
قائمة بأسماء المواطنين الوافدين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
كود المرحلاسم االماسم الزوجلحالة الزوجيةالصحيفةالسجلمبلغ الصكتاريخ الصكرقم الصكتسلسلهرقم الوجبةرقم المرحلةالمحافظةالمكتباالسم الثالثيت

كركوك ‐ ابتسام حمزة راضي1
w16.6.25صبريه راضي/ارملة32510م٢٤20000000‐حزيران‐166250014021١٣واف

كركوك ‐ ابتسام عبد الھادي محمد2
w15.3.59ساجده احمد/ارملة26537م٢٤20000000‐حزيران‐153590013886١٣واف

كركوك ‐ ابراھيم احمد خليل3
w15.6.10فاطمه عبدكريمه رحوميمتزوج367127م٢٤20000000‐حزيران‐156100013930١٣واف

w16.8.85مريم حسينھدى حمد صالحمتزوج62313م٢٤20000000‐حزيران‐168850013455١٣كركوككركوكابراھيم احمد موسى4

كركوك ‐ ابراھيم اسماعيل ساجي5
w16.4.64رمزيه عزيزشمسه ھالل محمدمتزوج36129م٢٤20000000‐حزيران‐164640014272١٣كركوكواف

كركوك ‐ ابراھيم اكرم موسى6
w15.3.92امونه محمدھنوف محمد عوادمتزوج35280م٢٤20000000‐حزيران‐153920013808١٣نينوىواف

كركوك ‐ ابراھيم خلف عفتان7
w16.2.50جھيده سلطانوجدان مھديمتزوج311156م٢٤20000000‐حزيران‐162500014483١٣واف

كركوك ‐ ابراھيم خليل ابراھيم8
w15.4.77مليحه علياسيا علي شريفمتزوج36757م٢٤20000000‐حزيران‐154770014121١٣كركوكواف

كركوك ‐ ابراھيم خليل اسماعيل9
w16.5.1شكرية ھاديليلى سالم سعيدمتزوج199م ٢٤20000000331‐حزيران‐16510014339١٣نينوىواف

w15.8.27صبيحة حسينايمان ابراھيم حسنمتزوج40385م٢٤20000000‐حزيران‐158270013708١٣كركوككركوكابراھيم عباس حسن10

w15.2.20بازي اسماعيلمريم جاسم محمدمتزوج20651م٢٤20000000‐حزيران‐152200013242١٣نينوىكركوكابراھيم علي سھو11

كركوك ‐ ابراھيم عيد حسين12
w15.5.37كاظميه حمزهمنى مولودمتزوج344114م٢٤20000000‐حزيران‐155370014218١٣االنبارواف

كركوك ‐ ابراھيم غازي جمعه13
w16.3.40كميله ھويشانعام محمدمتزوج٢٤2000000042812‐حزيران‐163400013664١٣كركوكواف

w15.1.44عشة حسينسمر ھوبي جوادمتزوج199143م٢٤20000000‐حزيران‐151440013164١٣كركوككركوكابراھيم محمد جاسم14

ابراھيم محمد شريف عبد 15
هللا

كركوك ‐ 
w15.4.42عربي ابراھيمشريفه محمد عليمتزوج369144م٢٤20000000‐حزيران‐154420013770١٣كركوكواف

كركوك ‐  ابراھيم يوسف ابراھيم16
حمديه ابراھيم عبد / متزوج32515م٢٤20000000‐حزيران‐15570013994١٣كركوكواف

w15.5.7زكيه محمدذكر علي خضر

كركوك ‐  ابو عبيده عباس شبيب17
واف

صالح 
w16.4.22صبحه احمدجنان عبدالحسنمتزوج766138م٢٤20000000‐حزيران‐164220014406١٣الدين

w15.8.53ليلى صبريمنال جاسم محمدمتزوج323178م٢٤20000000‐حزيران‐158530013277١٣كركوكاثير عادل غضب18

كركوك ‐ اثير علي ثامر19
w15.4.68ليلى بوديخديجه حمد حمودمتزوج252124م٢٤20000000‐حزيران‐154680014129١٣كركوكواف
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كركوك ‐ اثير علي رشيد20
w15.5.44امل كاظمانياس عبد االميرمتزوج75540م٢٤20000000‐حزيران‐155440014474١٣البصرهواف

كركوك ‐ اثير كامل موجد21
w16.2.60ساميه عاللسھاد عبد الحسنمتزوج70087م٢٤20000000‐حزيران‐162600014485١٣واف

كركوك ‐ احسان صاحب عسكر22
w16.4.18يرفي صالحتھاني مصيغ واعيمتزوج153171م٢٤20000000‐حزيران‐164180014192١٣كركوكواف

كركوك ‐ احسان فايز عجيل23
w16.5.71فرحه سلطانوفاء عبدالقادر امينمتزوج783136م٢٤20000000‐حزيران‐165710013867١٣كركوكواف

w21.6.92بلقيس رسول\ارمله207188م٢٧20000000‐أيار‐216920010438١٣كركوككركوكاحالم حسن كريم24

w15.8.38وحيدة سريح/ارملة47659م٢٤20000000‐حزيران‐158380013714١٣كركوككركوكاحالم صباح عبد25

w16.1.86ساميه/ارمله333193م٢٤20000000‐حزيران‐161860013938١٣كركوكاحالم صبيح كاظم26

كركوك ‐ احمد ابراھيم خلف27
w15.5.43كرجه عليفتحيه اسماعيلمتزوج185138م٢٤20000000‐حزيران‐155430014473١٣نينوىواف

w15.8.13وفيه جبارشيماء ھاشم حسينمتزوج374129م٢٤20000000‐حزيران‐158130013437١٣كركوككركوكاحمد احسان عباس28

كركوك ‐ احمد اسماعيل حمود29
w16.2.8فطيم محمدعاليه محمدمتزوج295171م٢٤20000000‐حزيران‐16280014235١٣كركوكواف

كركوك ‐ احمد ثامر محي30
w16.2.73منتھى مزھرنور ضامر محيمتزوج42139م٢٤20000000‐حزيران‐162730014243١٣كركوكواف

كركوك ‐ احمد جياد الوشل31
w16.3.70حسنه البرھيوليده رشيد مجيدمتزوج42776م٢٤20000000‐حزيران‐163700013799١٣بغدادواف

w15.3.14ساميه طاھرفردوس سامي طاھرمتزوج784136م٢٤20000000‐حزيران‐153140013327١٣ميسانكركوكاحمد حسن زغير32

صالح كركوكاحمد حسين احمد33
w16.1.19فطيم محمدنجاح عبد السالم محمدمتزوج93م \ ٢٤20000000325‐حزيران‐161190013319١٣الدين

w15.8.5فطيمه عبدبشرى صالح جابرمتزوج233191م٢٤20000000‐حزيران‐15850013445١٣كركوككركوكاحمد حسين جابر34

كركوك ‐ احمد حسين محمد35
w16.4.30خلفه خليفهغنيه مرعيمتزوج66347م٢٤20000000‐حزيران‐164300014448١٣كركوكواف

كركوك ‐ احمد حسين ھامان36
واف

صالح 
w16.4.50طوقه احميديميعاد حسين عليمتزوج5م٢٤20000000١١٠٧‐حزيران‐164500014419١٣الدين

w15.7.63صبريه رحمهفاتن محمد حسنمتزوج46384م٢٤20000000‐حزيران‐157630013901١٣كركوكاحمد حميد حسن37

كركوك ‐  احمد خضير سلمان38
w16.5.72سعدية عبد الرزاقاسماء حاتم  حسينمتزوج147م ٢٤20000000415‐حزيران‐165720014511١٣بغدادواف

كركوك ‐ احمد خضير عبد الحسن39
w16.6.77خالدة ابراھيمبشرى عبد رمضانمتزوج11م ٢٤20000000354‐حزيران‐166770014326١٣بصرةواف

كركوك ‐ احمد سحيب مطر40
w16.6.10فطرية كرارصبيحة جبرمتزوج76159م٢٤20000000‐حزيران‐166100014024١٣واف
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w15.9.2واجده عزيزمروج سامي محمودمتزوج105637م٢٤20000000‐حزيران‐15920013418١٣كركوككركوكاحمد سعد محمد41

كركوك ‐ احمد سالم كريم42
w15.4.79ونسه دعيمحال جبار حسينمتزوج675182م٢٤20000000‐حزيران‐154790014075١٣كركوكواف

w15.1.43وداد حسنوسن سلمان داودمتزوج18243م٢٤20000000‐حزيران‐151430013195١٣بغدادكركوكاحمد شاكر محمود43

كركوك ‐ احمد شھاب احمد44
w16.3.15عليه حسناستبرق خالد طهمتزوج31230م٢٤20000000‐حزيران‐163150013638١٣كركوكواف

w15.7.17خضره ضبعامينه فرھود فياضمتزوج٢٤2000000033296‐حزيران‐157170013545١٣كركوكاحمد شويش جياد45

w15.2.31حيھن خليفهياسمين عبدالكريم خليفهمتزوج319190م٢٤20000000‐حزيران‐152310013185١٣كركوككركوكاحمد صابر عبد46

w16.1.47سكنه حمزةزينب ستار كاظممتزوج٢٤200000001041151‐حزيران‐161470013676١٣كربالءكركوكاحمد صاحب كاظم47

كركوك ‐ احمد طارق احمد48
w16.2.30راجحه احمدسرى صبحي شعبانمتزوج1615م٢٤20000000‐حزيران‐162300014200١٣كركوكواف

w15.1.19ھيله عليعاليه عودهمتزوج32157م٢٤20000000‐حزيران‐151190013214١٣كركوككركوكاحمد عباس ديوان49

w16.1.73حورية كاظمايمان عبد الحسين محمدمتزوج98م ٢٤20000000408‐حزيران‐161730013685١٣بغدادكركوكاحمد عبد زيد كاظم50

كركوك ‐  احمد عبدالرحمن خلف51
سمية عدنان محمد متزوج78198م٢٤20000000‐حزيران‐166200014279١٣كركوكواف

w16.6.20ھنيف جابرسلطان

w15.8.36خربة سليمانردسة صالح خلفمتزوج19224م٢٤20000000‐حزيران‐158360013712١٣كركوككركوكاحمد عبدهللا حمد52

w15.8.84حصه علينجالء عبد الغنيمتزوج34174م٢٤20000000‐حزيران‐158840013375١٣كركوكاحمد عزيز مصطفى53

كركوك ‐ احمد غائب حسن54
w15.4.59طمشه حسنخضره احمد عبد هللامتزوج195107م٢٤20000000‐حزيران‐154590014138١٣كركوكواف

كركوك ‐ احمد محمد سليمان55
w16.6.22عمشه حسينكلثوم عشاوي ناھيمتزوج163م\٢٤20000000316‐حزيران‐166220014282١٣كركوكواف

w15.2.54رجاء جوننوره بالدي عبدهللامتزوج56م ٢٤20000000411‐حزيران‐152540013358١٣كركوككركوكاحمد محمد عبد هللا56

كركوك ‐ احمد منصور سلمان57
w16.2.22ھاشميه مھاوشسوسن ھاشم سلمانمتزوج4052م٢٤20000000‐حزيران‐162220014256١٣كركوكواف

كركوك ‐ احمد ھادي حداد58
w15.3.91عليه حسينازھار ھادي طعمهمتزوج26439م٢٤20000000‐حزيران‐153910013809١٣ديالىواف

w16.1.76غازية جابركريمة علي صالحمتزوج78م ٢٤20000000576‐حزيران‐161760013683١٣بغدادكركوكاحمد ھاشم حاشوش59

كركوك ‐ احمد ياسين ابراھيم60
w16.6.37نعيمة فتحيانتصار جميل ابراھيممتزوج344177م٢٤20000000‐حزيران‐166370014033١٣كركوكواف

كركوك ‐  احمد يحيى ابراھيم61
اخالص عبدالكاظم متزوج410187م٢٤20000000‐حزيران‐156260013575١٣كركوكواف

w15.6.26زكيه عبدهللاغزال

w15.3.24خزنه غضيبھاجر مھدىمتزوج308130م٢٤20000000‐حزيران‐153240013263١٣كركوككركوكاحمد يوسف سليمان62
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كركوك ‐ احمود عبد هللا حسين63
w15.10.66رفعة احمدمينة ظاھر حسينمتزوج169م٢٤20000000١٠٨٨‐حزيران‐1510660014498١٣واف

w16.1.29انتصار كاظموسن درعوممتزوج88417م٢٤20000000‐حزيران‐161290013368١٣كركوكادھم العيبي قاسم64

كركوك ‐ اديب طه عبدهللا65
w15.3.86ناجيه سليمانسكينه محسن نايفمتزوج21715م٢٤20000000‐حزيران‐153860013814١٣موصلواف

كركوك ‐ اركان جبار منحى66
w15.6.19نجاة مطراميره حسنمتزوج٢٤2000000076370‐حزيران‐156190013949١٣واف

كركوك ‐ اركان صالح مھدي67
w15.5.56نجية رحيملمياء لفتة رحيممتزوج42792م٢٤20000000‐حزيران‐155560014302١٣كركوكواف

w15.2.26حامي كيوركيسالماس ملكزدقمتزوج161105م٢٤20000000‐حزيران‐152260013269١٣كركوككركوكازريا ايشا داود68

كركوك ‐ ازھر عبدالجبار غركان69
w16.5.46نبيھه عبداالحميدانصارحمزه حسينمتزوج706182م٢٤20000000‐حزيران‐165460013860١٣كركوكواف

كركوك ‐  اسامه ابراھيم علي70
مواھب عبد الرحيم متزوج332150م٢٤20000000‐حزيران‐164830014408١٣ديالىواف

w16.4.83سنيه طعمهجاسم

w15.8.44نورية عامربصرة جابر كمازمتزوج971100م٢٤20000000‐حزيران‐158440013718١٣كركوككركوكاسعد بشار فليح71

اشواق عبد الحميد متزوج487194م٢٤20000000‐حزيران‐152630013237١٣كركوككركوكاسعد عبد علي مزعل72
w15.2.63ھديه ثامرمزعل

كركوك ‐ اسماعيل احمد اسماعيل73
w15.4.17عاليه محمدابتسام احمد جرجيسمتزوج108048م٢٤20000000‐حزيران‐154170013836١٣كركوكواف

كركوك ‐ اسماعيل خليل شھاب74
w16.2.14زھيه علينوريه محسنمتزوج6633م٢٤20000000‐حزيران‐162140014233١٣كركوكواف

w15.8.58شاھيه محيسنامل خريبطمتزوج435138م٢٤20000000‐حزيران‐158580013379١٣كركوكاسماعيل علي عبدالرضا75

w15.9.72فطيه مجلي\ارملة83419م٢٤20000000‐حزيران‐159720013521١٣كركوككركوكاسمايه حسين جعيفر76

كركوك ‐ اشنينه كاظم سوادي77
w16.3.53صايه حسن\ارملة60785م٢٤20000000‐حزيران‐163530013631١٣كركوكواف

كركوك ‐ اصف قاسم محمد78
w16.2.12صبريه حميدفاطمه محمدمتزوج159م\٢٤20000000369‐حزيران‐162120014246١٣كركوكواف

كركوك ‐ اكرم علي حمد79
w16.7.24صبحه سعودسناء عبد محمدمتزوج1م\٢٤20000000436‐حزيران‐167240014116١٣كركوكواف

كركوك ‐ اكريم محمود مھدي80
w16.6.33بدرية صالحمنى وھيب رزوقيمتزوج31227م٢٤20000000‐حزيران‐166330014034١٣كركوكواف

w16.1.12ملكه عطيهانتصار كاظممتزوج300154م٢٤20000000‐حزيران‐161120014555١٣كركوكالعيبي قاسم فرج81

كركوك ‐ المان محمد حسين82
واف

صالح 
w16.3.59زري عليجيھان داود ھاشممتزوج43742م٢٤20000000‐حزيران‐163590013788١٣الدين
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كركوك ‐ امال صالح محمد83
w16.4.86زھره محمد صالح\ارمله45382م٢٤20000000‐حزيران‐164860014385١٣كركوكواف

w15.7.32سليمه كاظمصبا ھادي حسونمتزوج900117م٢٤20000000‐حزيران‐157320013530١٣كركوكامان عبدالحق امانه84

كركوك ‐ امجد سامي عبد الحسين85
w15.5.15نظيمه جبارنغم حسين حسونمتزوج780194م٢٤20000000‐حزيران‐155150013987١٣كركوكواف

كركوك ‐ امل خلف داغر86
w16.2.13صبريه محمد\ارمله47831م٢٤20000000‐حزيران‐162130014291١٣كركوكواف

كركوك ‐ امل عبد القادر صالح87
w16.3.31جميله جمعه\ارملة9916م٢٤20000000‐حزيران‐163310013659١٣كركوكواف

كركوك ‐ امل عبد جبر88
w16.6.80خاتونة جويد/ارملة362188م٢٤20000000‐حزيران‐166800014035١٣كركوكواف

w16.1.85جسومه حسن\ارمله73م ٢٤20000000339‐حزيران‐161850013686١٣كركوككركوكامل ناصر عيدان89

w15.8.12عيده محمد/ارمله377164م٢٤20000000‐حزيران‐158120013438١٣كركوككركوكامونه شحاذه علي90

كركوك ‐ امير عبدالكريم شكير91
w15.6.36فاطمه عبداالميرمنى عبود شكيرمتزوج34134م٢٤20000000‐حزيران‐156360013584١٣كركوكواف

كركوك ‐ اميره عدنان شيت92
w16.3.74ليلى عبد االمير\ارملة332108م٢٤20000000‐حزيران‐163740013796١٣نينوىواف

كركوك ‐ اميره كاظم والي93
w16.3.38فوزيه راضي\ارملة42549م٢٤20000000‐حزيران‐163380013672١٣كركوكواف

w15.8.34وزة حسين/ارملة18728م٢٤20000000‐حزيران‐158340013710١٣كركوككركوكامينة احميد عبدهللا94

w15.3.48زينب عبدهللا/ارمله45155م٢٤20000000‐حزيران‐153480013573١٣كركوككركوكانتظار خلف حسن95

كركوك ‐ انس جمعة كاظم96
w16.6.69سھيلة نوريسامية حسن درويشمتزوج767138م٢٤20000000‐حزيران‐166690014312١٣كركوكواف

كركوك ‐ انمار سلمان ابراھيم97
w16.5.36شكرية عليسعدية كطوف خليفةمتزوج196م ٢٤20000000375‐حزيران‐165360014506١٣بغدادواف

كركوك ‐  انمار محمد احمد98
نضال لطيف \ وسن متزوج89م ٢٤20000000180‐حزيران‐165630014501١٣بغدادواف

w16.5.63عواطف جمالجبار

كركوك ‐ انمار ناصر حمود99
w15.4.67نجاه حسينانسام قاسم رسنمتزوج1093106م٢٤20000000‐حزيران‐154670014130١٣كركوكواف

كركوك ‐ انور سامي ناجي100
w16.6.31ليلى عبدالمھدي/اعزب344147م٢٤20000000‐حزيران‐166310013846١٣كركوكواف

كركوك ‐ اياد محمديونس حسين101
w15.3.54حمديه محمدمريم عبدالرحيممتزوج٢٤2000000064768‐حزيران‐153540013881١٣واف

كركوك ‐ ايمان اسماعيل عبدهللا102
w15.5.54بتول صديقنجم سالم محمدمتزوجة80235م٢٤20000000‐حزيران‐155540014374١٣نينوىواف
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w15.2.51كظيمة محسن/ارملة365149م٢٤20000000‐حزيران‐152510013245١٣بغدادكركوكايمان حمزة حسن103

w16.1.83صبرية علي\ارمله118م ٢٤20000000362‐حزيران‐161830013688١٣بغدادكركوكايمان عبد الرضا حسون104

w15.9.13حياه الزم\ارملة488119م٢٤20000000‐حزيران‐159130013424١٣كركوككركوكايمان فاخر حسين105

كركوك ‐ ايناس عبد االله حسن106
w15.10.3سلوى جبر/باكر496106م٢٤20000000‐حزيران‐151030014148١٣كركوكواف

