5.57ھدوله ابراھيمشمسه سلطان عمرمتزوج56155م١٧10000000‐حزيران‐245570011077١٣نينوىسنجارحسين

sn24.5.8فاطمه حسنسھى فارس عبدهللامتزوج2287104م١٧10000000‐حزيران‐24580011116١٣نينوىسنجارمحمد محمود رمو576

sn26.1.72خجي اومر عليحمدية ياسين عزيزمتزوج225588م١٧10000000‐حزيران‐261720008886١٣سنجارمحمد يلسين طه577

sn13.8.58سارة الياسمنيفه حسن قاسممتزوج214196م١٧10000000‐حزيران‐138580008547١٣نينوىسنجارمحمد يونس عباس578

sn13.8.34منيفة صالحوزيرة عطي خضرمتزوج135م١٧10000000١٦٧٤‐حزيران‐138340008511١٣نينوىسنجارمحمود احمد عباس579

sn31.1.42رابعه حسنھمين حمد حسنمتزوج١٧1000000014729322‐حزيران‐311420009210١٣سنجارمحمود حسين طه580

sn13.8.38خاني بشارخفشي حمد حسنمتزوج165م١٧10000000٥٢١‐حزيران‐138380008514١٣نينوىسنجارمحمود خضر حسن581

sn13.6.60عدلو درويشسيني علي حسينمتزوج١٧10000000552363‐حزيران‐136600009279١٣سنجارمحمود دربو عبدي582

محمود ميرو 583
متزوج١٧10000000593118567‐حزيران‐26170008931١٣نينوىسنجاراسماعيل

ميسان جاسم 
ابراھيم/رافده عبد هللا 

عرب
sn26.1.7عليه جبلي

sn13.6.31خنيس دربواسمر كجو حسينمتزوج١٧10000000551110141‐حزيران‐136310008733١٣نينوىسنجارمحي بكر علي584

sn13.6.63سيري ابراھيمعيشى ازدينمتزوج١٧1000000055111007‐حزيران‐136630009282١٣سنجارمراد الياس مراد585

sn31.9.43اودد قاسمامل جمعة حاجيمتزوج707113م١٧10000000‐حزيران‐319430011082١٣نينوىسنجارمراد الياس مراد586

سيفي خدراد\كوري متزوج١٧10000000593116530‐حزيران‐135300008813١٣نينوىسنجارمراد حاجو مراد587
sn13.5.30عدلو خدرقاسم

sn13.8.93بيزاري دھارليلى اسماعيلمتزوج١٧10000000110673‐حزيران‐138930008861١٣نينوىسنجارمراد حسين جزاع588

sn13.5.18اليخان خضردنيسان عبدي بشارمتزوج١٧10000000521167‐حزيران‐135180008800١٣سنجارمراد خلف بيك589

sn13.6.14بسو عباسشيرين سرحانمتزوج١٧10000000551110146‐حزيران‐136140008640١٣نينوىسنجارمراد خلف حسن590

sn13.8.20عدول حسنسيسي رشومتزوج١٧10000000570113966‐حزيران‐138200008528١٣نينوىسنجارمراد خلف علي591

sn13.8.99خاني حسنبسي احمد رشومتزوج١٧10000000554110669‐حزيران‐138990008966١٣نينوىسنجارمراد خليل بشار592

sn13.4.67عدلو خلفلوكس قاسم حمدمتزوج١٧10000000572114397‐حزيران‐134670008712١٣نينوىسنجارمراد داود رشو593

sn13.7.12خنات رشونعام قاسم عيدومتزوج١٧10000000579115769‐حزيران‐137120008781١٣نينوىسنجارمراد سيدو مراد594
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sn13.8.16بيزارى مراديزاري رشومتزوج١٧10000000553110459‐حزيران‐138160008526١٣نيوىسنجارمراد قاسم خلف595

sn13.4.61مسكينه علي/اعزب١٧10000000570113883‐حزيران‐134610008706١٣نينوىسنجارمراد قاسم شاوردي596

sn13.6.28سوسن سينوكوجر خلفمتزوج45477م١٧10000000‐حزيران‐136280008645١٣نينوىسنجارمراد ميرزة كارس597

مرزا ابراھيم 598
sn13.9.61كوزي شتومحبه خلف افدلمتزوج5211112م١٧10000000‐حزيران‐139610008617١٣نينوىسنجارابراھيم

sn26.1.79سعديه عبد هللاخالده عزيز عبدهللامتزوج220945م١٧10000000‐حزيران‐261790008890١٣سنجارمروان ھاشم طه599