كركوك ‐ باسم احمد امين107
w15.4.24سھام محمد امينشروق ظاھر رؤوفمتزوج19910م٢٤20000000‐حزيران‐154240013841١٣كركوكواف

صالح كركوكباسم عبد الرزاق محمود108
w16.1.15امل عبد الرزاقعھود جاسم محمدمتزوج144م \ ٢٤20000000767‐حزيران‐161150013408١٣الدين

w15.9.40حليمه شامخنھاد عبد الزھره مخيلفمتزوج33م٢٤20000000٤٧٣‐حزيران‐159400013491١٣يغدادكركوكباسم عبدالكاظم سالم109

كركوك ‐ باسم عبدهللا حمد110
w15.10.36وضحه جوادرفعه خلفمتزوج35497م٢٤20000000‐حزيران‐1510360014438١٣واف

w15.8.39اميرة محمودسرى جعفر حسنمتزوج375111م٢٤20000000‐حزيران‐158390013715١٣كركوككركوكباسم عبدالوھاب حسن111

كركوك ‐ باسم علي حسين112
w16.6.23صديقة احمدسلوى حسن لفتةمتزوج29569م٢٤20000000‐حزيران‐166230014308١٣كركوكواف

w16.1.43نجاة جاسماالء تحسين مغامسمتزوج653173م٢٤20000000‐حزيران‐161430013679١٣بابلكركوكباسم كريم مغامس113

كركوك ‐ باسم محمد حسين114
w15.10.15حسنه عليابتھال محمدمتزوج٢٤20000000187128‐حزيران‐1510150013649١٣واف

كركوك ‐ باسم محمد معيوف115
w15.4.30ھاشميه طعمهفضله منجمتزوج783151م٢٤20000000‐حزيران‐154300013759١٣كركوكواف

w15.2.87صبريه شنايهسعديه دلي جويدمتزوج659105م٢٤20000000‐حزيران‐152870013184١٣كركوككركوكباقر غازي فيصل116

كركوك ‐ بتول عبود زيدان117
w16.5.13كميلة راشد\ارمله198م \ ٢٤20000000382‐حزيران‐165130013972١٣بغدادواف

كركوك ‐ بتول مشتت حطاب118
w16.2.49صبريه كاظم/ارمله٢٤2000000027270‐حزيران‐162490014489١٣واف

كركوك ‐ بدر كاظم عجاج119
w16.5.58سكينة راضيزھور عذاب عبدمتزوج50م \ ٢٤20000000667‐حزيران‐165580014502١٣واسطواف

كركوك ‐ بدر لفته علي120
w15.4.49منسيه جبرسناء جبارمتزوج40316م٢٤20000000‐حزيران‐154490013763١٣كركوكواف

w15.3.5ضويه رحمه\ارمله52417م٢٤20000000‐حزيران‐15350013306١٣كركوككركوكبدريه علوان جنديل121

صالح كركوكبدريه ناصر كاظم122
w15.9.37كليه علوان\ارملة36م٢٤20000000١١٦‐حزيران‐159370013489١٣الدين

كركوك ‐ بديعة محمد خلف123
واف

صالح 
w15.10.69كرجة محمد\ارمله23م ٢٤20000000455‐حزيران‐1510690014330١٣الدين



قائمة بأسماء المواطنين الوافدين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
w15.8.90رافعه احمداسراء ساميمتزوج215167م٢٤20000000‐حزيران‐158900013568١٣كركوكبسمان ماجد اسماعيل124

كركوك ‐ بشرى عجمي حسين125
w15.10.76بدريه ودي/ارمله620146م٢٤20000000‐حزيران‐1510760014347١٣واف

كركوك ‐ بشرى فاضل عباس126
w15.6.3مكيه كاطعخضر لفتهمتزوج49488م٢٤20000000‐حزيران‐15630014561١٣كركوكواف

كركوك ‐ بشرى مزھر عبدهللا127
w16.5.50نصره قدري\ارملة31024م٢٤20000000‐حزيران‐165500014181١٣كركوكواف

w15.9.42عليه محمد\ارملة190150م٢٤20000000‐حزيران‐159420013494١٣بغدادكركوكبشرى منصور حسين128

كركوك ‐ بشرى ھاشم جثير129
w16.2.17ھديه صالح\ارملة650141م٢٤20000000‐حزيران‐162170014230١٣كركوكواف

w16.8.47مھديه ظاھرناديه مصطفى داودمتزوج35585م٢٤20000000‐حزيران‐168470013472١٣كركوككركوكبالل كاظم حسن130

كركوك ‐ بلقيس صباح عبد اللطيف131
w16.2.3ظفيره سيد\ارمله30223م٢٤20000000‐حزيران‐16230014207١٣كركوكواف

كركوك ‐ بنيامين صليوه خوشابه132
w15.10.8خوشيبو وردهليه اشعيا اسحقمتزوج20097م٢٤20000000‐حزيران‐151080013782١٣موصلواف

كركوك ‐ بنيه حافظ محمد133
w16.2.55دله محمدجبار عبد الحسنمتزوج٢٤2000000031098‐حزيران‐162550014494١٣واف

w15.2.48مجندبه سلوى\ارملة3918م٢٤20000000‐حزيران‐152480013156١٣كركوكبنيه حسن عبدهللا134

w15.8.60صبيحة جبارميسون شرھانمتزوج1086164م٢٤20000000‐حزيران‐158600013381١٣كركوكبھاء درويش سرحان135

كركوك ‐ بھاء مصلح سلطان136
w16.7.72سنيه عبد الكريمطاھره حسنمتزوج٢٤20000000341101‐حزيران‐167720014047١٣كركوكواف

كركوك ‐ بھلول طحيور سلمان137
w15.4.7زھره محمدرجاء ابراھيم محلمتزوج78725م٢٤20000000‐حزيران‐15470013826١٣كركوكواف

كركوك ‐ تتويج حسن علي138
w15.6.52ناجيه عليجميله عبد محمدمتزوج318169م٢٤20000000‐حزيران‐156520013622١٣كركوكواف

w15.7.51فوزية عبد المحسنھدى صالح الزممتزوج٢٤20000000383131‐حزيران‐157510013912١٣كركوكتحسين علي محسن139

كركوك ‐ تحسين علي محمد140
w15.10.52خيريه سعدكفاح حسن محمدمتزوج79029م٢٤20000000‐حزيران‐1510520014462١٣واف

w15.9.39مسيره زبير\ارملة309137م٢٤20000000‐حزيران‐159390013492١٣بغدادكركوكتراث محمود قاسم141

كركوك ‐  تركي ذياب عبد142
w16.7.54حسنه يوسفخوله عبدالكاظم حسانمتزوج31776م٢٤20000000‐حزيران‐167540014055١٣كركوكواف

كركوك ‐ تركيه جعيفر عزيز143
w15.5.69طشارة خلف/ارملة٢٤2000000015297‐حزيران‐155690014525١٣واف

w16.1.37فاطمه حسنامل عباسمتزوج21835م٢٤20000000‐حزيران‐161370013941١٣كركوكتوفيق رشاد فاضل144
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كركوك ‐  ثامر محسن خليل145
متزوج455103م٢٤20000000‐حزيران‐155640014352١٣كركوكواف

شھرزاد جاسب /
صدامه جبار / سكنه 

خاني
w15.5.64فھم عويني

w15.7.71موزه محمدمنتھى مزھر جاسممتزوج٢٤2000000042139‐حزيران‐157710014468١٣كركوكثامر محي ذياب146

w15.7.78فوزيه عليسيناء متعبمتزوج31941م٢٤20000000‐حزيران‐157780013283١٣كركوكثائر صبحي حسين147

كركوك ‐ ثائر عبد الجبار محمود148
w15.4.41رفعه عليبتول طهمتزوج217124م٢٤20000000‐حزيران‐154410013771١٣كركوكواف

كركوك ‐ ثائر عبدهللا عبود149
w16.3.58رابعه ھاشمميعاد عبداالمير عبدمتزوج45145م٢٤20000000‐حزيران‐163580013784١٣يغدادواف

كركوك ‐ ثائر علي مرعي150
w16.6.62رداسة ابراھيمنھلة بشير حمومتزوج367110م٢٤20000000‐حزيران‐166620014305١٣كركوكواف

w15.2.33رسيله عذافهاميره ابو الليلمتزوج636110م٢٤20000000‐حزيران‐152330013168١٣كركوككركوكثائر لفته جبر151

w16.1.38صبريه احمدمياده رياضمتزوج76758م٢٤20000000‐حزيران‐161380013942١٣كركوكثائر ھادي حسين152

كركوك ‐ ثجيل مجيد زغير153
w16.6.75تينة خصافامل عليوي سواديمتزوج401138م٢٤20000000‐حزيران‐166750014304١٣كركوكواف

w16.1.78زھرة محمد\ارمله94م ٢٤20000000162‐حزيران‐161780014179١٣موصلكركوكثلجة محمود عبد154

كركوك ‐ جاد هللا ياسين ايوب155
w15.3.74شكره محمدلقاء عبدهللامتزوج384164م٢٤20000000‐حزيران‐153740013900١٣واف

w15.9.51زينب محمدصبريه علي رضامتزوج19036م٢٤20000000‐حزيران‐159510013420١٣كركوككركوكجاسم عبد االمير عزيز156

كركوك ‐ جاسم عبدهللا محي157
w16.6.93مريم كاطعبھية حمودي حسينمتزوج296133م٢٤20000000‐حزيران‐166930014032١٣كركوكواف

كركوك ‐ جاسم عبيد فالح158
w15.5.70زوينه عطيهاحالم طعمه مطلكمتزوج77115م٢٤20000000‐حزيران‐155700014554١٣واف

كركوك ‐ جاسم كاظم كزار159
w16.5.81بدرية حنشسميعه كاظم صيھودمتزوج163م ٢٤20000000428‐حزيران‐165810013961١٣بغدادواف

w15.1.27نشيده نايفسعديه عزيز عيسىمتزوج49521م٢٤20000000‐حزيران‐151270013140١٣كركوككركوكجاسم محسن خلف160

كركوك ‐ جاسم محمد اسماعيل161
w15.3.56كميله ردننوال ساميمتزوج35751م٢٤20000000‐حزيران‐153560013883١٣واف

كركوك ‐ جاسم محمد حسين162
w15.10.10قمر سليمانعقيله يونس عليمتزوج78663م٢٤20000000‐حزيران‐1510100013780١٣موصلواف

w15.9.10صبريه كريمباسمه محمد جاسممتزوج364108م٢٤20000000‐حزيران‐159100013556١٣كركوككركوكجاسم محمد دبيس163

w15.2.55حميده مفتنفائضه عبد محمدمتزوج38426م٢٤20000000‐حزيران‐152550013154١٣كركوككركوكجاسم محمد سيد164

w15.2.14فرحه عبدبشرى اسماعيلمتزوج149م ٢٤20000000195‐حزيران‐152140013354١٣كركوككركوكجاسم محمد عزاوي165

صالح كركوكجاسم محمد علكه166
w16.1.69بشخه جبرنورية عبد هللا علكهمتزوج166م ٢٤20000000204‐حزيران‐161690013300١٣الدين
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كركوك ‐ جاسم محمد موسى167
٢٤20000000‐حزيران‐165770014515١٣بغدادواف

379  \ 
w16.5.77عمشة حسينكريمة سلمان عليمتزوج40م

كركوك ‐ جاسم محمد ياس168
w16.5.73سنيه حموديعليه عباس عليمتزوج5م \٢٤20000000191‐حزيران‐165730014512١٣بغدادواف

كركوك ‐ جاسم مطرود عمر169
w16.7.75زھره عكابغنيه محمدمتزوج21758م٢٤20000000‐حزيران‐167750014090١٣كركوكواف

كركوك ‐ جبار احمد جبار170
w16.3.27زكيه عبد هللافضيله عبد الواحدمتزوج3647م٢٤20000000‐حزيران‐163270013656١٣كركوكواف

w15.7.8زھره خفيفنظال ابراھيممتزوج42838م٢٤20000000‐حزيران‐15780013297١٣كركوكجبار ارحيم خليف171

w15.8.26نظيفة محمدنادية عبد حسنمتزوج6505م٢٤20000000‐حزيران‐158260013709١٣كركوككركوكجبار جودة فيصل172

كركوك ‐ جبار خلف محمود173
w16.3.57ظفيره مسلمابتسام سليمان سعيدمتزوج35192م٢٤20000000‐حزيران‐163570013785١٣بغدادواف

w15.9.44بدريه حسنھدى خليفه صالحمتزوج420154م٢٤20000000‐حزيران‐159440013495١٣ديالىكركوكجبار داود عباس174

كركوك ‐ جبار عبد نكال175
w16.7.22لطيفه فليفلسميره جاسممتزوج756146م٢٤20000000‐حزيران‐167220014117١٣كركوكواف

كركوك ‐ جبار قاسم سلمان176
w15.5.75نوريه جاسمسلوى نعمه بشتمتزوج43677م٢٤20000000‐حزيران‐155750014398١٣كركوكواف

كركوك ‐  جبار ھويدي منھي177
خديجه عبد الحسين متزوج801135م٢٤20000000‐حزيران‐166760014529١٣كركوكواف

w16.6.76عطيه جاسممھدي

كركوك ‐ جرجيس ابراھيم حديد178
w15.4.5خضره سلطانابتسام عبد حلعوطمتزوج55042م٢٤20000000‐حزيران‐15450013847١٣كركوكواف

كركوك ‐ جالل كريم جواد179
w15.5.26مائده نوريمنتھى حازم اسماعيلمتزوج300134م٢٤20000000‐حزيران‐155260013978١٣كركوكواف

كركوك ‐ جلود عبد الحسين حميدي180
w16.6.41بدريه جبارةسليمه عاصيمتزوج477154م٢٤20000000‐حزيران‐166410014007١٣واف

كركوك ‐ جليل عطشان دخيل181
w16.5.41حصيله عليبتول خلف ھاشممتزوج409186م٢٤20000000‐حزيران‐165410013858١٣كركوكواف

كركوك ‐ جليله بداي رھيف182
w15.6.32حسنيه مطرود/ارمله311103م٢٤20000000‐حزيران‐156320013580١٣كركوكواف

كركوك ‐ جمال جاسم محمد183
w16.3.12طحيوه درويشكميله محمودمنصورمتزوج38290م٢٤20000000‐حزيران‐163120013675١٣كركوكواف

w15.7.31نزعه حميداميره عداي عباسمتزوج3389م٢٤20000000‐حزيران‐157310013531١٣كركوكجمال خلف محمد184

كركوك ‐  جمال خيري عبداللرحمن185
2متزوج\344145م٢٤20000000‐حزيران‐151040013777١٣االنبارواف

ھديه عبد االله عبد 
الرحمن\غفران جبار 

مھدي
w15.10.4نجيه ناصر
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w15.8.71كريمه سليمانرغد صباحمتزوج425138م٢٤20000000‐حزيران‐158710013391١٣كركوكجمال عبد الرحمن زيدان186

كركوك ‐ جمال عجاج مخلف187
w15.10.19حسنه عبدابتسام احمدمتزوج٢٤2000000032666‐حزيران‐1510190013743١٣واف

w15.7.33نعيمه طهحمديه فاضل زيدانمتزوج199133م٢٤20000000‐حزيران‐157330013529١٣كركوكجمال عطا هللا ياسين188

w15.3.36خيريه عبدوفاء عبد الواحد عبدمتزوج40276م٢٤20000000‐حزيران‐153360013307١٣كركوككركوكجمال محمد حسن189

كركوك ‐ جمال مصطفى كمال190
w15.5.42كميله فدعمازھار عليمتزوج69814م٢٤20000000‐حزيران‐155420014223١٣البصرهواف

كركوك ‐ جمعة حسين مظلوم191
w16.6.51فراك عبودحسنة جبار حسنمتزوج140327م٢٤20000000‐حزيران‐166510013872١٣كركوكواف

كركوك ‐ جمعه محسن شاطي192
w16.7.32حلوه النصارخلود صالحمتزوج46591م٢٤20000000‐حزيران‐167320014115١٣كركوكواف

كركوك ‐  جمعه محمود محمد193
w16.5.69فرحه فتحيصبيحه محي الدين طهمتزوج34350م٢٤20000000‐حزيران‐165690014186١٣كركوكواف

w15.2.10ليلوة جابرازھار ياسر كاظممتزوج49388م٢٤20000000‐حزيران‐152100013243١٣واسطكركوكجميل اسوار عايد194

كركوك ‐ جميله جبار قاسم195
w16.2.2كامله راضي\ارمله٢٤2000000040788‐حزيران‐16220014206١٣كركوكواف

كركوك ‐ جميله شالي جار هللا196
w16.4.46ديريه مدك\ارمله4217م٢٤20000000‐حزيران‐164460014191١٣كركوكواف

كركوك ‐ جواد صالح مھدي197
w15.5.45رابعه شرھاناحالم حبال كاظممتزوج361130م٢٤20000000‐حزيران‐155450014475١٣بغدادواف

كركوك ‐ جواد كاظم حسين198
w16.6.82فرحة لفتةصبرية جمعة لفتةمتزوج187119م٢٤20000000‐حزيران‐166820013954١٣كركوكواف

w15.8.22زھيه عالسليلى خضير عباسمتزوج40517م٢٤20000000‐حزيران‐158220013429١٣كركوككركوكجواد كاظم خضير199

كركوك ‐ جواد موسى صاحب200
w15.5.62نشميه ھدايثوره ھادي صاحبمتزوج487170م٢٤20000000‐حزيران‐155620014274١٣كركوكواف

w16.1.8ربيعة جبارةسھام عليمتزوج644101م٢٤20000000‐حزيران‐16180013561١٣كركوكجودي كاظم عزيز201

كركوك ‐ حاتم حسن عبدالحسين202
w16.4.57ما صار جبارھيفاء طالب محمدمتزوج427143م٢٤20000000‐حزيران‐164570014264١٣كركوكواف

كركوك ‐ حاتم عبدهللا حمد203
w16.2.34وضحة جوادخالدة حسينمتزوج٢٤2000000077390‐حزيران‐162340014490١٣واف

كركوك ‐ حارس مجيد عبود204
w15.4.83كاظميه صمصامسلمه وميان عبودمتزوج30898م٢٤20000000‐حزيران‐154830013806١٣البصرهواف

w16.1.75سعاد حسينسلوى علي كونيمتزوج73م ٢٤20000000463‐حزيران‐161750013684١٣بغدادكركوكحازم محمد جاسم205

كركوك ‐ حازم محمود ابراھيم206
w15.4.54فاطمه عبد هللاحالم عبد هللامتزوج٢٤2000000019438734‐حزيران‐154540013772١٣كركوكواف
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w15.2.52خالدة جميلھناء جمعة رشيدمتزوج75466م٢٤20000000‐حزيران‐152520013244١٣واسطكركوكحازم منصور عيدان207

كركوك ‐ حافظ مناتي جنين208
w16.6.61زھرة حسونيعليه جمعهمتزوج427147م٢٤20000000‐حزيران‐166610014019١٣واف

w16.1.11مصيبه سلمانليلى محمد حسنمتزوج178م ٢٤20000000233‐حزيران‐161110013692١٣بغدادكركوكحافظ يوسف جاسم209

كركوك ‐ حامد حميد يوسف210
w15.3.60فاطمة علوانايمان عبيدمتزوج16926م٢٤20000000‐حزيران‐153600013887١٣واف

كركوك ‐  حامد داود محمد211
w16.5.39فاطمة لطيفاحالم عبد الواحد حسينمتزوج116م ٢٤20000000309‐حزيران‐165390014516١٣بغدادواف

كركوك ‐ حامد رشيد عبد212
w15.4.76حميده عسافھيفاء عبد هللا ھاشممتزوج42769م٢٤20000000‐حزيران‐154760014122١٣كركوكواف

كركوك ‐ حامد عبد شالكه213
w16.4.16حدوده عريبيساجده عليمتزوج45410م٢٤20000000‐حزيران‐164160014411١٣بغدادواف

كركوك ‐ حامد عودة مخرب214
w16.6.15كاظمية عزيزانتصار عبد مخربمتزوج٢٤200000004183‐حزيران‐166150014278١٣كركوكواف

كركوك ‐ حامد محمد صالح215
w16.7.73حمده اسماعيلھيفاء مال هللامتزوج31653م٢٤20000000‐حزيران‐167730014105١٣كركوكواف

صالح كركوكحجاب محمد جاسم216
w16.1.55فضة خلفوصف ياسين جاسممتزوج143م ٢٤20000000766‐حزيران‐161550013748١٣الدين

w15.1.11بدويه الفياوھام فيصلمتزوج311157م٢٤20000000‐حزيران‐151110013224١٣كركوككركوكحرب سعود رشيد217

w16.1.3جتايه يوسفسليمه عبد هللا عباسمتزوج٢٤200000001436140‐حزيران‐16130013691١٣بغدادكركوكحربي جبار نھير218

كركوك ‐ حسام حامد جميل219
w15.5.13محفوظه فاضلھديل خليل جميلمتزوج66م/٢٤20000000453‐حزيران‐155130013989١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسام حمودي جلوب220
w16.3.56ناظمه سعدهللايمان عبد صوينهمتزوج36546م٢٤20000000‐حزيران‐163560013786١٣بغدادواف

w15.2.83فختايه احمدھناء محمد عبدمتزوج67563م٢٤20000000‐حزيران‐152830013143١٣االنباركركوكحسام فيصل عبد221

w15.8.56دليل عنيدھيفاء جبارمتزوج45462م٢٤20000000‐حزيران‐158560013378١٣كركوكحسن احمد صالح222

كركوك ‐ حسن جاسم محمد223
w16.6.8حسنه غفورليلى عليمتزوج٢٤20000000317189‐حزيران‐16680014400١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسن جالل يوسف224
w15.6.35عزه عباسسعاد امين غائبمتزوج16012م٢٤20000000‐حزيران‐156350013583١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسن جواد سلمان225
w15.5.51ھيبه ضمد/مطلق493118م٢٤20000000‐حزيران‐155510014360١٣كركوكواف

w15.9.15عجه جاسمشكريه علي حسنمتزوج369177م٢٤20000000‐حزيران‐159150013423١٣كركوككركوكحسن جياد تبال226

w15.7.75نجيبه ضاھرھناء شلتاغمتزوج403129م٢٤20000000‐حزيران‐157750013292١٣كركوكحسن عباس حسين227
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w15.9.14نبيھه خلف\مطلق41566م٢٤20000000‐حزيران‐159140013559١٣كركوككركوكحسن عبد االمير اسماعيل228

كركوك ‐ حسن عبد هللا جبر229
w15.5.11حمديه صنكورامل طابور صكرمتزوج٢٤2000000042938‐حزيران‐155110013991١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسن عبد هللا محمد230
w16.3.36زمو فتاحبروين ياسين عبومتزوج436182م٢٤20000000‐حزيران‐163360013598١٣كركوكواف

w15.8.41نوفة فرحانجاسمية خنجر مطلقمتزوج35173م٢٤20000000‐حزيران‐158410013716١٣كركوككركوكحسن عبود صعيع231

كركوك ‐ حسن علي حبيب232
w16.2.16مصريه عبدنھله بشارمتزوج394100م٢٤20000000‐حزيران‐162160014231١٣كركوكواف

كركوك ‐  حسن علي حسون233
w16.3.7حميده عليمريم صباح عبدالزھرهمتزوج645189م٢٤20000000‐حزيران‐16370013636١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسن كاطع محمد234
w15.4.63خاجيه كاصدكميله حسين حمودمتزوج36533م٢٤20000000‐حزيران‐154630014134١٣كركوكواف

w15.9.64ھديه رضاشكريه عبد الكاظممتزوج117922م٢٤20000000‐حزيران‐159640013512١٣كركوككركوكحسن كاظم عباس235

w6.6.33قند مطشرخيريه كايممتزوج41186م٢٤20000000‐حزيران‐66330013271١٣كركوككركوكحسن كلخان موزان236

كركوك ‐ حسن محسن محمد237
w16.3.72رسمية خلفرنا عبد هللامتزوج62م ٢٤200000001083‐حزيران‐163720013975١٣بغدادواف

كركوك ‐ حسن محمد حسين238
w15.3.81ھيله خلفحمديه جمعه علوكمتزوج408187م٢٤20000000‐حزيران‐153810013819١٣ديالىواف

كركوك ‐ حسن مھدي ھادي239
w15.10.38بتول عبد الرحمننسرين عبد الحسينمتزوج27276م٢٤20000000‐حزيران‐1510380014436١٣واف

كركوك ‐  حسن ھادي كاظم240
w16.5.43قسمه كريماميرة علوان عبد الكريممتزوج1م \ ٢٤20000000781‐حزيران‐165430014510١٣بابلواف

w15.1.73عطيه جواد\ارملة453159م٢٤20000000‐حزيران‐151730013174١٣كركوككركوكحسنه محمد مبارك241

كركوك ‐ حسنين احمد كاظم242
w16.4.68ثوره صادقاسراء عبد الواحدمن41854م٢٤20000000‐حزيران‐164680014449١٣كركوكواف

w16.1.30رجاء جونھند ھاملمتزوج41156م٢٤20000000‐حزيران‐161300013367١٣كركوكحسنين محمد عبدهللا243

w15.9.19جليله كاظمنجاة زھر كاظممتزوج138م\٢٤20000000480‐حزيران‐159190013419١٣كركوككركوكحسون جري دنيوس244

كركوك ‐ حسين جزر عفيج245
w16.6.60طاكه حسبياسه باتومتزوج49528م٢٤20000000‐حزيران‐166600014020١٣واف

w16.1.22كله حسنرحيمه ساجت زعيبلمتزوج91م ٢٤20000000332‐حزيران‐161220013404١٣كركوككركوكحسين جعاز حسين246

كركوك ‐ حسين جواد حسين247
w15.5.67بدريه مھديجنان قاسم حسنمتزوج18224م٢٤20000000‐حزيران‐155670014356١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسين خلف نجم248
w15.6.5خيرية سليمانشكرية محمودمتزوج16975م٢٤20000000‐حزيران‐15650014527١٣واف
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w15.2.35عفيفه ناشورناصريه كامل خليلمتزوج338155م٢٤20000000‐حزيران‐152350013152١٣كركوككركوكحسين زامل موسى249

كركوك ‐ حسين سمير حسين250
w15.6.31نعم قاسموجدان عبدالعزيز بدرمتزوج361133م٢٤20000000‐حزيران‐156310013579١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسين صالح محمد251
w16.4.88نوعه حمادينھى ناصر سالممتزوج32936م٢٤20000000‐حزيران‐164880014267١٣كركوكواف

w15.9.7سليمه فاضلزينب عبد العباسمتزوج20975م٢٤20000000‐حزيران‐15970013411١٣كركوككركوكحسين عبد اللطيف فاضل252

كركوك ‐ حسين عبود حسن253
w15.4.88سنيه جاسمميثاق حسن حسينمتزوج411181م٢٤20000000‐حزيران‐154880013801١٣بغدادواف

كركوك ‐ حسين علوان حمادي254
w15.3.88نعيمه عبدهللاسماء عبد الخالق لفتهمتزوج19617م٢٤20000000‐حزيران‐153880013812١٣بغدادواف

كركوك ‐ حسين علوان محيسن255
w16.2.1جميله شنونسميره محمد حسينمتزوج451191م٢٤20000000‐حزيران‐16210014205١٣كركوكواف

w16.8.79عائده عليسعاد كاظم عبد الرضامتزوج25230م٢٤20000000‐حزيران‐168790013461١٣كركوككركوكحسين علي جميل256

كركوك ‐ حسين علي حسون257
w16.6.27حميدة عليھيفاء ھاتفمتزوج47595م٢٤20000000‐حزيران‐166270014006١٣واف

w16.1.49سھام محمدلفته خميسمتزوج49513م٢٤20000000‐حزيران‐161490013276١٣كركوكحسين علي خميس258

كركوك ‐ حسين علي رضا259
w16.6.78زھره محمدعليه مھدي كاظممتزوج٢٤200000001418132‐حزيران‐166780014276١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسين علي سداح260
w15.6.78نضال رشيدفاتن احمد عبدمتزوج38م \ ٢٤20000000391‐حزيران‐156780013773١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسين عويد ظاھر261
w16.6.1صبحة حبيبتقيه احمدمتزوج٢٤2000000041746‐حزيران‐16610014005١٣واف

كركوك ‐ حسين عيدان دھش262
w15.10.5نجيه ذيابسھيله خضير عبدمتزوج35274م٢٤20000000‐حزيران‐151050013779١٣بغدادواف

كركوك ‐  حسين فاضل داود263
w15.3.44مھديه محمدسھاد خالد \اكرام محمدمتزوج407168م٢٤20000000‐حزيران‐153440014564١٣كركوكواف

w15.2.74جوليت جندرلندا علوان جاسممتزوج92م٢٤20000000٦٥٩‐حزيران‐152740013167١٣كركوككركوكحسين قاسم محمد264

w15.8.57نضال عباسنضال عامرمتزوج488120م٢٤20000000‐حزيران‐158570013377١٣كركوكحسين كامل عبد265

w15.2.62ھدية صالحمنى علي صالحمتزوج47213م٢٤20000000‐حزيران‐152620013267١٣بغدادكركوكحسين لطيف فياض266

كركوك ‐ حسين ماشي بيده267
w16.3.14جيھن عطيهفضيله داود سلمانمتزوج272125م٢٤20000000‐حزيران‐163140013637١٣كركوكواف

w16.1.51بسيه عبودوزيره يونسمتزوج٢٤2000000020888‐حزيران‐161510013935١٣كركوكحسين محمد عبدهللا268
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كركوك ‐ حسين مطر عطيه269
w15.5.9عدله حمودشاھه ابراھيممتزوج364135م٢٤20000000‐حزيران‐15590014359١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسين نزال كندج270
w16.4.77نصرة حسيناسماء حسين ضاحيمتزوج746105م٢٤20000000‐حزيران‐164770014363١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسين ھادي خلف271
w15.4.73كظيمه كاظمنوال محمد علي كاظممتزوج35486م٢٤20000000‐حزيران‐154730014125١٣كركوكواف

كركوك ‐ حسين ياسين موزان272
w16.4.17مجده  محيبسفطومه قاسممتزوج3656م٢٤20000000‐حزيران‐164170014409١٣بغدادواف

w15.7.25مليكه كاظمسھيله جاسم محمدمتزوج43587م٢٤20000000‐حزيران‐157250013537١٣كركوكحسين يوسف ناجي273

w15.7.4عمشه حسين\ارمله371122م٢٤20000000‐حزيران‐15740014556١٣كركوكحصه علي اسبيت274

w15.2.47كطمه عبيدسميره كاظم راضيمتزوج46362م٢٤20000000‐حزيران‐152470013155١٣كركوككركوكحطاب رحيم ياسر275

w15.7.34صدامه زيارةكريمه عباس ھاديمتزوج325112م٢٤20000000‐حزيران‐157340013528١٣كركوكحطاب كلخان صوالغ276

w15.1.18عطيه محمدزينب احمد بابيرمتزوج37032م٢٤20000000‐حزيران‐151180013301١٣كركوككركوكحليم حسين علي277

w15.8.55كاظميه فرھود/ارمله47366م٢٤20000000‐حزيران‐158550013288١٣كركوكحليمه كاظم ناصر278

كركوك ‐ حليمه محمد مطرود279
w16.2.66منكه حمود\ارمله329130م٢٤20000000‐حزيران‐162660014299١٣كركوكواف

w15.1.50فرجه احمدھناء اسماعيل ھاديمتزوج174م/٢٤20000000206‐حزيران‐151500013317١٣كركوككركوكحماد جاسم حمدي280

كركوك ‐ حمد جھاد زكي281
w16.4.12امينه اكبر خانسندس وھب احمدمتزوج153143م٢٤20000000‐حزيران‐164120014403١٣بغدادواف

كركوك ‐ حمد عوده بشير282
w16.3.62كميله حسينفائزه عبدالقادر محمدمتزوج302170م٢٤20000000‐حزيران‐163620013793١٣بابلواف

w15.8.52وحيده عبدزينب حسنمتزوج712110م٢٤20000000‐حزيران‐158520013285١٣كركوكحمزه حامد عبيس283

w15.8.54تركيه ناجيرزيفه محمدمتزوج35523م٢٤20000000‐حزيران‐158540013289١٣كركوكحمزه حسن نزام284

كركوك ‐ حمزه حميد رجب285
w15.6.66نجاه شاكرفاتن عبد هللا شاكرمتزوج48890م٢٤20000000‐حزيران‐156660013609١٣كركوكواف

كركوك ‐ حمود رغيان سطام286
w15.5.79ساره كياضسجاد عبيد مشعانمتزوج32950م٢٤20000000‐حزيران‐155790014394١٣كركوكواف

w16.1.5طاھره محيسنعھيده عوض عايدمتزوج102م\ ٢٤20000000208‐حزيران‐16150014150١٣الديوانيةكركوكحمود سلمان حسن287

w15.1.8ازھيه جمعهسھام حمودمتزوج783135م٢٤20000000‐حزيران‐15180013351١٣جكركوكحمود محمد خلف288

كركوك ‐ حمود محمد عبود289
w15.5.4وضحه ثامرماريه سلطان خلفمتزوج٢٤2000000026587‐حزيران‐15540013996١٣كركوكواف

كركوك ‐ حمود مراد حميد290
w15.5.24فرحه كاظمسعده ناصر جوادمتزوج36239م٢٤20000000‐حزيران‐155240013980١٣كركوكواف

w15.2.28نعيمه عبد الحسينسعيده فاضل عجيلمتزوج359662م٢٤20000000‐حزيران‐152280013178١٣كركوككركوكحمود مطلك حمود291
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كركوك ‐ حميد جمعه حسين292
w16.4.73حسنيه عليويرحيمه ھاشم عكابمتزوج416133م٢٤20000000‐حزيران‐164730014401١٣بغدادواف

w15.8.79ليله مصطافحمديه عطيهمتزوج78150م٢٤20000000‐حزيران‐158790013399١٣كركوكحميد خليل ابراھيم293

كركوك ‐ حميد ديجان شذر294
w15.5.61بدريه داودسعاد مھديمتزوج3178م٢٤20000000‐حزيران‐155610014120١٣كركوكواف

كركوك ‐ حميد طعيمه خضر295
w16.5.65زھره ھاللكفاح موازي عليويمتزوج177م ٢٤20000000455‐حزيران‐165650014505١٣واسطواف

كركوك ‐ حميد عجاج نمر296
واف

صالح 
w15.5.50سرحه عزيزسرى جميل احمدمتزوج302182م٢٤20000000‐حزيران‐155500014375١٣الدين

كركوك ‐ حميد علي ھالل297
w15.10.79وزة خزعلسعدية تركي حمدمتزوج384144م٢٤20000000‐حزيران‐1510790014344١٣كركوكواف

كركوك ‐ حميد فرحان حمود298
w16.3.55ترفه منصورعفره خلف كرديمتزوج20186م٢٤20000000‐حزيران‐163550013787١٣االنبارواف

كركوك ‐ حميد مجيد فضل299
w15.4.48انيسه عبد الحسينبتول غني \ھديه عطيهمتزوج369181م٢٤20000000‐حزيران‐154480013764١٣كركوكواف

سوسن عبد الكريم متزوج272103م٢٤20000000‐حزيران‐159710013520١٣كركوككركوكحميد محسن علوان300
w15.9.71عباسيه مضحيمحمود

ايناس محمد علي متزوج63735م٢٤20000000‐حزيران‐151100013194١٣واسطكركوكحيدر ابراھيم رزوقي301
w15.1.10سھيلة ذيابعارف

w15.7.28ساميه طاھرفوزيه داوودمتزوج3254م٢٤20000000‐حزيران‐157280013533١٣كركوكحيدر حسن زغير302

كركوك ‐ حيدر سلمان ھادي303
w16.2.10سليمه عبد الرضانھاد ناظممتزوج737107م٢٤20000000‐حزيران‐162100014249١٣كركوكواف

w15.1.25امينه عبدالنبيجنان عبدالوھاب جاسممتزوج34611م٢٤20000000‐حزيران‐151250013138١٣كركوككركوكحيدر شمخي جبار304

كركوك ‐ حيدر صباح رحيم305
w16.2.81فاطمه حسنبسمه  رزاقمتزوج48189م٢٤20000000‐حزيران‐162810014236١٣كركوكواف

w15.9.57سعديه صالحنوره صبري عزيزمتزوج105787م٢٤20000000‐حزيران‐159570013505١٣كركوككركوكحيدر عبد اربيح306

w16.1.50زھره عزيزبيداء جواد ضيدانمتزوج355148م٢٤20000000‐حزيران‐161500013695١٣كركوككركوكحيدر عبد الجبار العبوس307

كركوك ‐ حيدر عبد الواحد عيدان308
w16.6.45التفات عبد/مطلق73457م٢٤20000000‐حزيران‐166450014041١٣كركوكواف

كركوك ‐ حيدر علي ابراھيم309
w15.3.61نورية لفتهسناء حسينمتزوج319151م٢٤20000000‐حزيران‐153610013888١٣واف

كركوك ‐ حيدر قيس يحيى310
w16.2.36سناء ھاديندى صابر ھاديمتزوج110367م٢٤20000000‐حزيران‐162360014273١٣كركوكواف
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كركوك ‐ حيدر كاظم جاسم311
w15.5.14فوزيه عليويعفراء حسين عليويمتزوج21115م٢٤20000000‐حزيران‐155140013988١٣كركوكواف

w15.9.20امينه زوينشيماء وھيب عبيدمتزوج1098152م٢٤20000000‐حزيران‐159200013551١٣كركوككركوكحيدر لفته مطيلج312

w15.3.10خالده جميلسلوى عطية عبدمتزوج30284م٢٤20000000‐حزيران‐153100013330١٣واسطكركوكحيدر منصور عيدان313

w15.1.20فھيمه علىرقيه فالحمتزوج39425م٢٤20000000‐حزيران‐151200013216١٣كركوككركوكحيدر ھادي نوري314

كركوك ‐ حيدر ھادي يوسف315
w15.10.73اميره جباررباب علوان عبد الرضامتزوج19554م٢٤20000000‐حزيران‐1510730014378١٣كركوكواف

كركوك ‐ خالد احمد عبد هللا316
w16.5.14حمده محمدابتسام فتحي محمدمتزوج35م ٢٤20000000641‐حزيران‐165140013971١٣نينوىواف

كركوك ‐ خالد اكرم علي317
w16.4.81حليمة حرزسناء ستار صبريمتزوج49422م٢٤20000000‐حزيران‐164810014365١٣كركوكواف

كركوك ‐ خالد بدر ياسين318
w15.3.72شيخه جاسبغفران نجممتزوج80094م٢٤20000000‐حزيران‐153720013899١٣واف

w15.8.88حليمه داخلماجده خالدمتزوج3778م٢٤20000000‐حزيران‐158880013569١٣كركوكخالد جازع جاسم319

كركوك ‐ خالد جميل غافل320
w16.6.29مليحة راضيجنان حسن سھيلمتزوج42654م٢٤20000000‐حزيران‐166290014309١٣كركوكواف

w15.8.77حليمه حسنھناء عليمتزوج40890م٢٤20000000‐حزيران‐158770013397١٣كركوكخالد جواد عيال321

w15.1.9منوة رشكانتصار حميد فليحمتزوج36494م٢٤20000000‐حزيران‐15190013344١٣كركوكخالد حنون حسين322

w15.8.24شفيقه احمدساميه احمد عبدهللامتزوج163150م٢٤20000000‐حزيران‐158240013427١٣كركوككركوكخالد شاكر حمودي323

كركوك ‐ خالد عبد جاسم324
w15.5.27ساعه عوفينعيمه سيد حسنمتزوج158م/٢٤20000000362‐حزيران‐155270013976١٣كركوكواف

w15.7.29لطيفه متعباسماء ناجي ناصرمتزوج49547م٢٤20000000‐حزيران‐157290013535١٣كركوكخالد عبدالرحمن ناصر325

w15.9.43زھره كاظمخوله حسين جليلمتزوج194م٢٤20000000٤٦٩‐حزيران‐159430013493١٣بغدادكركوكخالد عبدالكريم ابراھيم326