/ارملة١٧10000000586117064‐حزيران‐261990009202١٣سنجارمريم مصطفى علي600
بكي خان 
sn26.1.99جرجيس

sn24.5.2خات عنو/ارملة١٧10000000642128201‐حزيران‐24520011114١٣سنجارمريم نمر شاھين601

مسعود موسى 602
sn26.1.71سين حسنوالت محمد علي حامدمتزوج١٧1000000022552‐حزيران‐261710008885١٣نينوىسنجارموسى

لنينه متزوج١٧10000000571114168‐حزيران‐135990008825١٣نينوىسنجارمشكو خدر حمد603 بوري علي  /  
sn13.5.99اكويري حسنخلف

sn13.9.16نساف خلفبسي خلف عليمتزوج١٧10000000566113007‐حزيران‐139160008573١٣نينوىسنجارمشكو سليمان عليكا604

مصطفى عمر 605
sn31.1.92فاطم مصطفىرقية محمد مصطفىمتزوج3312م١٧10000000‐حزيران‐311920009245١٣اربيلسنجارمحمد

مصطفى محمد 606
sn26.1.33حمديه عربعزيزه احمد الياسمتزوج2254162م١٧10000000‐حزيران‐261330008949١٣نينوىسنجارالياس

مصطفى محمد 607
sn24.5.87خديجه عبدهللابيروز محمدمتزوج١٧100000001342669‐حزيران‐245870011069١٣نينوىسنجارعبد الكريم

sn24.5.99حلوه ابراھيمخلف محمد احمدمتزوجة١٧10000000688137437‐حزيران‐245990011085١٣نينوىسنجارمطوله عمر حبيب608

مال فرخ عبدهللا 609
sn31.1.47زاھدة محمدسلطانة حمدمتزوج١٧1000000083150‐حزيران‐311470008874١٣اربيلسنجارخضر

sn13.6.37ھلوس ھجوغزال ناصرمتزوج١٧100000005521102‐حزيران‐136370008739١٣نينوىسنجارملكو الياس علي610

sn13.9.45ھزو سليمانغزال بكر حسنمتزوج١٧10000000565112985‐حزيران‐139450008599١٣نينوىسنجارملكو جردو رشو611

sn13.3.70مصرو ايزدو/ارملة477105م١٧10000000‐حزيران‐133700008677١٣نينوىسنجارمنجي الياس حجي612

sn13.4.100غزاله سليمان/ارملة١٧10000000569113797‐حزيران‐1341000008982١٣نينوىسنجارمنيفه تمرو قري613

sn26.1.16ھند حاجيسلوى خلف حاجيمتزوج65182م١٧10000000‐حزيران‐261160008935١٣نينوىسنجارمھدي خالد الياس614

مھدية مصطفى 615
sn13.3.25فتحية ذنون/ارملة6590م١٧10000000‐حزيران‐133250008981١٣سنجارقاسم

sn13.9.20خنسي خلففاني رشو خلفمتزوج35845م١٧10000000‐حزيران‐139200008588١٣نينوىسنجارموسى حلو بكر616
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sn13.4.36كوجر قاسممراد خلف عيدومتزوجة١٧10000000525104834‐حزيران‐134360008765١٣نيوىسنجارميان خلف خديده617

sn13.3.19ھوري خضريوسف مراد سعدمتزوج١٧10000000541108093‐حزيران‐133190008978١٣نينوىسنجارميان سمو كرو618

sn13.3.87دسو خلف/ارملة١٧10000000532106357‐حزيران‐133870008687١٣نينوىسنجارمياني حمو خلف619

sn13.7.95ھزاري رشوكني عطو اوصمانمتزوج549109758أ١٧10000000‐حزيران‐137950008858١٣نينوىسنجارميرزا مراد مندو620

sn26.1.48جواني عبدالموري اودي خضرمتزوجة42660م١٧10000000‐حزيران‐261480010167١٣نينوىسنجارميرو قاسم مشكو621

sn26.1.95نايله يابه/ارملة2254144م١٧10000000‐حزيران‐261950009298١٣سنجارناحيه علي بيرداود622

sn26.1.21حنيفه محمدنامقه صالح ادريسمتزوج١٧10000000225525‐حزيران‐261210008939١٣سنجارنادر عزيز يحيى623