كركوك ‐ خالد عبدمسلم رحيم327
w15.3.63حربيه صالحايمان مھديمتزوج39338م٢٤20000000‐حزيران‐153630013890١٣واف

كركوك ‐ خالد عجاج احمد328
w15.6.51صفيه محمدايمان علي خلفمتزوج17082م٢٤20000000‐حزيران‐156510013571١٣كركوكواف

w15.9.50فھيمه عبدهللاصبيحه  مانعمتزوج45120م٢٤20000000‐حزيران‐159500013496١٣بغدادكركوكخالد عطا شياع329

كركوك ‐ خالد فاروق اسماعيل330
w16.4.79زكيه حسينخلود احمد جاسممتزوج34640م٢٤20000000‐حزيران‐164790014388١٣كركوكواف

كركوك ‐ خالد فرحان تويني331
w15.5.29عطيه عبد هللاعلياء زامل ھاللمتزوج45517م٢٤20000000‐حزيران‐155290013977١٣كركوكواف

كركوك ‐ خالد فؤاد جواد332
w16.3.20ساھره موسىشيماء كاظم جوادمتزوج85م\٢٤20000000701‐حزيران‐163200013642١٣كركوكواف
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كركوك ‐ خالد محمد حمود333
w15.6.67كتبه محمدخديجه وران حمودمتزوج41182م٢٤20000000‐حزيران‐156670013608١٣كركوكواف

كركوك ‐ خالد مولود عبدهللا334
w15.6.50تسواھن محمدابتسام خليل ابراھيممتزوج215111م٢٤20000000‐حزيران‐156500013570١٣كركوكواف

كركوك ‐ خالد ويس خضير335
w16.7.35صبريه خضيرسناء خليل ابراھيممتزوج42120م٢٤20000000‐حزيران‐167350014082١٣كركوكواف

كركوك ‐ خالص فيصل عبدالرحمن336
w15.6.23فوزيه غيداناحالم ابراھيم نوريمتزوج77692م٢٤20000000‐حزيران‐156230014573١٣ديالىواف

كركوك ‐ خبير نشات ھادي337
w16.6.24سميرة مھديواجد شاھين شاميمتزوج57089م٢٤20000000‐حزيران‐166240014307١٣كركوكواف

كركوك ‐ خزعل حمد محمد338
w15.6.62سته ربعحسنه مرعي حسينمتزوج747128م٢٤20000000‐حزيران‐156620013613١٣كركوكواف

w15.8.18عنبه اسماعيلمريم خلف عبدمتزوج328128م٢٤20000000‐حزيران‐158180013433١٣كركوككركوكخضر حسن حسين339

كركوك ‐ خضر سالم جابر340
جميلة عبد الغني متزوج40م ٢٤20000000487‐حزيران‐165590014338١٣بغدادواف

w16.5.59فاطمه خلف\سامية ناصر

w15.2.85نشمية سيدسعدية عبد راضيمتزوج126م ٢٤20000000404‐حزيران‐152850013233١٣كركوككركوكخضر كامل سكر341

w15.9.69بدريه عصوان\ارمل35411م٢٤20000000‐حزيران‐159690013518١٣كركوككركوكخضير عبدالحسن عويس342

كركوك ‐ خضير ھادي عطية343
w15.6.11مسيره جويدخيرية حمدانمتزوج٢٤2000000034216‐حزيران‐156110013943١٣واف

w15.8.89سليمه فليحخالده محمدمتزوج42888م٢٤20000000‐حزيران‐158890013567١٣كركوكخضير ھاشم كاظم344

كركوك ‐ خالف ابراھيم ھاشم345
w15.5.53فضيله حمدسعيده فاضل حمدمتزوج4214م٢٤20000000‐حزيران‐155530014225١٣بغدادواف

w15.7.26رسميه محمدعلياء احمد محمدمتزوج49434م٢٤20000000‐حزيران‐157260013536١٣كركوكخلدون صباح محسن346

كركوك ‐ خلدون عبدالرحمن جاسم347
w16.3.19نزھت حركينھى زراق وليمتزوج599151م٢٤20000000‐حزيران‐163190013641١٣كركوكواف

كركوك ‐ خلدون مصطفى علي348
w16.7.8رضيه فؤادفائزه سعدي توفيقمتزوج20038م٢٤20000000‐حزيران‐16780014071١٣كركوكواف

كركوك ‐ خلف صالح مخلف349
w15.10.22عاليه حسنعروبه عطيهمتزوج٢٤2000000066358‐حزيران‐1510220013735١٣واف

كركوك ‐ خلف علي صالح350
w16.6.52سعده جاسمسعديه محمدمتزوج41614م٢٤20000000‐حزيران‐166520014017١٣واف

w15.9.5منسيه فياض\ارملة36175م٢٤20000000‐حزيران‐15950013414١٣كركوككركوكخلفه ناصر احمد351

كركوك ‐ خليل ابراھيم جديع352
w15.10.16عمشه حسينكفايه محمدمتزوج79265م٢٤20000000‐حزيران‐1510160013648١٣واف

w15.1.60زكيه محمدحكيمه جاسم حميديمتزوج47م\٢٤20000000394‐حزيران‐151600013345١٣كركوككركوكخليل ابراھيم حميدي353
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كركوك ‐  خليل اسماعيل خلف354
w16.7.11فاطمه حماديعصمت محبيس محسنمتزوج163138م٢٤20000000‐حزيران‐167110014061١٣كركوكواف

w16.8.3خاجيه كاظمنوشه لعيبي حسنمتزوج47062م٢٤20000000‐حزيران‐16830013462١٣كركوككركوكخليل عبد علي طاھر355

w15.2.59ھيبه حميدانعباسيه حسين مضحيمتزوج16761م٢٤20000000‐حزيران‐152590013230١٣كركوككركوكخميس حسن مضحي356

كركوك ‐ خوله عاشور محمود357
w15.6.65تسواھن عزيز\ارمله31م/٢٤20000000302‐حزيران‐156650013610١٣كركوكواف

كركوك ‐ خيري خليل معيش358
w15.10.49عائشه خلففضيله جمعه عيدمتزوج٢٤20000000394142‐حزيران‐1510490014538١٣واف

كركوك ‐ خيريه طه محمود359
w15.5.77نعيمه مھدي\ارمله405148م٢٤20000000‐حزيران‐155770014396١٣كركوكواف

كركوك ‐ داغر قاسم فرج360
w15.4.80ملكه عطيهمديره ناصر داخلمتزوج64412م٢٤20000000‐حزيران‐154800014142١٣كركوكواف

كركوك ‐ داود جدوع احمد361
w15.10.29ادليل احمدمھا موفقمتزوج20070م٢٤20000000‐حزيران‐1510290013736١٣واف

w16.1.82شيعيه طارشنوال مظفرمتزوج٢٤2000000023879‐حزيران‐161820013321١٣كركوككركوكداود سلمان عوده362

كركوك ‐ داود سلمان يوسف363
w15.6.29ناديه ھاشميسرى جابر عليويمتزوج2049م٢٤20000000‐حزيران‐156290013577١٣كركوكواف

صالح كركوكدحام عبد خلف364
w15.1.62نجود احمدحربيه جمعه خلفمتزوج95م ٢٤20000000206‐حزيران‐151620013223١٣الدين

كركوك ‐ دربوس عبد فرحان365
w15.6.48نزيله حسينصبيحه راضي عباسمتزوج652174م٢٤20000000‐حزيران‐156480013596١٣كركوكواف

كركوك ‐ دھام عبھول شويني366
w15.6.30عزيزه برداشھيه محمد عنجورمتزوج42865م٢٤20000000‐حزيران‐156300013578١٣كركوكواف

w15.2.45دوله ياسينليلى جھاد محيميدمتزوج4028م٢٤20000000‐حزيران‐152450013137١٣كركوككركوكدھام محمد حسن367

كركوك ‐ ذنون يونس احمد368
w15.3.57فتحية عليملكيه محمودمتزوج18854م٢٤20000000‐حزيران‐153570013884١٣واف

كركوك ‐ ذياب حميد كاظم369
w15.10.70سعيده حميديمحاسن حسن كشوشمتزوج208م \ ٢٤20000000620‐حزيران‐1510700014327١٣ذي قارواف

كركوك ‐ ذياب سرحان جياد370
w16.2.28رھيفه عبد هللاسعاد حسن مطشرمتزوج341145م٢٤20000000‐حزيران‐162280014198١٣كركوكواف

كركوك ‐ رابح راضي حسن371
w15.3.79زمزم مطربشرى اعبيد مطرمتزوج134193م٢٤20000000‐حزيران‐153790013821١٣موصلواف

كركوك ‐ راضى كناص محمد372
w16.6.74زھره على\اعزب40259م٢٤20000000‐حزيران‐166740014284١٣كركوكواف
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w15.1.21زھرة لطيفسعاد ماھود سلمانمتزوج434178م٢٤20000000‐حزيران‐151210013343١٣بغدادكركوكراضي داود سلمان373

كركوك ‐ رافد حياوي عبود374
w16.2.38فليحه عباسلمى جبار كاظممتزوج1087172م٢٤20000000‐حزيران‐162380014211١٣كركوكواف

كركوك ‐ رافد عذاب يوسف375
w16.2.41سليمه عباسزينب ساميمتزوج314150م٢٤20000000‐حزيران‐162410014245١٣كركوكواف

w15.2.49سھامه محمودايمان كاملمتزوج35390م٢٤20000000‐حزيران‐152490013247١٣بغدادكركوكرائد ابراھيم كريم376

كركوك ‐ رائد امين عماره377
w15.4.44نشوه عبد النبيانتصار عفلوكمتزوج11681م٢٤20000000‐حزيران‐154440013768١٣كركوكواف

كركوك ‐ رائد ضياء محمد378
w15.4.10صفيه عبدالحسينزھرة عبدالحسين عليمتزوج1093187م٢٤20000000‐حزيران‐154100013827١٣كركوكواف

كركوك ‐ رائد فاضل دھري379
w16.2.11تقيه حسنشھالء ارحيممتزوج18688م٢٤20000000‐حزيران‐162110014247١٣كركوكواف

w15.9.35حمديه احمدناھده حسين امينمتزوج30953م٢٤20000000‐حزيران‐159350013487١٣نينوىكركوكربيع فاضل شاھين380

w15.8.28كميلة غالب/ارملة19129م٢٤20000000‐حزيران‐158280013707١٣كركوككركوكرجاء سعدون درويش381

w15.9.46غلوه فريحفوزيه محمد عبدالرزاقمتزوج768153م٢٤20000000‐حزيران‐159460013500١٣ذي قاركركوكرحمن غضبان رزاق382

كركوك ‐ رحميه عبد عاجل383
w15.6.7نصره حسينارمله٢٤2000000029597‐حزيران‐15670013927١٣واف

w15.2.56بدرية مشحونسندس جاسم محمدمتزوج46331م٢٤20000000‐حزيران‐152560013231١٣ميسانكركوكرحيم جبار عويد384

كركوك ‐ رحيم خضير بشاره385
w16.4.43وبريه ظاللنعيمه عطيه تايهمتزوج75816م٢٤20000000‐حزيران‐164430014422١٣واسطواف

w15.8.35دندوشة لفتةاخالص العيبي ناصرمتزوج475108م٢٤20000000‐حزيران‐158350013711١٣كركوككركوكرحيم عبدالسادة جبر386

w15.9.27جاھن جبرسھيله جبار كاظممتزوج٢٤20000000380123‐حزيران‐159270013484١٣بغدادكركوكرحيم عيد ضمد387

w16.1.41غليوه خلفحياة مكطون حسنمتزوج39م ٢٤20000000382‐حزيران‐161410014031١٣ذي قاركركوكرزاق حسين فيصل388

w15.8.37ھندية قاطعحمدة راعي شدھانمتزوج47011م٢٤20000000‐حزيران‐158370013713١٣كركوككركوكرزاق عبود شناوة389

w16.8.89جسومه عبد هللا\ارمله48013م٢٤20000000‐حزيران‐168890013474١٣كركوككركوكرسميه جاسم حسين390

كركوك ‐ رسول اسماعيل حمادي391
w16.2.15كفايه جاسمامل ناصرمتزوج٢٤2000000062398‐حزيران‐162150014232١٣كركوكواف

w16.8.51بدور جابرزينب عبد سلمانمتزوج2526م٢٤20000000‐حزيران‐168510013470١٣كركوككركوكرسول فرج سلمان392

كركوك ‐ رشك جبر منخي393
w16.6.65امويھن اكبرزھرة كاظم اكبرمتزوج194185م٢٤20000000‐حزيران‐166650014314١٣كركوكواف

w15.8.17ھضيمه صنكورليلى حمادي حسنمتزوج254120م٢٤20000000‐حزيران‐158170013434١٣كركوككركوكرشيد عواد حسين394

كركوك ‐ رشيد محسن علوان395
w15.3.82عباسيه مضحيميسون محمد جاسممتزوج17070م٢٤20000000‐حزيران‐153820013818١٣ديالىواف
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كركوك ‐ رضا اسماعيل عيسى396
w15.6.68سميره عبد الرضاعليه محمد خضيرمتزوج33344م٢٤20000000‐حزيران‐156680013607١٣كركوكواف

w16.8.5كريمة محسنزينب عبد الواحد عيدانمتزوج42733م٢٤20000000‐حزيران‐16850013724١٣كركوككركوكرضا عبدالرزاق عيدان397

كركوك ‐ رضا موسى عمران398
w16.2.70ھيبه عبد الحسينسعاده اسماعيلمتزوج41838م٢٤20000000‐حزيران‐162700014226١٣كركوكواف

كركوك ‐ رضوان وفيق عبدالرحمن399
سريه شعبان / ماھره متزوج192200م٢٤20000000‐حزيران‐153520013879١٣واف

w15.3.52كافيه جميلكريم

w16.1.13مريم مھدي\ارملة19964م٢٤20000000‐حزيران‐161130013410١٣بغدادكركوكرضية كاظم جودي400

كركوك ‐ رعد اسماعيل مصطفى401
w16.6.87سعدية قاسمالھام صالح حميدمتزوج187102م٢٤20000000‐حزيران‐166870014322١٣كركوكواف

w15.9.62زنوبه حسينزھره خلف طعيمهمتزوج39119م٢٤20000000‐حزيران‐159620013510١٣كركوككركوكرعد حسون على402

كركوك ‐ رعد شعبان ضاحي403
w15.6.25فخريه عبد القادرثناء مصطفى ضاحيمتزوج36743م٢٤20000000‐حزيران‐156250014560١٣كركوكواف

كركوك ‐ رعد عبدالعزيز اسماعيل404
w15.1.12فخريه عبدالرزاقعھود عبد الجبار خليلمتزوج334169م٢٤20000000‐حزيران‐151120014370١٣كركوكواف

w16.1.36نغماشه حسينسلوى عباسمتزوج٢٤20000000‐حزيران‐161360013940١٣كركوكرعد عبيد نايف405

w15.9.78صبريه ھاشمجنان لطيف جاللمتزوج188م/٢٤20000000708‐حزيران‐159780013466١٣كركوككركوكرعد علي شبوط406

كركوك ‐ رعد عيدان راضي407
w16.5.47بدريه فرجابتسام لفه راضيمتزوج80م٢٤20000000١٤٥٥‐حزيران‐165470013861١٣كركوكواف

كركوك ‐ رعد مشرف جاسم408
غنيه صالح \كريمه متزوج26182م٢٤20000000‐حزيران‐164820014441١٣كركوكواف

w16.4.82صبيحه خضيرحمدان

w16.1.25صبحه حسينسناء صالحمتزوج75190م٢٤20000000‐حزيران‐161250014562١٣كركوكرعد موسى عطا هللا409

w15.9.26نصره حسينھناء عبداالميرمتزوج983102م٢٤20000000‐حزيران‐159260013485١٣كركوككركوكرعد نزال كنيدح410

w15.3.8فضيله حموديبتول ناصر حسينمتزوج39167م٢٤20000000‐حزيران‐15380013150١٣كركوككركوكرعد وھيب كاظم411

كركوك ‐ رغد نجاح ھادي412
w15.10.75فطمه عبدمھدي صالح ھاديمتزوجة1903م٢٤20000000‐حزيران‐1510750014348١٣واف

w15.7.21بشرى محمدحنان صبيح عبدالحافظمتزوج340147م٢٤20000000‐حزيران‐157210013540١٣كركوكرفعت فائق شوكت413

كركوك ‐ رفعه ذبون علو414
w16.2.68حمديه سلطان\اعزب195118م٢٤20000000‐حزيران‐162680014298١٣كركوكواف

كركوك ‐ رفعه يونس عبدهللا415
w15.10.25ازھيه محمد/ارمله35597م٢٤20000000‐حزيران‐1510250013733١٣واف

كركوك ‐ رقيب محمد عويد416
w16.4.14سعيده علينضال رديف احمدمتزوج٢٤20000000195108‐حزيران‐164140014202١٣كركوكواف
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w15.8.29حصة اھليةعاجلة حجاب صالحمتزوج78699م٢٤20000000‐حزيران‐158290013706١٣كركوككركوكرمضان جلعوط خليفة417

كركوك ‐ رمضان صالح عزيز418
w16.6.19نجود عطاهللاعليه احمد عداىمتزوج402168م٢٤20000000‐حزيران‐166190014281١٣كركوكواف

كركوك ‐ رمضان ھالل عبدهللا419
w16.6.2جمالة مباركحلوة ارحيمهمتزوج546144م٢٤20000000‐حزيران‐16620014022١٣واف

كركوك ‐ رويده فالح حسن420
w15.4.11ھناء ابراھيم/ارمله409163م٢٤20000000‐حزيران‐154110013828١٣كركوكواف

كركوك ‐ رياض جبار مال421
w15.6.1كاظميه شجرانتصار غازيمتزوج111879م٢٤20000000‐حزيران‐15610014399١٣كركوكواف

كركوك ‐ رياض عبد الحسين ھاشم422
w15.10.41بدريه شبوطاسماء عليمتزوج٢٤20000000104185‐حزيران‐1510410014433١٣واف

w15.8.61سعديه محمد/اعزب71896م٢٤20000000‐حزيران‐158610013382١٣كركوكرياض علي شمخي423

w16.1.32حياة محيسنندى ناصرمتزوج٢٤20000000824195‐حزيران‐161320013366١٣كركوكرياض كناوي حنتوش424

w15.1.15دينار جعفرزينب حسن نذيرمتزوج259161ج٢٤20000000‐حزيران‐151150013141١٣كركوككركوكرياض نصيف حسين425

كركوك ‐ رياض نوري يونس426
w15.6.27خديجه عبدالمجيديسراء عبدهللا سلطانمتزوج110787م٢٤20000000‐حزيران‐156270014539١٣كركوكواف

w15.7.49صبيحه محمد/ارملة4761م٢٤20000000‐حزيران‐157490013915١٣كركوكريزان احمد امين427

w15.3.47مھنايه جعفرفخريه جري موسىمتزوج194137م٢٤20000000‐حزيران‐153470013128١٣كركوككركوكزامل محمد موسى428

w15.9.31حليمه زياره\ارملة761176م٢٤20000000‐حزيران‐159310013480١٣ميسانكركوكزكيه حميد وادي429

كركوك ‐ زھره داود حسان430
w16.4.54ربابه فارساحمد جاسممتزوج10875م٢٤20000000‐حزيران‐164540014386١٣كركوكواف

w15.1.16بھيه حسين/ارمله612140م٢٤20000000‐حزيران‐151160013127١٣كركوككركوكزھره عبد علي وادي431

w15.1.39نشوه ماضي/ارمله246169م٢٤20000000‐حزيران‐151390013309١٣كركوككركوكزھره محمد عالوي432

w15.8.10نھيه رباط/ارمله255177م٢٤20000000‐حزيران‐158100013440١٣كركوككركوكزھره ھالل لفته433

w15.2.22سعديه احمدابتھال فالح حمدمتزوج179م\٢٤20000000402‐حزيران‐152220013232١٣بغدادكركوكزھير محمد جابر434

w15.8.75كلثوم حميدامل حسنمتزوج٢٤2000000040913‐حزيران‐158750013395١٣كركوكزياد حمود مھاوي435

كركوك ‐ زياد خلف محمد436
w15.3.62فطم ياسينعلياء جاسممتزوج21560م٢٤20000000‐حزيران‐153620013889١٣واف

كركوك ‐ زياد طارق احمد437
رجاء عبدالوھاب متزوج16150م٢٤20000000‐حزيران‐166730014285١٣كركوكواف

w16.6.73راجحه احمدعبدالرزاق

w15.1.86رمزيه رشادصبا جابر محمدمتزوج19153م٢٤20000000‐حزيران‐151860013215١٣كركوككركوكزياد طارق صديق438

كركوك ‐ زياد طارق كريم439
w15.3.83راجحه عبد القادرنظال عبد الرحيم سعيدمتزوج30073م٢٤20000000‐حزيران‐153830013817١٣ديالىواف
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كركوك ‐ زيد جميل محمد440
w15.10.33ياسه ابراھيممطلق35910م٢٤20000000‐حزيران‐1510330013739١٣واف

w15.8.76ليلى عباديانتصار صبيحمتزوج522153م٢٤20000000‐حزيران‐158760013396١٣كركوكزيد خلف صالح441

w15.1.14كفھن غضبانارملة103107م٢٤20000000‐حزيران‐151140013336١٣كركوككركوكزينب جبار مانع442

كركوك ‐ زينب شريف ھويدي443
w15.5.38موده مجھول\ارملة3416م٢٤20000000‐حزيران‐155380014219١٣بغدادواف

كركوك ‐ ساجد حميد كاظم444
w16.6.66نعيمة عبد الرضارباب مجيد كاظممتزوج372187م٢٤20000000‐حزيران‐166660014039١٣كركوكواف

كركوك ‐ ساجدة علي عبد الرضا445
w16.2.43زھراء عباس/ارملة436106م٢٤20000000‐حزيران‐162430014488١٣واف

كركوك ‐ سامر كاظم امين446
w16.5.33خلود وديعتغريد غانم ميخائيلمتزوج118م ٢٤20000000330‐حزيران‐165330013960١٣بغدادواف

w15.2.75جميله مخلفنواش فھد حماديمتزوج21م/٢٤20000000٦٤٤‐حزيران‐152750013199١٣كركوككركوكسامي حميد حمادي447

كركوك ‐ ساھرة يونس عبدهللا448
w16.6.30شاھة محمود/ارملة371114م٢٤20000000‐حزيران‐166300014310١٣كركوكواف

كركوك ‐ ساھره موسى حسين449
w16.7.64مريم محمد/ارمله19622م٢٤20000000‐حزيران‐167640014067١٣كركوكواف

كركوك ‐ سايد حمد خليف450
w16.5.79درھم صامينضال حسن حازممتزوج16م ٢٤20000000383‐حزيران‐165790014331١٣بغدادواف

كركوك ‐ سبھان خلف خطاب451
w15.4.18تأخي نجرسنزيھه عويد غلبمتزوج497م٢٤20000000‐حزيران‐154180013835١٣كركوكواف

w15.1.3شعاع حسينصبرية مھدي اسماعيلمتزوج34165م٢٤20000000‐حزيران‐15130013166١٣ديالىكركوكستار ابراھيم حمود452

كركوك ‐ ستار جبار سلمان453
w16.5.4فوزية محمداسماء كاظم سكرمتزوج169م ٢٤20000000311‐حزيران‐16540014504١٣بغدادواف

كركوك ‐ ستار جبار كريم454
w16.4.15ھيله فرحانغيداء محمد سعيدمتزوج٢٤20000000426176‐حزيران‐164150014415١٣البصرهواف

w16.8.84ثنوه فرجھاجر سليمان حرجمتزوج404120م٢٤20000000‐حزيران‐168840013454١٣كركوككركوكستار جبير فاضل455

كركوك ‐ ستار حسن سيد456
w15.6.4زھره جالبھيفاء حسين سيدمتزوج78م٢٤20000000٦٢٩‐حزيران‐15640014563١٣كركوكواف

كركوك ‐ ستار كاظم خماس457
w15.10.34زينب احمدفضيله داودمتزوج٢٤20000000627164‐حزيران‐1510340013740١٣واف

w15.2.82ھاشميه صاحبوحيده علي عودهمتزوج67571م٢٤20000000‐حزيران‐152820013362١٣البصرهكركوكسجاد عالء عوده458

w15.2.8خاجيه منشد\ارمل68م ٢٤20000000476‐حزيران‐15280013236١٣كركوككركوكسرحان رسن علي459
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كركوك ‐ سرمد سامي طاھر460
w16.5.23سليمه جاسمزينة ابراھيم جبارةمتزوج177م ٢٤20000000472‐حزيران‐165230013951١٣ميسانواف

w15.2.1انعام عبد الخالق\باكر246193م٢٤20000000‐حزيران‐15210013182١٣كركوككركوكسرى عبد الوھاب راشد461

كركوك ‐ سعاد جابر عداي462
w16.4.61زھره حسن\ارملة35554م٢٤20000000‐حزيران‐164610014439١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعاد حنا ياقو463
w16.7.1زلفى ياقوكريم جبرائيل ياقومتزوج184115م٢٤20000000‐حزيران‐16710014290١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعاد عبد الھادي مھدي464
w16.3.46شكريه حمودي\ارملة764143م٢٤20000000‐حزيران‐163460013671١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد ابراھيم حسين465
w16.6.44ھدية خليلتركية ھارون عثمانمتزوج162156م٢٤20000000‐حزيران‐166440014321١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد هللا سلطان محمد466
w15.6.54حمديه الياسھناء محمد سلطانمتزوج43م/٢٤20000000252‐حزيران‐156540013621١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد جاسم شيال467
w15.4.35حسنه سلمانقسمه سيالنمتزوج83م\٢٤20000000369‐حزيران‐154350013755١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد جاسم محمد468
w15.4.34ليلى صالححليمه عليمتزوج78961م٢٤20000000‐حزيران‐154340013756١٣كركوكواف

w15.3.11فيضة حنونخيرية مطلكمتزوج47369م٢٤20000000‐حزيران‐153110013329١٣بغدادكركوكسعد جبار محيبس469

كركوك ‐ سعد جعفر ھليجي470
w16.5.45بدريه حمدانتصار نبيل حميدمتزوج143م/٢٤20000000637‐حزيران‐165450013859١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد حازم شيت471
w16.3.11سميره يحيرونق محمد فرحانمتزوج52م٢٤20000000٢٥٩‐حزيران‐163110013673١٣كركوكواف

w15.3.3كافيه سليمرباب مجيد صليبيمتزوج289124م٢٤20000000‐حزيران‐15330013148١٣كركوككركوكسعد حسن عبد هللا472

كركوك ‐ سعد حسن ياسين473
w16.6.43ونسة خضيركريمة كمر ياسينمتزوج33176م٢٤20000000‐حزيران‐166430014315١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد حسين عبد474
w16.4.6جويده عبودفاتن نھاد احمدمتزوج20221م٢٤20000000‐حزيران‐16460014416١٣ديالىواف

w16.8.87حميده عذافهكريمه  عبد النبي ثجيلمتزوج49667م٢٤20000000‐حزيران‐168870013457١٣كركوككركوكسعد حيدر وادي475

كركوك ‐ سعد سرحان عبدهللا476
w16.6.39بحرية محسنندى عجيل محسنمتزوج664136م٢٤20000000‐حزيران‐166390014324١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد صالح طوفان477
w16.6.55نعيمه ناموسعاليه عبدمتزوج773175م٢٤20000000‐حزيران‐166550014018١٣واف

كركوك ‐ سعد طه علي478
w16.7.81رائده جاسمرشا ابراھيممتزوج19311م٢٤20000000‐حزيران‐167810014050١٣كركوكواف
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كركوك ‐ سعد كتاب علي479
w16.2.42مريم عبد الرضاامل عبد العباسمتزوج330181م٢٤20000000‐حزيران‐162420014244١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعد محمود سالم480
w15.4.2زمو حسنسعديه احمد سابرمتزوج788159م٢٤20000000‐حزيران‐15420013588١٣كركوكواف

w15.8.92كاظمية مطركوثر محسنمتزوج40571م٢٤20000000‐حزيران‐158920013563١٣كركوكسعد مھاوي محمد481

w15.1.13ربيعه زيونفرجه سوادي كاظممتزوج4739م٢٤20000000‐حزيران‐151130013335١٣كركوككركوكسعد موزان علي482

كركوك ‐ سعد ھادي بطاح483
w16.5.51اعباسيه احمدكريمه جاسممتزوج32576م٢٤20000000‐حزيران‐165510013853١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعدون صبري جاسم484
w16.7.33فطومه عبد الواحدكولدرن فاتحمتزوج28962م٢٤20000000‐حزيران‐167330014114١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعدي حسين لفته485
w15.4.26كلثومه عبدالحسينھناء عبدالھادي عزيزمتزوج17934م٢٤20000000‐حزيران‐154260013843١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعدي حميد حسن486
w16.4.35زكيه محمدسناء محمودمتزوج309107م٢٤20000000‐حزيران‐164350014443١٣كركوكواف

كركوك ‐  سعدي رحيم عباس487
انتصار عبد الجبار متزوج265187م٢٤20000000‐حزيران‐16240014208١٣كركوكواف

w16.2.4سليمه موسىمحمد

كركوك ‐ سعدي عباس مجبل488
w16.6.85صبرية نصيففاطمة وھاب محمدمتزوج17657م٢٤20000000‐حزيران‐166850014319١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعدي فرحان كاطع489
w16.7.56فخريه رمحكفايه لفتهمتزوج428118م٢٤20000000‐حزيران‐167560014109١٣كركوكواف

w15.7.77نجاة ناجيسھام عبد الرحيممتزوج18825م٢٤20000000‐حزيران‐157770013282١٣كركوكسعدي محمد سلمان490

سعدي محمدصالح حاج 491
w15.8.93حسيبه حسننضال فاضلمتزوج36577م٢٤20000000‐حزيران‐158930013562١٣كركوكخضر

كركوك ‐ سعديه داود دنانه492
w15.5.68بدريه عبدهللا/ارمله425112م٢٤20000000‐حزيران‐155680014366١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعديه شرجي عطيه493
w16.4.52كرديه  علي\ارملة٢٤2000000027251‐حزيران‐164520014425١٣بغدادواف

كركوك ‐ سعديه علي احمد494
w15.4.40زمزم احمد\ارملة36233م٢٤20000000‐حزيران‐154400013751١٣كركوكواف

كركوك ‐  سعران تلبيخ مرش495
حليمه عبودي\دجله متزوج354138م٢٤20000000‐حزيران‐162690014296١٣كركوكواف

w16.2.69صبحه عباسرشيد

كركوك ‐  سعيد عبد هللا طوفان496
ساھرة عباس\احالم متزوج186104م٢٤20000000‐حزيران‐163340013662١٣كركوكواف

w16.3.34عجيله جاسمعبود
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سميره رحيم\حليمه متزوج34469م٢٤20000000‐حزيران‐152430013181١٣كركوككركوكسعيد عبد براز497
w15.2.43فوزيه ثانيفرج

كركوك ‐  سعيد علي سبھان498
w15.6.59ليلوه حاتمبشرى محمد تقي سبھانمتزوج67592م٢٤20000000‐حزيران‐156590013616١٣كركوكواف

كركوك ‐ سعيد مھدي بطاح499
w15.6.41ترفه مجيباديبه احمد علوانمتزوج767106م٢٤20000000‐حزيران‐156410013589١٣كركوكواف

كركوك ‐ سكنة كشيش طاوي500
w16.6.79كاملة كاظم/ارملة2592م٢٤20000000‐حزيران‐166790014046١٣كركوكواف

w15.2.21ھيله دشر/ارملة501129م٢٤20000000‐حزيران‐152210013163١٣كركوككركوكسكنه عبد محمد501

كركوك ‐ سكوت سويد حمادي502
w15.5.55محنة نايف/ارملة37560م٢٤20000000‐حزيران‐155550014301١٣كركوكواف

w15.2.11حسنيه نعيمهزھره فھد ساجتمتزوج101593م٢٤20000000‐حزيران‐152110013169١٣كركوككركوكسالم ثجيل مسير503

w15.1.5مديحه جاسمانتظار علي ناصرمتزوج316112م٢٤20000000‐حزيران‐15150013310١٣كركوككركوكسالم عباس ناصر504

w16.1.2جھيدة جالبافراح عودةمتزوج312166م٢٤20000000‐حزيران‐16120013560١٣كركوكسالم محمود حسين505

كركوك ‐  سالم ناظم عبدهللا506
سوزان محمود متزوج654163م٢٤20000000‐حزيران‐163510013628١٣كركوكواف

w16.3.51صبريه جمعهعبدالقادر

حمدية سالم متزوج٢٤20000000169116‐حزيران‐16170013802١٣كركوككركوكسالمه سعيد ماجد507
w16.1.7غزة فرحان\شاھيةعطا هللا

w15.2.3حويلجة احمدثورة جميل محمودمتزوج79474م٢٤20000000‐حزيران‐15230013241١٣كركوكسلمان احمد حبيب508

w16.8.86روسه صالحابتسام عبد هللا صالحمتزوج19224م٢٤20000000‐حزيران‐168860013456١٣كركوككركوكسلمان احمد عبد هللا509

كركوك ‐ سلمان داخل رحيم510
w16.3.17حلوه بديويناھده علي خلفمتزوج205189م٢٤20000000‐حزيران‐163170013640١٣كركوكواف

كركوك ‐ سلمان داود علي511
w16.4.80حسيبه ھاشمفاطمه عبودمتزوج٢٤200000004950187‐حزيران‐164800014384١٣كركوكواف

كركوك ‐ سلمان سعيد سلمان512
w16.2.18نركز عبودفائده كاملمتزوج34331م٢٤20000000‐حزيران‐162180014250١٣كركوكواف

كركوك ‐ سلمان شيناز ناصر513
w16.2.23جوزه ناصراميره ذھيب عزيزمتزوج37548م٢٤20000000‐حزيران‐162230014255١٣كركوكواف

كركوك ‐ سلمان عبدهللا محمد514
w15.4.25صبحه عليسعديه علي عبدهللامتزوج701146م٢٤20000000‐حزيران‐154250013842١٣كركوكواف

كركوك ‐ سلمان كريم عبد515
w15.4.32صبريه محسنصبحيه عبد عليمتزوج302187م٢٤20000000‐حزيران‐154320014532١٣كركوكواف

كركوك ‐  سلمان ھادي عيسى516
سليمه عبد الرضا متزوج34247م٢٤20000000‐حزيران‐156690013606١٣كركوكواف

w15.6.69ليله عيسىعيسى
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كركوك ‐ سلوى دحام شھاب517
w15.10.18رازقيه حسنحاكم خالويمتزوج٢٤20000000341168‐حزيران‐1510180013744١٣واف

w15.7.45تاضي عبد الحسين/ارملة49626م٢٤20000000‐حزيران‐157450013914١٣كركوكسلوى عبد السادة عبد هللا518

كركوك ‐ سليم جبر شعالن519
w15.4.64زھره جالبغنيه كاظم فرجمتزوج484134م٢٤20000000‐حزيران‐154640014133١٣كركوكواف

كركوك ‐ سليم خليف حسون520
w15.4.19حده جمعهمدينه محمد ناجيمتزوج338181م٢٤20000000‐حزيران‐154190013834١٣كركوكواف

كركوك ‐ سليم داود كاظم521
w16.3.64كريمه جاسمنداء علي حسينمتزوج9854م٢٤20000000‐حزيران‐163640013791١٣بغدادواف

w15.7.76صبيحه عبدهللاغنيه جاسممتزوج48445م٢٤20000000‐حزيران‐157760013281١٣كركوكسليمان داود جمعه522

w15.1.57شمسه عبد علي/ارملة488113م٢٤20000000‐حزيران‐151570013349١٣ذي قاركركوكسليمة اسماعيل حسون523

كركوك ‐ سليمه حاكم موسى524
w16.3.78كميله  فارس\باكر140م٢٤20000000٢٠٤‐حزيران‐163780013798١٣الديوانيهواف

كركوك ‐ سليمه حسن سلمان525
w15.4.85جومه عذافه\ارملة48121م٢٤20000000‐حزيران‐154850013804١٣بغدادواف

w15.9.21فاطمه مھودر\ارملة43675م٢٤20000000‐حزيران‐159210013552١٣كركوككركوكسليمه خيون كريم526

كركوك ‐ سليمه محمدعلي حمودي527
w16.3.26شاميه امين\ارملة338154م٢٤20000000‐حزيران‐163260013655١٣كركوكواف

w15.2.5اعتقاد  كاظمبيداء حسين علوانمتزوج947168م٢٤20000000‐حزيران‐15250013228١٣كركوككركوكسمير خليل ستار528

w15.1.49نوريه داودشذى يوسف عمرانمتزوج195م ٢٤20000000425‐حزيران‐151490013210١٣بغدادكركوكسمير سوادي صحن529

سھام عبد اللطيف عبد متزوج2462م٢٤20000000‐حزيران‐168910013459١٣كركوككركوكسمير عبد الحميد جميل530
w16.8.91سنيه جاسمالقادر

كركوك ‐ سمير عبدالوھاب حسن531
w15.10.7امينه رشيدسالمه عبدالمجيدمتزوج49636م٢٤20000000‐حزيران‐151070013783١٣ديالىواف

كركوك ‐ سمير عيسى خلف532
w16.6.63جميله جعفرعليه صالحمتزوج403156م٢٤20000000‐حزيران‐166630014450١٣كركوكواف

w16.1.52فضيله نجمباسمهمتزوج٢٤2000000046961‐حزيران‐161520013936١٣كركوكسناء خضير عباس533

كركوك ‐ سناء عبد الزھره خلف534
w15.4.33ضينه مؤيد\ارملة60778م٢٤20000000‐حزيران‐154330013757١٣كركوكواف

كركوك ‐ سندس سعيد عباس535
w16.2.39امل حسن/ارمله161132م٢٤20000000‐حزيران‐162390014477١٣واف

كركوك ‐ سنيد ساجت عوضي536
w16.6.68نغماشة مطنشمتزوج47293م٢٤20000000‐حزيران‐166680014313١٣كركوكواف

صالح كركوكسھام محمد خلف537
w16.1.4عنود يونس\ارمله164م ٢٤20000000321‐حزيران‐16140013690١٣الدين
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كركوك ‐ سھير نوري ھزاع538
w15.3.40حربيه جاسمميعاد خالد عبداللطيفمتزوج311146م٢٤20000000‐حزيران‐153400014372١٣كركوكواف

كركوك ‐ سھيل صفاء الدين حمودي539
w16.4.33نظيمه حسنزھره مرزهمتزوج312189م٢٤20000000‐حزيران‐164330014445١٣كركوكواف

كركوك ‐ سھيل غانم علي540
w15.4.4فاطمه حسنسليمه صابر عايزمتزوج429163م٢٤20000000‐حزيران‐15440013626١٣كركوكواف

كركوك ‐ سھيل نجم عبدهللا541
w15.10.55غزاله خلفنھله عباسمتزوج384024م٢٤20000000‐حزيران‐1510550014455١٣واف

كركوك ‐ سيف سعد عبد العظيم542
w15.6.16وفيه مسلم/اعزب٢٤2000000042170‐حزيران‐156160013948١٣واف

w15.8.20مريم خلفابتسام مزھر عبدمتزوج401181م٢٤20000000‐حزيران‐158200013431١٣كركوككركوكشاكر بدر عبيد543

صالح كركوكشاكر جاسم محمد544
w15.9.38ريمه عليويامل محمد دليميمتزوج325118م٢٤20000000‐حزيران‐159380013488١٣الدين

كركوك ‐  شاكر حسن ھادي545
w15.4.20زھره مھديتسواھن فيصل اسماعيلمتزوج340175م٢٤20000000‐حزيران‐154200013837١٣كركوكواف