ناصر سرحان 624
sn13.4.56عدو فخريارزان خديدا عليمتزوج109720م١٧10000000‐حزيران‐134560008704١٣نينوىسنجارخلف

sn13.6.65غزاله حسينغزال مراد حسينمتزوج549119617ب١٧10000000‐حزيران‐136650009284١٣سنجارناصر مطو خلف625

sn13.6.33ساره حلوكوزي سيدومتزوج١٧10000000543108516‐حزيران‐136330008735١٣نينوىسنجارنايف مراد الياس626

sn13.3.7بريشان حميد/ارملة١٧10000000547109302‐حزيران‐13370008654١٣نينوىسنجارنجاح يوسف حسن627

نجم الدين شريف 628
sn31.1.13نظيره حسنزكية جوھر خضرمتزوج56159م١٧10000000‐حزيران‐311130009227١٣اربيلسنجارنوري

sn26.1.91ملكناز احمد/باكر10911م١٧10000000‐حزيران‐261910008900١٣نينوىسنجارنجيبه خدر علي629

نعمت رشيد 630
sn26.1.87عائشه حسينروشن مرسل حسينمتزوج345184م١٧10000000‐حزيران‐261870008897١٣نينوىسنجارجرجيس

sn13.8.68شيرين شاھينكوزي يوسف قاسممتزوج١٧100000002607129‐حزيران‐138680008960١٣نينوىسنجارنعمت شمو علي631

sn13.3.37ارزان حسينشيرين رشومتزوج١٧10000000551110069‐حزيران‐133370008662١٣نينوىسنجارنعمت قاسو خلف632

sn13.6.7حفيفة يوسفيزاري احمد عرارمتزوج١٧10000000551110165‐حزيران‐13670008634١٣نينوىسنجارنمر جردو عنش633

sn26.1.70شرين نعموبدي سيتو عصمانمتزوج١٧10000000597119329‐حزيران‐261700008884١٣نينوىسنجارنمر كندي اومر634

sn24.6.18امينه عبداللةمزكان عباس عزه هللامتزوج23032م١٧10000000‐حزيران‐246180008973١٣نينوىسنجارنوزاد خليل سليمان635

sn26.1.31ليلى عليسيران جاسم محمدمتزوج150155م١٧10000000‐حزيران‐261310008948١٣نينوىسنجارنوزاد سعيد محمد636

ھاشم اسماعيل 637
sn26.1.51فاطمه عليرمزيه احمد ذيابمتزوج١٧10000000225513‐حزيران‐261510010169١٣نينوىسنجارذياب

sn31.1.69زاري محمدنعيمه حمدامين صغرمتزوج١٧1000000014228211‐حزيران‐311690008849١٣اربيلسنجارھاشم عبد هللا خضر638

مصري خان مھديه سعيد عثمانمتزوج١٧1000000065183‐حزيران‐261530010171١٣نينوىسنجارھاشم يونس ابراھيم639
sn26.1.53عبو

عطيه علي كلبھار صدرالدينمتزوج1064146م١٧10000000‐حزيران‐311250008866١٣اربيلسنجارھاوار اسعد يونس640
sn31.1.25رحمن

sn24.5.33غزاله رسول/ارملة١٧10000000665132998‐حزيران‐245330011062١٣نينوىسنجارھزني بداخ يوسف641
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sn13.8.70خاني برورشي خليف ابراھيممتزوج607190م١٧10000000‐حزيران‐138700008962١٣نينوىسنجارھسن زيدين بولو642

sn13.8.52كوري خلفكوري مندو الياسمتزوج١٧10000000585116957‐حزيران‐138520008542١٣نينوىسنجارھنو بدل مراد643

sn13.4.24عدوله شمو/ارملة١٧10000000583116411‐حزيران‐134240008754١٣نينوىسنجارھوري شمو حسين644

sn24.5.63فاطمه ھادياحمد حسين حسنمتزوجة١٧10000000662132252‐حزيران‐245630011115١٣سنجارھيبت ايوب حسين645

sn13.8.60قتي ألوند\ارمله١٧10000000584116667‐حزيران‐138600008517١٣نينوىسنجارھيالنه عمر ابراھيم646

sn31.1.58امينة محمدسوزان عثمانمتزوج١٧100000001321131‐حزيران‐311580008838١٣اربيلسنجارھيني ابا بكر خمين647