كركوك ‐ شاكر سلمان طوكان546
w16.4.3جميله غزايايمان غازي ھاشممتزوج16229م٢٤20000000‐حزيران‐16430014418١٣بابلواف

w15.8.85ھاشميه محسنحاتم غاليمتزوج49339م٢٤20000000‐حزيران‐158850013565١٣كركوكشاكريه شلش محسن547

w16.8.50حسنه عطيهھدى عبد الفتاح عبد هللامتزوج88971م٢٤20000000‐حزيران‐168500013468١٣كركوككركوكشامل صالح احمد548

كركوك ‐ شامل محمد صالح احمد549
w16.7.29فوزيه صبريبسمان رمزي غائبمتزوج319196م٢٤20000000‐حزيران‐167290014068١٣كركوكواف

كركوك ‐ شايع ثاني الزم550
w15.10.47حدصن ھويرسعاد محمدمتزوج48795م٢٤20000000‐حزيران‐1510470014427١٣واف

كركوك ‐ شبيب جزاع محمد551
w15.5.33وسام صالحسھام حسين عليمتزوج302140م٢٤20000000‐حزيران‐155330014213١٣االنبارواف

w15.1.76حمديه محمودشيماء خليفه عبودمتزوج72800م٢٤20000000‐حزيران‐151760013346١٣كركوككركوكشجاع احمد عايد552

كركوك ‐ شذى عبد الحسين جبر553
w15.6.6فاطمه محسن/ارمله٢٤200000002592‐حزيران‐15660013926١٣واف

كركوك ‐ شروق حسن عبد الحمزة554
w16.6.57منى حسينبھجت كاظممتزوجة78417م٢٤20000000‐حزيران‐166570014011١٣واف

كركوك ‐ شريف صبار كريم555
w16.5.5حده جباركاظمية جاسم محمدمتزوج121م ٢٤200000001208‐حزيران‐16550014523١٣بغدادواف
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w15.9.66ھدله عالويسناء ولي \نمشه عيسىمتزوج195126م٢٤20000000‐حزيران‐159660013514١٣كركوككركوكشعبان خليفه ابراھيم556

كركوك ‐ شعبان ضاحي عزيز557
w15.4.13زنوبه خلففخريه عبدالقادر خالدمتزوج36743م٢٤20000000‐حزيران‐154130013830١٣كركوكواف

كركوك ‐ شعالن مبارك مطر558
w16.7.76نزله عمرھضيمه عبد مطرمتزوج410178م٢٤20000000‐حزيران‐167760014089١٣كركوكواف

w6.9.91سنيه علوانسالمه جبر لفتهمتزوج480144م٢٤20000000‐حزيران‐69910013350١٣البصرهكركوكشفيع مرعي عبد الرضا559

w15.8.8سليمه دادودحمديه خاصي حسينمتزوج40979م٢٤20000000‐حزيران‐15880013442١٣كركوككركوكشكر محمود اسماعيل560

w15.8.78ورده محمدبدريه حنظلمتزوج20194م٢٤20000000‐حزيران‐158780013398١٣كركوكشمران صيھود حسون561

كركوك ‐ شھاب احمد عباس562
w16.6.71امونه عبداللطيفصباح علي حسينمتزوج317114م٢٤20000000‐حزيران‐166710014286١٣كركوكواف

كركوك ‐ شھاب احمد كظومي563
w15.4.12سميره سرھيدانتصار كامل كاظممتزوج879190م٢٤20000000‐حزيران‐154120013829١٣كركوكواف

w15.8.6سھام فتحياالء محسن ذنونمتزوج1928م٢٤20000000‐حزيران‐15860013446١٣كركوككركوكشھالن مؤيد ذنون564

كركوك ‐ شياع صاحب حسين565
w16.5.75نعمه زبونسلوى غازي عبد هللامتزوج60م ٢٤20000000806‐حزيران‐165750014513١٣ميسانواف

كركوك ‐ شيت ابراھيم خلف566
w16.3.47دله سليمكتانه محمدمتزوج454190م٢٤20000000‐حزيران‐163470013645١٣كركوكواف

w15.2.34جميله صالحجنان عبدالكاظم حموديمتزوج403167م٢٤20000000‐حزيران‐152340013229١٣كركوككركوكصادق جعفر عبدالجبار567

كركوك ‐  صادق جعفر قاسم568
w15.3.89سنيه اسماعيلسراب صباح عبد النبيمتزوج70590م٢٤20000000‐حزيران‐153890013811١٣ميسانواف

w15.2.29احالم كريمرقيه عبدهللا حالوبمتزوج375159م٢٤20000000‐حزيران‐152290013259١٣كركوككركوكصادق سالم سعدون569

كركوك ‐ صادق سالم سھر570
w16.4.49صبريه فالحامينه سالم سھرمتزوج33421م٢٤20000000‐حزيران‐164490014354١٣كركوكواف

w15.3.7نجيبه احمدفھيمه حسين مخلفمتزوج188168م٢٤20000000‐حزيران‐15370013192١٣كركوككركوكصادق عباس مخلف571

كركوك ‐ صادق محمد حسين572
w15.10.11نعيمه صبرلطيفه خماسمتزوج٢٤2000000018498‐حزيران‐1510110013727١٣واف

كركوك ‐ صالح عبد هللا عبد الفتاح573
نصره عبد المحسن متزوج96564م٢٤20000000‐حزيران‐154750014123١٣كركوكواف

w15.4.75نائله ابراھيمصالح

كلية متزوج42م ٢٤20000000364‐حزيران‐161530013931١٣موصلكركوكصالح عالوي عبد هللا574 فرحه فتحي \
w16.1.53شكرية محمودمحمود \ فضيلة حميد

w15.8.48جاسمية معرضاميرة عزيز جويدمتزوج53341م٢٤20000000‐حزيران‐158480013723١٣كركوككركوكصالح علي ثامر575

w15.7.14وضحه خلفعمشه خلف حسنمتزوج3258م٢٤20000000‐حزيران‐157140013547١٣كركوكصالح علي سعود576
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كركوك ‐ صالح عواد عيدان577
w16.3.66جميلة عبودندى سعيد عبودمتزوج45648م٢٤20000000‐حزيران‐163660013964١٣كركوكواف

w15.8.65صالحة فنجانانتصار ثابتمتزوج43679م٢٤20000000‐حزيران‐158650013385١٣كركوكصالح محسن لوتي578

كركوك ‐ صالح محمد خلف579
يازي عبدعلوان\رابعه متزوج623101م٢٤20000000‐حزيران‐164380014383١٣كركوكواف

w16.4.38خزنه خليفهمحمد احمد

كركوك ‐ صالح مھدي عباس580
w16.2.59خيريه رحيمحميده عباسمتزوج296150م٢٤20000000‐حزيران‐162590014495١٣واف

w15.2.73جدعه محمدنزيله عباس عكلهمتزوج35211م٢٤20000000‐حزيران‐152730013147١٣كركوككركوكصالح مھدي نعمه581

w15.8.50بدريه كاظمشعاع موسىمتزوج193م٢٤20000000‐حزيران‐158500013287١٣كركوكصالح ھادي غريب582

كركوك ‐ صالح ھليل بردي583
w15.3.71رداعه بنيةمطره محمدمتزوج302199م٢٤20000000‐حزيران‐153710013897١٣واف

كركوك ‐ صباح احمد ذياب584
w16.7.77بدريه ھاديفخريه ستارمتزوج312198م٢٤20000000‐حزيران‐167770014104١٣كركوكواف

كركوك ‐ صباح الدين مطلك عبد هللا585
w16.5.24خميسه احمداسراء محمد عبد هللامتزوج36م ٢٤20000000330‐حزيران‐165240013952١٣بغدادواف

كركوك ‐ صباح جواد مجيد586
w15.10.65نھاية محمد عليفضيلة رضامتزوج7942م٢٤20000000‐حزيران‐1510650014499١٣واف

w15.8.91مظلومة جبركريمه محمدمتزوج47031م٢٤20000000‐حزيران‐158910013550١٣كركوكصباح حسب شكب587

كركوك ‐ صباح حسن احمد588
سعاد ابراھيم عبد متزوج1م ٢٤20000000602‐حزيران‐165110014572١٣كركوكواف

w16.5.11ظفيره  عبد الحسنالحسن

كركوك ‐ صباح حسن عبداللطيف589
w15.10.6فوزيه حسينرسميه احمد محمودمتزوج410149م٢٤20000000‐حزيران‐151060013778١٣ديالىواف

كركوك ‐ صباح حمود عامر590
w16.3.69حرية حسينفضيلة فليح حسنمتزوج1م ٢٤20000000427‐حزيران‐163690014030١٣البصرةواف

كركوك ‐ صباح عبادي حسين591
w15.2.24حمزيه محمدفطيمه راضيمتزوج3677م٢٤20000000‐حزيران‐152240014565١٣كركوكواف

صباح عبد القادر عبد 592
w16.1.81بدرية حسينصبيحة علي حسينمتزوج45338م٢٤20000000‐حزيران‐161810013693١٣بغدادكركوكالخالق

w15.2.50حمدة فرج/ارملة47027م٢٤20000000‐حزيران‐152500013246١٣االنباركركوكصباح غدير منادي593

صالح كركوكصباح لطيف شعبان594
w16.1.9غنيه غضبسعاد غازي حاجممتزوج146م ٢٤20000000209‐حزيران‐16190013696١٣الدين

كركوك ‐ صباح محمد شالل595
w16.7.21عبده حطمابتسام احمدمتزوج762154م٢٤20000000‐حزيران‐167210014118١٣كركوكواف

كركوك ‐ صباح نديم صالح596
w16.5.6سبيحة داود\ارملة34م \ ٢٤20000000309‐حزيران‐16560014522١٣موصلواف
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كركوك ‐ صباح نوري لطيف597
w15.4.78كمره عليليلى سعد لطيفمتزوج1088133م٢٤20000000‐حزيران‐154780014099١٣كركوكواف

كركوك ‐ صبحي حميد فاضل598
w16.2.25زھره جاسماحالم ياسين محمدمتزوج386195م٢٤20000000‐حزيران‐162250014252١٣كركوكواف

w15.3.9فاطمة عزيزسھيلة تكليف محمدمتزوج338182م٢٤20000000‐حزيران‐15390013331١٣بغدادكركوكصبحي غضبان حسين599

w15.2.46طلبه حوشيبدريه رحميه صخرمتزوج19338م٢٤20000000‐حزيران‐152460013251١٣كركوككركوكصبري محسن حاجان600

w15.7.54زينه كاظمامل غازي قاسممتزوج60785م٢٤20000000‐حزيران‐157540013909١٣كركوكصبيح ازبين سالم601

w16.1.14زريفه كوركيس\ارمله147م ٢٤20000000296‐حزيران‐161140013409١٣بغدادكركوكصبيحة ثوما ملبوه602

كركوك ‐ صبيحه ابراھيم عبيس603
w15.5.34حضيره عباس\ارملة36243م٢٤20000000‐حزيران‐155340014350١٣االنبارواف

w15.8.66ھاشميه ثامر/ارملة377162م٢٤20000000‐حزيران‐158660013386١٣كركوكصبيحه عباس فزع604

w20.6.41سعديه ھليل\ارمله383158م٢٧20000000‐أيار‐206410010436١٣كركوككركوكصبيحه ھاشم محسن605

كركوك ‐ صدام جبار نجم606
w15.10.46شمسهمنتھى حسينمتزوج19026م٢٤20000000‐حزيران‐1510460014428١٣واف

كركوك ‐ صدام جمعه نعمه607
w16.2.26زينب عليفضيله كريم خلفمتزوج321168م٢٤20000000‐حزيران‐162260014251١٣كركوكواف

w15.2.68مصريه عليويفاطمه عادل  داودمتزوج671116م٢٤20000000‐حزيران‐152680013170١٣كركوككركوكصدام محسن شاوي608

كركوك ‐ صدامه موسى خشكوري609
w15.6.49زھره داود/ارمله42155م٢٤20000000‐حزيران‐156490013597١٣كركوكواف

w15.2.13شيخه علي/ارمله108م ٢٤20000000762‐حزيران‐152130013353١٣كركوككركوكصديقه شلش حمزة610

كركوك ‐ صفاء احمد صالح611
w15.5.36دليل موسىعذبه عبد حمودمتزوج40583م٢٤20000000‐حزيران‐155360014217١٣االنبارواف

كركوك ‐ صفاء الدين نجم عبد612
w16.5.37فلایر احمدسعاد حسينمتزوج93م ٢٤20000000346‐حزيران‐165370014518١٣البصرةواف

كركوك ‐ صفاء صبيح عبدالساده613
w15.10.17سكنه عباسنعيمه مھديمتزوج٢٤20000000776137‐حزيران‐1510170013650١٣واف

w15.8.19فتحيه عيسىحليمه شبيب روضانمتزوج41011م٢٤20000000‐حزيران‐158190013432١٣كركوككركوكصفاء عبد االمير كاظم614

w15.1.2ربيعه حيدرناديه رعد عنادمتزوج858182م٢٤20000000‐حزيران‐15120013142١٣كركوككركوكصفاء علي حسين615

كركوك ‐ صفاء فاضل خليل616
w15.6.12سھيله عبودسلمى جميلمتزوج٢٤2000000034644‐حزيران‐156120013944١٣واف

كركوك ‐ صفاء قاسم عبد عون617
w16.4.41عروبه وادي\ارملة550102م٢٤20000000‐حزيران‐164410014380١٣كركوكواف

صالح كركوكصفوت فخري صالح618
w16.1.57وطفة ناصروزيرة حميد صالحمتزوج57م ٢٤20000000302‐حزيران‐161570013746١٣الدين
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كركوك ‐ صفوك بدر علي619
w15.3.49ونسه عباسضمياء عبدهللامتزوج15495م٢٤20000000‐حزيران‐153490013876١٣واف

كركوك ‐ صفية علي عبود620
w16.6.72غند الزم\ارملة43453م٢٤20000000‐حزيران‐166720014277١٣كركوكواف

كركوك ‐ صالح ابراھيم مطر621
w16.4.20خديجه احمدصبحه محمدمتزوج160م٢٤20000000٥٢٠‐حزيران‐164200014405١٣نينوىواف

w16.8.82حسن لعيبيليلى غيالن حميديمتزوج369168م٢٤20000000‐حزيران‐168820013452١٣كركوككركوكصالح حسن جثير622

w16.1.45فوزية حسينانتصار محمودمتزوج149م ٢٤20000000410‐حزيران‐161450013999١٣ديالىكركوكصالح حسن عبد اللطيف623

كركوك ‐ صالح صالح شمران624
w15.4.53حمده حسينصبيحه خميسمتزوج309118م٢٤20000000‐حزيران‐154530014533١٣كركوكواف

كركوك ‐ صالح عبدالحسن فرھود625
w15.5.48فضيله غانمسھيله بصبو رطينمتزوج58475م٢٤20000000‐حزيران‐155480014224١٣بغدادواف

كركوك ‐ صالح كاظم عبدهللا626
w14.2.48خيرية دخانھيفاء عزيز فيروزمتزوج344166م٢٤20000000‐حزيران‐142480014566١٣كركوكواف

كركوك ‐ صالح مھدي صالح627
w16.3.63منفيه حايفحمديه مشري عبدهللامتزوج٢٤20000000962162‐حزيران‐163630013792١٣االنبارواف

كركوك ‐ صلبي عمير صالح628
w15.2.15نوره سليمانفھده ھجرنمتزوج٢٤2000000059985‐حزيران‐152150014524١٣واف

w15.8.30سميعة ابراھيمسھيلة جبار محمودمتزوج٢٤2000000020497‐حزيران‐158300013705١٣كركوككركوكضرغام سعد احمد629

كركوك ‐ ضياء حسين مغامس630
w16.5.19كاظميه بدررشا جثير ياسينمتزوج66779م٢٤20000000‐حزيران‐165190013854١٣كركوكواف

كركوك ‐ ضياء رعد صالح631
w15.6.45خلوده حسنرسميه ستار رداممتزوج20750م٢٤20000000‐حزيران‐156450013593١٣كركوكواف

كركوك ‐ ضياء عبدالرازق جعفر632
w16.2.53جميله عليسميره خلف صالحمتزوج72363م٢٤20000000‐حزيران‐162530014486١٣واف

كركوك ‐ ضياء قاسم محمود633
w16.5.29نوال احمدزينب صدام حنينمتزوج136م ٢٤20000000770‐حزيران‐165290013956١٣نينوىواف

w15.9.34اميره كاظمرباب شالكه حامدمتزوج35974م٢٤20000000‐حزيران‐159340013477١٣ذي قاركركوكضياء محسن طلب634

كركوك ‐ ضياء ناجي جادر635
w16.4.44فطومه عاشورسعديه ناصر رضيويمتزوج409171م٢٤20000000‐حزيران‐164440014420١٣بغدادواف

كركوك ‐ ضيف هللا حنيان شبوط636
w16.7.68ھيله داودنضال سعدونمتزوج454194م٢٤20000000‐حزيران‐167680014108١٣كركوكواف

كركوك ‐ طارق جاسم حمودي637
w15.10.44خيريه محمد علينھله فائقمتزوج٢٤2000000040218‐حزيران‐1510440014430١٣واف

كركوك ‐ طارق جمال محمد638
w15.4.65عليه حسينمياده عادل عدنانمتزوج152194م٢٤20000000‐حزيران‐154650014132١٣كركوكواف
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كركوك ‐  طارق ناصر كريم639
منتھى مسعود عبد متزوج3م ٢٤20000000568‐حزيران‐165440014509١٣كركوكواف

w16.5.44بھيه ھاديالعزيز

كركوك ‐ طالب حسين محمود640
w16.2.52عليه علياسيل جاسممتزوج35745م٢٤20000000‐حزيران‐162520014481١٣واف

w15.9.41فطيم  جبرساجده جليلمتزوج492113م٢٤20000000‐حزيران‐159410013490١٣بغدادكركوكطالب سعدون عناد641

كركوك ‐ طالب طارش داخل642
w15.10.57سكنه محمد/ارمل43428م٢٤20000000‐حزيران‐1510570014452١٣واف

w15.1.84زھيه احمدكوكب عبد محمدمتزوج24681م٢٤20000000‐حزيران‐151840013314١٣كركوككركوكطالل ابراھيم محمد643

كركوك ‐ طالل غانم خضر644
w16.5.34سعدية سعيدسھيلة ھاشم خضرمتزوج147م ٢٤20000000332‐حزيران‐165340014508١٣نينوىواف

w15.2.57حمده صالحخالده ابراھيم خلفمتزوج38250م٢٤20000000‐حزيران‐152570013227١٣كركوككركوكطه شاھر عليوي645

كركوك ‐ طه صالح عبد الرضا646
w15.4.52سنيه عطيهباسمه زويرمتزوج1402154م٢٤20000000‐حزيران‐154520013760١٣كركوكواف

كركوك ‐  طه عبيد احمد647
w15.3.80حسنه عليرفاه جاسم محمد صالحمتزوج382128م٢٤20000000‐حزيران‐153800013820١٣موصلواف

كركوك ‐ طه محمود خليل648
w15.3.53عنيده نافعنضال حسينمتزوج21710م٢٤20000000‐حزيران‐153530013880١٣واف

w16.1.39امنيهشيماء احمدمتزوج٢٤2000000080846‐حزيران‐161390013950١٣كركوكعادل احمد حسين649

كركوك ‐ عادل خليل اسماعيل650
w16.7.10عصمت محيبسرجاء حماد كاظممتزوج163138م٢٤20000000‐حزيران‐167100014064١٣كركوكواف

w15.3.34عذبه حسينمثال فليفل عايدمتزوج60742م٢٤20000000‐حزيران‐153340013308١٣كركوككركوكعادل عبد الكريم نايف651

w15.3.15فطيم عبد الحسينبشرى كم رحيمةمتزوج421120م٢٤20000000‐حزيران‐153150013326١٣بغدادكركوكعادل عبد علي652

كركوك ‐ عادل عبداللطيف مشكور653
w16.4.71نھايه حميدانتصار محمد صادقمتزوج40780م٢٤20000000‐حزيران‐164710014404١٣واسطواف

كركوك ‐ عادل علي حسين654
w15.6.39شدى حميدھديل سالم عبدمتزوج801132م٢٤20000000‐حزيران‐156390013587١٣كركوكواف

كركوك ‐ عارف عيدان جروان655
w15.10.9كرمه عليصبيحه فتحي جاسممتزوج33430م٢٤20000000‐حزيران‐151090013781١٣موصلواف

w15.1.63عليه خضيرمنى عبد عباسمتزوج110م ٢٤20000000384‐حزيران‐151630013221١٣بغدادكركوكعارف ناصر علوان656

w15.2.81فختايه احمدبيداء رافع عبدمتزوج67563م٢٤20000000‐حزيران‐152810013171١٣كركوككركوكعاصم فيصل عبد657

كركوك ‐  عامر ابراھيم حسين658
w16.3.5فكريه عابدنسرين عبد الجبار مطرمتزوج33354م٢٤20000000‐حزيران‐16350013634١٣كركوكواف

w15.7.35وضحه محمدمنى رمضان محمدمتزوج732111م٢٤20000000‐حزيران‐157350013527١٣كركوكعامر ابراھيم موسى659
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w15.1.46ناني زوراغادة عبد هللا بولصمتزوج376166م٢٤20000000‐حزيران‐151460013572١٣بغدادكركوكعامر بھنان رفو660

w15.1.23قنده مناتينجاح غاويمتزوج747135م٢٤20000000‐حزيران‐151230013315١٣كركوككركوكعامر خماط جوده661

كركوك ‐ عامر عبد الحسين جواد662
w15.4.43زكيه لفتهبيداء عليمتزوج497147م٢٤20000000‐حزيران‐154430013769١٣كركوكواف

w15.9.8خيريه رشيدبشرى شھابمتزوج465180م٢٤20000000‐حزيران‐15980013412١٣كركوككركوكعامر عبد الحميد محمود663

w15.9.55فاطمه مصطفيزكيه ياسين محمدمتزوج83م٢٤20000000٣٨٣‐حزيران‐159550013503١٣كركوككركوكعامر عزالدين حمدان664

كركوك ‐ عامر فليح عبدالحسن665
w16.7.14نوريه عبدزينب عبدالحسنمتزوج41075م٢٤20000000‐حزيران‐167140014149١٣كركوكواف

كركوك ‐ عامر قاسم عبد العزيز666
w15.5.19نوريه ھاشمجنان تاج ھاشممتزوج45418م٢٤20000000‐حزيران‐155190013984١٣كركوكواف

كركوك ‐ عامر لطيف سلمان667
w16.5.20فطومة ناجيحنان فالح حسنمتزوج161م ٢٤20000000636‐حزيران‐165200013966١٣النجفواف

كركوك ‐ عامر ھرمز مروكي668
w16.7.2كتوايشومنارزكي ايشومتزوج787137م٢٤20000000‐حزيران‐16720014100١٣كركوكواف

كركوك ‐ عباس حرير وسيج669
w16.7.61شينه انجيراخالص حسين عبودمتزوج371187م٢٤20000000‐حزيران‐167610014051١٣كركوكواف

كركوك ‐ عباس حمزه حسين670
w15.5.41خزنه حسنبصيره يتيم عليويمتزوج42811م٢٤20000000‐حزيران‐155410014222١٣البصرهواف

كركوك ‐ عباس راضي محيبس671
نوره تفاح  \  صبريية متزوج300174م٢٤20000000‐حزيران‐165270013967١٣بغدادواف

w16.5.27ھدية حسنلفتة

كركوك ‐ عباس زامل عبدهللا672
w16.7.57ھيله قاسمجميله ھاشم عنيدمتزوج391137م٢٤20000000‐حزيران‐167570014079١٣كركوكواف

w15.7.44خيرية عبد هللاماجدة سلمان حسينمتزوج36446م٢٤20000000‐حزيران‐157440013918١٣كركوكعباس شبوط جبر673

كركوك ‐  عباس شبيب عطية674
w16.6.81زغيرة نعمةمھا عبد الحسين دوخيمتزوج56915م٢٤20000000‐حزيران‐166810014042١٣كركوكواف

كركوك ‐ عباس صالح منصور675
w16.4.29صبريه عبودجميله عبيد لفتهمتزوج561174م٢٤20000000‐حزيران‐164290014387١٣كركوكواف

w15.3.23موشه عبد علىعليه سوادي\رشاھاديمتزوج599180م٢٤20000000‐حزيران‐153230013261١٣كركوككركوكعباس عبد على حسين676

w15.9.49بسته وجربشرى احمد جاسممتزوج49496م٢٤20000000‐حزيران‐159490013498١٣بغدادكركوكعباس عبدهللا حسان677

كركوك ‐ عباس فاضل مجيد678
w16.7.25بھيجه كاظمنوال مصطفي قادرمتزوج47389م٢٤20000000‐حزيران‐167250014086١٣كركوكواف

كركوك ‐ عباس كامل حميدي679
w16.4.76سوريه حاتمحنان رزاق شكرمتزوج25947م٢٤20000000‐حزيران‐164760014390١٣كركوكواف

كركوك ‐ عباس الزم داغر680
w15.6.56بدريه كريممريم حمدان عبدمتزوج110م/٢٤20000000437‐حزيران‐156560013619١٣كركوكواف
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حتوه علي / حمدية متزوج187117ك٢٤20000000‐حزيران‐158640013384١٣كركوكعباس محسن غضب681
w15.8.64عوفه ارخيصابراھيم

كركوك ‐ عباس محمد خلف682
w16.6.54صبيحة جعفرھدية مناتي بالسممتزوج35748م٢٤20000000‐حزيران‐166540014036١٣كركوكواف

كركوك ‐ عباس مرزه عطيه683
w16.7.52جدعه عزيزجميله محمد عبدمتزوج318177م٢٤20000000‐حزيران‐167520014054١٣كركوكواف

w15.8.80قسمه حسنجنان شاكرمتزوج316114م٢٤20000000‐حزيران‐158800013400١٣كركوكعباس ناصر حسين684

كركوك ‐ عباس نايف حسن685
w16.7.80كاظميه حسينفوزيه نعمهمتزوج40311م٢٤20000000‐حزيران‐167800014101١٣كركوكواف

w16.1.87فاطمه شكر\ارمله58م ٢٤20000000207‐حزيران‐161870013273١٣بغدادكركوكعباسيه خماس جاسم686

يسرى عبد الحسين متزوج٢٤2000000067860‐حزيران‐152690013252١٣كركوككركوكعبد الجبار سلمان محمد687
w15.2.69شفيقه عليھادي

كركوك ‐ عبد الحسن جابر حمزه688
w15.10.42حكمه رسناكرام مزھرمتزوج٢٤2000000045133‐حزيران‐1510420014432١٣واف

كركوك ‐ عبد الحسين خيري راضي689
w15.10.67رضية داوداحالم فالحمتزوج41624م٢٤20000000‐حزيران‐1510670014328١٣واف

w15.7.73كاظميه كيوشاسيا سلمانمتزوج48433م٢٤20000000‐حزيران‐157730013291١٣كركوكعبد الحسين عبدهللا علك690

كركوك ‐  عبد الحق توفيق يحيى691
نضال كاظم / امل متزوج332119م٢٤20000000‐حزيران‐153550013882١٣واف

w15.3.55سھام صديقسلمان

كركوك ‐ عبد الحميد عواد مطر692
واف

صالح 
w15.4.82يازي خلففطيم محل مطرمتزوج129م٢٤20000000٤٥١‐حزيران‐154820013807١٣الدين

w15.7.79وزيره عبدهللاساميه عمرانمتزوج472114م٢٤20000000‐حزيران‐157790013278١٣كركوكعبد الخالق اركان دلي693

عبد الرزاق اسعد عبد 694
الوھاب

كركوك ‐ 
w15.6.64صبريه عزيزخدام عبد الحميد عزيزمتزوج734135م٢٤20000000‐حزيران‐156640013611١٣كركوكواف

w15.9.47نجمه عياضنوره كاظم عزيزمتزوج477156م٢٤20000000‐حزيران‐159470013574١٣ي=بغدادكركوكعبد الرزاق جاسم عزيز695

كركوك ‐ عبد الرزاق خلف احمد696
w16.4.34خلفه مسلط\ارمل60170م٢٤20000000‐حزيران‐164340014444١٣كركوكواف

عبد الرزاق عبد الوھاب 697
مصطفى

كركوك ‐ 
w16.2.79شكريه علياحالم سعيدمتزوج395164م٢٤20000000‐حزيران‐162790014535١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبد الرزاق محمد خلف698
w16.3.37كرحه عليشكريه احمدمتزوج768167م٢٤20000000‐حزيران‐163370013599١٣كركوكواف

w16.1.35وزه عليانساره خليفمتزوج372128م٢٤20000000‐حزيران‐161350013939١٣كركوكعبد الرزاق محمد مطلك699

كركوك ‐ عبد الرزاق محمود عباس700
w16.5.61صبيحة احمدعفاف فليح حسنمتزوج38م ٢٤20000000346‐حزيران‐165610014336١٣بغدادواف
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كركوك ‐ عبد الرسول سويد وشيح701
w16.7.34حنينه نعمهسلوى ھاشممتزوج317144م٢٤20000000‐حزيران‐167340014113١٣كركوكواف

كركوك ‐  عبد الرضا حمزه علي702
w16.5.54ھنديه عبدهللاكريمه اسماعيل ابراھيممتزوج209138م٢٤20000000‐حزيران‐165540013864١٣كركوكواف

w15.9.9حسنه خفيرباب بريو عليمتزوج79م\٢٤20000000783‐حزيران‐15990013413١٣كركوككركوكعبد الرضا علي حسين703

عبد الزھره عبد الصاحب 704
قاسم

كركوك ‐ 
w16.5.80مكية كاظماميرة ناصر حسينمتزوج128م ٢٤20000000435‐حزيران‐165800013962١٣بغدادواف

كركوك ‐ عبد السالم عبد هللا نجم705
w15.4.38ھديه عزيزاحالم عليمتزوج425108م٢٤20000000‐حزيران‐154380013753١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبد الغني جاسم محمد706
w16.6.88امينة عبداللةعائشة حسين يوسفمتزوج60045م٢٤20000000‐حزيران‐166880014306١٣كركوكواف

w15.3.17يا زي صالحامل محمودمتزوج600199م٢٤20000000‐حزيران‐153170013151١٣نينوىكركوكعبد القادر احمد سلمان707

كركوك ‐ عبد القادر يوسف مطلك708
w15.6.71زھره ناعسخوله عبد هللا ناعسمتزوج148193م٢٤20000000‐حزيران‐156710013604١٣كركوكواف

w15.7.57موحه حسنفتحيه حسين جاسممتزوج75895م٢٤20000000‐حزيران‐157570013906١٣كركوكعبد الكاظم كريم غضبان709

صالح كركوكعبد الكريم جاسم محمد710
w4.6.45عائشة بكرھنوف فھدمتزوج362185م٢٤20000000‐حزيران‐46450013305١٣الدين

w15.9.67شيخه خضيرسلمى كامل خضيرمتزوج210132م٢٤20000000‐حزيران‐159670013515١٣كركوككركوكعبد الكريم حسن جبار711

كركوك ‐ عبد الكريم حسن علي712
سعديه محمد ويس/متزوج113م/٢٤20000000672‐حزيران‐155780014395١٣كركوكواف

w15.5.78خيريه محمودنوال جاسم شمخي

كركوك ‐  عبد الكريم ذياب غفار713
بشري صباح عبد متزوج37035ج٢٤20000000‐حزيران‐167510014093١٣كركوكواف

w16.7.51ھاجر نجمالقھار

كركوك ‐ عبد الكريم سلمان حمد هللا714
w16.5.55سويه راضيايمان ناصر راضىمتزوج34439م٢٤20000000‐حزيران‐165550014183١٣كركوكواف

w15.7.43ھاشمية عبد الرضاخاجيه حسن ملكهمتزوج٢٤2000000039421‐حزيران‐157430013919١٣كركوكعبد الكريم عامر عكلة715

كركوك ‐ عبد الكريم عكلو عيسى716
w16.2.58كاظميه صالحسھام شبلمتزوج٢٤2000000030844‐حزيران‐162580014480١٣واف

w15.1.71فخريه حجيسندس حميد مجيدمتزوج3187م٢٤20000000‐حزيران‐151710013332١٣كركوككركوكعبد الكريم ناصر لعيبي717

w15.3.33عليه لفتهعذبه حسين سلطانمتزوج60742م٢٤20000000‐حزيران‐153330013129١٣كركوككركوكعبد الكريم نايف باھض718

w15.7.20صبحه احمدبھيجه عباس حموديمتزوج18381م٢٤20000000‐حزيران‐157200013542١٣كركوكعبد اللطيف خليفه دويج719

كركوك ‐ عبد هللا كطيف عفن720
w15.6.75تاخي راضيفاطمه عوده حمزهمتزوج4079م٢٤20000000‐حزيران‐156750013646١٣كركوكواف

صبحه على\مريم متزوج18380م٢٤20000000‐حزيران‐152720013361١٣كركوككركوكعبد هللا محمد خلف721
w15.2.72عدله صالحاحمد\حجيه محمد
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كركوك ‐ عبد هللا يونس ساجت722
w16.7.63كاظميه مسلمعليه لفته عبدالباريمتزوج316146م٢٤20000000‐حزيران‐167630014076١٣كركوكواف

w15.8.86كرجيه عباساحالم قاسممتزوج19492م٢٤20000000‐حزيران‐158860013566١٣كركوكعبد المطلب عوده جاسم723

w15.8.42بخيتة مھديمساء عبدالزھرة محمدمتزوج401110م٢٤20000000‐حزيران‐158420013717١٣كركوككركوكعبد المھدي عيدان موسى724

كركوك ‐ عبد الناصر طه جواد725
w16.3.33امينه خماسعفراء ابراھيممتزوج٢٤2000000036575‐حزيران‐163330013661١٣كركوكواف

w15.9.1ساره حيدرمريم كريم جاسممتزوج66158م٢٤20000000‐حزيران‐15910013422١٣كركوككركوكعبد الواحد ھادي جاسم726

كركوك ‐ عبد حجي حمود727
w15.10.20ريمه عليويزھره حسين عليمتزوج٢٤200000002524‐حزيران‐1510200013647١٣واف

كركوك ‐ عبد علي جاسم جابر728
w16.5.9صدامة عبيدفوزية حسين عليويمتزوج11م \ ٢٤20000000199‐حزيران‐16590014520١٣بصرةواف

w15.1.37بھيه جريرطبسمة موسى جوادمتزوج195115م٢٤20000000‐حزيران‐151370013193١٣بغدادكركوكعبد علي حمزة علوان729

w15.3.4نجيه فارسزاھده عباس محسنمتزوج264199م٢٤20000000‐حزيران‐15340013149١٣كركوككركوكعبد غانم عوفي730

كركوك ‐ عبد مسلم حيال محمدحسين731
w15.4.55فضيلة حسينايمان باقر محمدمتزوج46919م٢٤20000000‐حزيران‐154550013701١٣كركوكواف

w15.7.53صبيحه احمدلولو جارهللا فتحيمتزوج78973م٢٤20000000‐حزيران‐157530013910١٣كركوكعبداالله عبدالجبار رشيد732

كركوك ‐ عبداالمير خلف ذرب733
w16.3.4بھيه كعيدابتسام حسينمتزوج34673م٢٤20000000‐حزيران‐16340013633١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالجليل جفات كزار734
زھره صاحب جبر /متزوج436181م٢٤20000000‐حزيران‐154160013833١٣كركوكواف

w15.4.16حسنه حسننوره جبار خضير

كركوك ‐ عبدالحسن مھدي جواد735
w16.4.62حلوه زبونايمان عبدهللا محسنمتزوج35111م٢٤20000000‐حزيران‐164620014271١٣كركوكواف

w15.8.46دله حسنحسناء خليل جاسممتزوج383114م٢٤20000000‐حزيران‐158460013525١٣كركوككركوكعبدالحسين ادعير كريم736

كركوك ‐ عبدالحسين بريسم تقي737
w16.3.3حسونه فتحيفوزيه علوانمتزوج477155م٢٤20000000‐حزيران‐16330013632١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالحليم حوزان حميدي738
w15.4.28وبريه محمدرابحه عبد حميديمتزوج6566م٢٤20000000‐حزيران‐154280013844١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالخالق حمزه لفته739
w15.6.38فخريه عبد الكاظمكريمه طه بعيويمتزوج36518م٢٤20000000‐حزيران‐156380013586١٣كركوكواف

w15.1.58شفينة داودفوزية محمد راضيمتزوج65982م٢٤20000000‐حزيران‐151580013357١٣بصرةكركوكعبدالخضر سلمان داود740

w15.8.47مصرية عليكريمة عبد صالحمتزوج352123م٢٤20000000‐حزيران‐158470013720١٣كركوككركوكعبدالخضر عباس شمسي741

w15.7.69مكيه جبرجميله خلف عليمتزوج٢٤2000000044080‐حزيران‐157690014470١٣كركوكعبدالزھره جاسم حسين742

w15.7.38بيجه راضيحنينه فويد رسنمتزوج652156م٢٤20000000‐حزيران‐157380013923١٣كركوكعبدالزھره خلف رسن743
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عبدالزھره غانم حاجي 744
مطلك

كركوك ‐ 
w16.3.23مكيه مطرحليمه ھاشم عبيدمتزوج256192م٢٤20000000‐حزيران‐163230013501١٣كركوكواف

w15.1.32درسه جارحليمه كاظم جعدانمتزوج501148م٢٤20000000‐حزيران‐151320013139١٣كركوككركوكعبدالسالم محمود غدير745

كركوك ‐ عبدالعالى صالل ماجود746
w16.5.52كريمه سليمانوسن نوري عبدالجبارمتزوج790154م٢٤20000000‐حزيران‐165520013866١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالعباس عبدالكريم علي747
w16.3.52خميسه قربانحميده صالح عبدهللامتزوج138م٢٤20000000٣٨٠‐حزيران‐163520013630١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالفتاح خلف انصيف748
w15.3.58اھديه سالمحمده خضيرمتزوج72178م٢٤20000000‐حزيران‐153580013885١٣واف

كركوك ‐ عبدالقادر محمود غدير749
w16.5.16درسه جارعواطف جاسم عزيزمتزوج32641م٢٤20000000‐حزيران‐165160014238١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالكريم حسن مھدي750
w15.4.14ديليه سالمليلى خلف حمزهمتزوج411196م٢٤20000000‐حزيران‐154140013831١٣كركوكواف

w15.7.56عالھن خضيرفائزة عبد المطلبمتزوج٢٤20000000343111‐حزيران‐157560013907١٣كركوكعبدالكريم صادق عباس751

w15.1.34مدليه كاظمماجده سيد حسينمتزوج584148ج٢٤20000000‐حزيران‐151340013258١٣كركوككركوكعبدالكريم ضمد شايع752

كركوك ‐ عبدالكريم محمود صالح753
w16.7.7سعديه احمدھيام حميد صالحمتزوج20155م٢٤20000000‐حزيران‐16770014069١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالكريم نوري عبيد754
w15.4.29فخريه شوكانانتصار علي عارفمتزوج479182م٢٤20000000‐حزيران‐154290013845١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبداللطيف ديوان فليح755
w15.4.22دعاجه حسونمنى حمود دخيلمتزوج344159م٢٤20000000‐حزيران‐154220013839١٣كركوكواف

عبداللطيف عبدالرحيم 756
مسير

كركوك ‐ 
w16.3.60فخريه عبوديافراح ابراھيم اسماعيلمتزوج34082م٢٤20000000‐حزيران‐163600013789١٣البصرهواف

w15.2.70فتله خلفحيته يا سينمتزوج67872م٢٤20000000‐حزيران‐152700013162١٣كركوككركوكعبدهللا جاسم محمد757

w15.8.81فھيمه حبيبزينب حسينمتزوج776184م٢٤20000000‐حزيران‐158810013372١٣كركوكعبدهللا عبد االمير مجيد758