جنار تحسين محي متزوج142842م١٧10000000‐حزيران‐312890009271١٣اربيلسنجارھيوا عمر صالح648
sn31.2.89زاري حسنالدين

sn34.8.80تحشين حسينبھار صابر قادرمتزوج١٧1000000016432770‐حزيران‐348800011060١٣اربيلسنجاروريا حسن عبدهللا649

sn31.2.82امينة احمدصبري بيربال ظاھرمتزوج13466م١٧10000000‐حزيران‐312820009265١٣اربيلسنجاروسمان مراد عمر650

sn31.1.97خديجه سعيدصبريه شينه حميدمتزوج1061م١٧10000000‐حزيران‐311970009224١٣اربيلسنجارولي حمد ابوبكر651

ياسين علي محمد 652
sn31.2.31صنيف عمرزاري محمد عبدهللامتزوج103152م١٧10000000‐حزيران‐312310009300١٣اربيلسنجارامين

خجي حسين   /متزوج414174م١٧10000000‐حزيران‐31120009234١٣اربيلسنجارياور محمد امين653
sn31.1.2عمشه حسينعموفا ميكائيل

sn13.8.54غزاله قاسمعميشه مھندسمتزوج١٧10000000525104849‐حزيران‐138540008544١٣نينوىسنجاريزدو خدودة شمو654

يعقوب عباس 655
sn13.8.79درة خلفشكرية جاسم عليمتزوج30875م١٧10000000‐حزيران‐138790008859١٣نينوىسنجارخضر

يعقوب عبداللة 656
sn13.8.67سودة جعفرشكرية خضرمتزوج739163م١٧10000000‐حزيران‐138670008959١٣نينوىسنجارمحمد

sn13.8.51غزاله خديدهحياه كمو عيدومتزوج953188م١٧10000000‐حزيران‐138510008541١٣نينوىسنجاريوسف ابراھيم مراد657

يوسف اسماعيل 658
sn31.1.96صافيه كاورحليمه محمد جادرمتزوج١٧100000001082159‐حزيران‐311960008850١٣اربيلسنجاراحمد

يوسف حاجي 659
sn24.5.6سيسي يوسفكوزل محمدمتزوج١٧10000000208344‐حزيران‐24560011091١٣سنجاربوزي

sn13.6.2سارة قاسمكالني الياسمتزوج١٧10000000543108506‐حزيران‐13620008630١٣نينوىسنجاريوسف حسن مرزا660

يوسف عبد هللا 661
sn13.7.6نوري بكرمينه خلفمتزوج98080م١٧10000000‐حزيران‐13760008581١٣موصلسنجارخلف

sn23.3.24كوزل منصورافات فرانسو ازكونانمتزوج١٧10000000648129406‐حزيران‐233240011117١٣سنجاريوسف علي ابراھيم662

sn13.5.3ھزار عيدوكامله ابراھيم موسىمتزوج20645م١٧10000000‐حزيران‐13530008804١٣نينوىسنجاريوسف عمر قاسم663

sn31.2.88عائشه قادركوھر بابا ابراھيممتزوج127776م١٧10000000‐حزيران‐312880009270١٣اربيلسنجاريوسف قادر عزيز664
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يوسف محمد 665
sn24.5.22كلي ابراھيمامينه احمد مصطفىمتزوج65م ١٧10000000424‐حزيران‐245220011112١٣نينوىسنجاريوسف

يوسف محمدسعيد 666
sn26.1.60حنيفه مجيدبنوش فقي يونسمتزوج١٧10000000225511‐حزيران‐261600008877١٣سنجارعبدالكريم

sn26.1.24حمديه سليمزميران صادق سعيدمتزوج2255151م١٧10000000‐حزيران‐261240008942١٣نينوىسنجاريونس احمد فارس667

يونس رمضان 668
sn24.6.17عيشه محمدھديه صديق عبدهللامتزوج١٧10000000614122738‐حزيران‐246170008829١٣نينوىسنجاريونس

sn31.2.86خوجي مجيدشھله عبدالرحمنمتزوج1367116م١٧10000000‐حزيران‐312860009268١٣سنجاريونس عبد هللا حسن669

يونس محمدعلي 670
sn24.6.25خانه محمداميناسي محمد طاھرمتزوج١٧10000000298175‐حزيران‐246250008974١٣نينوىسنجارعبدهللا