كركوك ‐ عبدهللا عواد محمد759
w16.6.86علية عفيدفوزية عبدالحسين جمعةمتزوج523166م٢٤20000000‐حزيران‐166860014311١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدهللا غازي حسين760
w16.6.28كفية كاظمھيفاء نعمة ھاشممتزوج40255م٢٤20000000‐حزيران‐166280013871١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدهللا محمود احمد761
w15.4.6مائده عليسناء شاكر احمدمتزوج27226م٢٤20000000‐حزيران‐15460013850١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالمطلب حسين حسن762
w10.3.5خيرية خنتوشنوريز احمد شيبانمتزوج78516م٢٤20000000‐حزيران‐10350014568١٣كركوكواف

w15.7.50ساھرة جبارفاتن صباح عليمتزوج317154م٢٤20000000‐حزيران‐157500013913١٣كركوكعبدالمنعم فاضل حسين763

w15.7.13ساره حيدرباھره رحيم ھاديمتزوج643145م٢٤20000000‐حزيران‐157130013548١٣كركوكعبدالمنعم ھادي جاسم764
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عبدالناصر عبدالرزاق 765
محمد

كركوك ‐ 
w15.5.58ناھده شكررائده سبتي عزيزمتزوج272127م٢٤20000000‐حزيران‐155580014062١٣كركوكواف

كركوك ‐  عبدالھادي صالح خلف766
w16.7.44ترفه احمدمناھل عبدالعزيز احمدمتزوج77629م٢٤20000000‐حزيران‐167440014063١٣كركوكواف

w15.8.45ھاشمية حسنزينب محمد علي جبرمتزوج495254م٢٤20000000‐حزيران‐158450013719١٣كركوككركوكعبدالھادي عبدالنبي ثاجب767

كركوك ‐ عبدالواحد لفته خلف768
w15.5.60ھاشميه عبدالحسنانعام صاحبمتزوج٢٤20000000296122‐حزيران‐155600014551١٣واف

w15.8.31مقبولة عبد عليتركية زكي يحيىمتزوج477138م٢٤20000000‐حزيران‐158310013704١٣كركوككركوكعبدالودود محمد طه769

عبدالوھاب عبدالجبار 770
ابراھيم

كركوك ‐ 
w15.4.3نجمه عبدهللا\مطلق602170م٢٤20000000‐حزيران‐15430013627١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدالوھاب علي جاسم771
w15.4.31امينه جاسمقبس عزاويمتزوج32947م٢٤20000000‐حزيران‐154310013758١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبدفلحي حسن سالم772
w16.3.16سوده عليليلى علي عبد الزھرهمتزوج31027م٢٤20000000‐حزيران‐163160013639١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبله فخري صالح773
w16.7.18وطفه ناصر/ارمله32191م٢٤20000000‐حزيران‐167180014059١٣كركوكواف

كركوك ‐ عبود فرحان تركي774
w16.6.6سعده فزعھديه كريممتزوج318164م٢٤20000000‐حزيران‐16660014004١٣واف

w15.7.7طلبه مطيلحزوينه عطيهمتزوج405190م٢٤20000000‐حزيران‐15770013298١٣كركوكعبيد فالح سوادج775

w15.9.28نوفه سلمان\ارملة341142م٢٤20000000‐حزيران‐159280013483١٣ديالىكركوكعبيه رزوقي عباس776

كركوك ‐ عداي نجم عبد777
w16.4.36فطيمه رشيدخلود عبد الحسينمتزوج149م\٢٤20000000383‐حزيران‐164360014442١٣كركوكواف

كركوك ‐ عدله عيسى طعمه778
w16.7.17امينه احمد/ارمله18810م٢٤20000000‐حزيران‐167170014536١٣كركوكواف

w15.7.15حسنه حميداحالم عبد الستارمتزوج٢٤20000000479171‐حزيران‐157150013546١٣كركوكعدنان أنبيت مدھوش779

w15.2.2رسميه عكله\اعزب361141م٢٤20000000‐حزيران‐15220013179١٣كركوككركوكعدنان جابر طعمه780

w15.9.29مكيه نصيفنسرين صبيح زيارهمتزوج٢٤2000000061864‐حزيران‐159290013482١٣يغدادكركوكعدنان رزاق بديوي781

w15.9.30بدريه عليبتول علي حسينمتزوج123م٢٤20000000٤٩٤‐حزيران‐159300013481١٣بغدادكركوكعدنان شفاتي مشاري782

كركوك ‐ عدنان عبد احمد783
w16.2.78محروسه حنودناھده مصطفىمتزوج352152م٢٤20000000‐حزيران‐162780014239١٣كركوكواف

w15.1.17سليمه محمدسميره حسين راضيمتزوج60م\٢٤20000000289‐حزيران‐151170013348١٣كركوككركوكعدنان عبدهللا جواد784

كركوك ‐ عدنان عبدالنبي علي785
w15.6.28غنيه ھاشموجدان حسن عبيدمتزوج355142م٢٤20000000‐حزيران‐156280013576١٣كركوكواف

w15.2.23فرحه سلطانجميله عبود ابراھيممتزوج25240م٢٤20000000‐حزيران‐152230013189١٣كركوككركوكعدنان فايز عجيل786
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كركوك ‐ عدنان مجيد عبد787
w15.3.68ناجيه خليلنزھت محمدمتزوج41512م٢٤20000000‐حزيران‐153680013894١٣واف

w15.3.18وداد احمدكفاح احمدمتزوج261149م٢٤20000000‐حزيران‐153180013234١٣كركوكعدى مزھر يعقوب788

w15.1.7زھره محمدرباب رضامتزوج36733م٢٤20000000‐حزيران‐15170013175١٣كركوككركوكعدى ھاشم حسن789

w15.7.52قداح حسنرنا يوسف وليدمتزوج35418م٢٤20000000‐حزيران‐157520013911١٣كركوكعدي اسماعيل خليل790

كركوك ‐ عدي درعم دعير791
w16.7.26جميله سكرنغم صباح  كاظممتزوج418113م٢٤20000000‐حزيران‐167260014098١٣كركوكواف

كركوك ‐ عذاب يوسف ماجد792
w16.5.22دره عليسليمة عباس كمرمتزوج150م ٢٤20000000371‐حزيران‐165220013965١٣بغدادواف

كركوك ‐ عذيب عبد العالي ياسين793
w16.4.32فرحه عاجلغنده محمدمتزوج638188م٢٤20000000‐حزيران‐164320014446١٣كركوكواف

w15.9.3ازھيه جاسماقبال حمود محمدمتزوج296151م٢٤20000000‐حزيران‐15930013417١٣كركوككركوكعربي اسماعيل طه794

كركوك ‐ عزة مصطفى عبد هللا795
w16.5.64عائشة احمدسھى حسين ظاھرمتزوج33425م٢٤20000000‐حزيران‐165640013963١٣كركوكواف

كركوك ‐ عزت محمود ياسين796
w15.3.50اثريه سلمانبلوره محمدمتزوج3098م٢٤20000000‐حزيران‐153500013877١٣واف

كركوك ‐ عسكريه عطيه احمد797
w15.6.55زھره مطلك\ارمله487129م٢٤20000000‐حزيران‐156550013620١٣كركوكواف

كركوك ‐ عصام جاسم محمد798
w15.6.47حسيبه خلفنجالء فرج عليمتزوج168م٢٤20000000٧٣٤‐حزيران‐156470013595١٣كركوكواف

كركوك ‐ عصام زكي حسون799
w15.6.81نجيه جعفررجاء جاسم جعفرمتزوج34419م٢٤20000000‐حزيران‐156810013698١٣كركوكواف

كركوك ‐ عصام قاسم حسين800
w16.4.11وصيفة وليناشدة كاظم فاضلمتزوج6283م٢٤20000000‐حزيران‐164110014361١٣كركوكواف

كركوك ‐ عطا هللا محمد بكر801
واف

صالح 
w16.5.28مريم حسينصبحة احمد عباسمتزوج70م ٢٤20000000310‐حزيران‐165280013955١٣الدين

w15.7.74نجيبه ھاديوسن حسينمتزوج31697م٢٤20000000‐حزيران‐157740013280١٣كركوكعطا كريم عبد802

كركوك ‐ عطوان جبار نادر803
w16.6.21كصموله داودسونه كريم صداممتزوج52286م٢٤20000000‐حزيران‐166210014283١٣كركوكواف

كركوك ‐ عطية عبدهللا عبدالھادي804
w15.5.65ھينمة حمد/ارملة45517م٢٤20000000‐حزيران‐155650014341١٣كركوكواف

w15.1.28ملكيه عودهسھام ستار عكلهمتزوج369681م٢٤20000000‐حزيران‐151280013191١٣كركوككركوكعظيم سرحان فرحان805

كركوك ‐ عفيف زيدان مخلف806
واف

صالح 
w16.5.32نعيمه جابرنضال يحي جابرمتزوج6م ٢٤20000000190‐حزيران‐165320013959١٣الدين

w16.1.17ساميه حمدانحنان رمضان سليمانمتزوج145م ٢٤20000000705‐حزيران‐161170013406١٣بصرهكركوكعقيل عباس علي807
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لمياء زياره ھاتو /متزوج1097110م٢٤20000000‐حزيران‐168760013464١٣كركوككركوكعقيل كريم ھاتو808
w16.8.76نجاه صابطمروه كمال محمدال

w15.7.66مطره حبيب/ارمله466115م٢٤20000000‐حزيران‐157660014453١٣كركوكعكشه راضي رحمه809

كركوك ‐ عالء الدين كامل كاظم810
w16.6.5فتحيه صالحانتصار طاللمتزوج4780117م٢٤20000000‐حزيران‐16650014003١٣واف

كركوك ‐ عالء حسون فليح811
w16.4.19بشيره عيسىسيناء عبود كاظممتزوج62449م٢٤20000000‐حزيران‐164190014195١٣كركوكواف

w15.3.16قسمة جلدزينب حسنمتزوج111467م٢٤20000000‐حزيران‐153160013341١٣بغدادكركوكعالء حسون محمد812

كركوك ‐ عالء حمد جبار813
w16.4.45ھديه عباسازھار حسين جبارمتزوج42896م٢٤20000000‐حزيران‐164450014421١٣بغدادواف

كركوك ‐ عالء حميد جدوع814
w16.4.8غنيه احمدنجالء عبد جدوعمتزوج58977ج٢٤20000000‐حزيران‐16480014528١٣كركوكواف

كركوك ‐ عالء سالم شاطي815
w15.5.73ثنوة ريلمنى محمدمتزوج٢٤20000000339135‐حزيران‐155730014553١٣واف

w16.1.44صبرية محمدسھى جواد كاظممتزوج189م ٢٤20000000589‐حزيران‐161440014000١٣بغدادكركوكعالء شاكر حمد816

كركوك ‐ عالء طاھر جبر817
w16.2.27ركن جاسمسعاد مرتضى مھديمتزوج49242م٢٤20000000‐حزيران‐162270014197١٣كركوكواف

كركوك ‐ عالء عبد الحسين طاھر818
w16.5.31رحمه هللا حسيننھله سبتي خضيرمتزوج48م ٢٤20000000410‐حزيران‐165310013958١٣كركوكواف

w16.1.40حمديه داوداعزب19131م٢٤20000000‐حزيران‐161400013932١٣كركوكعالء عبد الرحمن صادق819

w15.1.66فائزه مخلفباسمه سھيلمتزوج٢٤20000000600192‐حزيران‐151660013340١٣كركوككركوكعالء محمد سلمان820

w15.7.46نجاة حسينبيداء عجيل مطرمتزوج316150م٢٤20000000‐حزيران‐157460013917١٣كركوكعالء ناصر حمود821

w15.3.20ھندي حروش\ارملة204143م٢٤20000000‐حزيران‐153200013235١٣كركوككركوكعاليه جدوع محمد822

w15.3.46العيبه عباسسكينه سوادي لعيبيمتزوج78766م٢٤20000000‐حزيران‐153460013133١٣كركوككركوكعلوان رسن عباس823

كركوك ‐ علي ابراھيم حسين824
w16.4.58فطيم عبدهللامل عبد عليمتزوج24664م٢٤20000000‐حزيران‐164580014266١٣كركوكواف

w15.3.37فضيله عباسناديه محمد شاكرمتزوج407187م٢٤20000000‐حزيران‐153370013203١٣كركوككركوكعلي ابراھيم حمود825

كركوك ‐ علي بدر اليز826
w15.10.14حسنه رمضانفاطمه خضرمتزوج18472م٢٤20000000‐حزيران‐1510140013729١٣واف

كركوك ‐ علي بدري لفته827
w16.7.79عليه كريمحنان خلفمتزوج109379م٢٤20000000‐حزيران‐167790014102١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي جبار حمود828
w16.7.62فوزيه ريجانوداد محمد حمودمتزوج265200م٢٤20000000‐حزيران‐167620014080١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي جبار علوان829
w15.10.2بدرية شايعنجاة محيبس شايعمتزوج136م ٢٤20000000730‐حزيران‐151020013699١٣كركوكواف
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كركوك ‐ علي جرو كريم830
w16.6.92فاطمة ھذالانتصار رضا قاسممتزوج656133م٢٤20000000‐حزيران‐166920013925١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي حسن صيوان831
w15.6.8زھره سعداحالم رحيممتزوج74931م٢٤20000000‐حزيران‐15680013928١٣واف

وسن اسماعيل عبد متزوج35173م٢٤20000000‐حزيران‐157390013922١٣كركوكعلي حسن عبود832
w15.7.39جاسميه جنحيرالكاظم

w16.1.24فاطمة حاجبزينب لفتهمتزوج٢٤20000000194705‐حزيران‐161240013364١٣كركوكعلي حسن محمدعلي833

w15.9.12نوريه علي\مطلق367193م٢٤20000000‐حزيران‐159120013558١٣كركوككركوكعلي حسين ثجيل834

w15.7.55فطيمه عبدخيريه عبد جابرمتزوج233191م٢٤20000000‐حزيران‐157550013908١٣كركوكعلي حسين جابر835

كركوك ‐ علي حسين سلطان836
w15.10.80امانة داودوفاء كريم محمدمتزوج371184م٢٤20000000‐حزيران‐1510800014343١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي حسين كويش837
w15.6.76جكنامه طاللزھره حتيته العيبيمتزوج584193م٢٤20000000‐حزيران‐156760013601١٣كركوكواف

w15.7.18ندامه عباديعھود عبد الغفورمتزوج418132م٢٤20000000‐حزيران‐157180013544١٣كركوكعلي حسين محمد838

كركوك ‐ علي حسين محمد839
w15.3.67سلطانه احمدسميرة توفيقمتزوج40142م٢٤20000000‐حزيران‐153670013893١٣واف

w15.2.80جميله مخلفيسرى احمد حمدمتزوج164416م٢٤20000000‐حزيران‐152800013186١٣كركوككركوكعلي حميد حمادي840

w16.1.88كويه داودنعيمه حسنمتزوج20734م٢٤20000000‐حزيران‐161880014178١٣كركوككركوكعلي خلف عبد841

w15.7.10كاظميه جميلھناءمتزوج٢٤2000000042721‐حزيران‐157100013293١٣كركوكعلي خليفه محمود842

w15.7.70حنونه حيدرسھام محمد علي ھاديمتزوج49513م٢٤20000000‐حزيران‐157700014469١٣كركوكعلي خميس جبر843

كركوك ‐ علي رحيمه شبيب844
w16.7.42بدريه عطيهبيداء ھاشم عبدالزھرهمتزوج8027م٢٤20000000‐حزيران‐167420014294١٣كركوكواف

w15.9.4فطيم شاووشفاطمه عزاويمتزوج193م\٢٤20000000295‐حزيران‐15940013416١٣كركوككركوكعلي زغير علي845

w15.2.44فليحه كريمنضال رشيد ابراھيممتزوج38م/٢٤20000000٣٩١‐حزيران‐152440013250١٣كركوككركوكعلي سداح عنبر846

w15.1.64بدويه الفيعربيه بديوي الفيمتزوج312150م٢٤20000000‐حزيران‐151640013172١٣كركوككركوكعلي سعود رشيد847

كركوك ‐ علي سويد عرموش848
w15.10.31فرصه فرحانعمشه عوادمتزوج٢٤200000001395160‐حزيران‐1510310013738١٣واف

كركوك ‐ علي شرھان سلمان849
w15.10.43سليمه برھانفاطمه عبدهللامتزوج٢٤20000000800153‐حزيران‐1510430014431١٣واف

كركوك ‐ علي صابر حسين850
w16.2.32فاطمة جاسمةمنال عبد الرضامتزوج٢٤20000000736134‐حزيران‐162320014492١٣واف

كركوك ‐ علي صابر صالح851
w16.4.60عبيده عبدالحسنصبيحه عباس نجممتزوج34238م٢٤20000000‐حزيران‐164600014259١٣كركوكواف
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كركوك ‐ علي صالح سلطان852
w15.10.74خديجه صالحوصال عبدالسالممتزوج٢٤200000008428‐حزيران‐1510740014349١٣واف

كركوك ‐ علي عبد الجليل جويد853
w15.10.23نوريه صبيحرحاب دواس قاسممتزوج319171م٢٤20000000‐حزيران‐1510230014145١٣واف

w16.1.27زكيه لفتهالھام حسينمتزوج555132م٢٤20000000‐حزيران‐161270013370١٣كركوكعلي عبدالحسين جواد854

كركوك ‐ علي عبدالكريم عبدالرحمن855
w15.4.23سعديه محمدنور ذنون يونسمتزوج170144م٢٤20000000‐حزيران‐154230013840١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي عبدعلي جاسم856
w15.10.53ساميه محمدمنتھى عبد شمخيمتزوج707150م٢٤20000000‐حزيران‐1510530014461١٣واف

w15.9.11وحيده عليسعاد جاسم ياسينمتزوج436184م٢٤20000000‐حزيران‐159110013557١٣كركوككركوكعلي عبود سعد857

w15.8.21وصف جاسمثمينه ابراھيم سعيدمتزوج479153م٢٤20000000‐حزيران‐158210013430١٣كركوككركوكعلي عبود فليح858

w16.1.60نبيھه عبيدشفاء جبار غضبانمتزوج38م \ ٢٤20000000451‐حزيران‐161600014185١٣واسطكركوكعلي عريبي غضبان859

كركوك ‐ علي عوده خليفة860
w16.5.2خالدية شاھينتغريد جاسم حميدمتزوج112م ٢٤20000000494‐حزيران‐16520014340١٣بغدادواف

كركوك ‐ علي عيسى حسين861
w15.4.37سوريه عبد الحميدفاطمه بغدادمتزوج333127م٢٤20000000‐حزيران‐154370013775١٣كركوكواف

w15.7.47فاطمه كاظمنسرين صالح كاظممتزوج٢٤20000000842137‐حزيران‐157470013916١٣كركوكعلي فاضل جواد862

w15.1.54موته خنجرلمياء جبار حوشيمتزوج36217م٢٤20000000‐حزيران‐151540013304١٣كركوككركوكعلي فرھود زناد863

كركوك ‐ علي فؤاد جواد864
w15.4.36زينب محمدساجده رافدمتزوج39588م٢٤20000000‐حزيران‐154360013754١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي قيس يحيى865
w16.6.7سناء ھاديازھار احمدمتزوج110375م٢٤20000000‐حزيران‐16670014001١٣واف

كركوك ‐ علي كاطع جمعه866
w15.3.25وھيله نعمهكريمه خصاف محيميدمتزوج64451م٢٤20000000‐حزيران‐153250014189١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي كاظم بدر867
w16.5.49حسيبه سالمياسمين محسن صبيحمتزوج56م٢٤20000000١٠٩٧‐حزيران‐165490013875١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي كاظم جوده868
w16.7.43نجيه حسن/اعزب48160م٢٤20000000‐حزيران‐167430014065١٣كركوكواف

w15.7.22نعيمه طعمهصبيحه شبوط كاظممتزوج648114م٢٤20000000‐حزيران‐157220014464١٣كركوكعلي كاظم محمد869

كركوك ‐ علي كريم جبار870
w15.3.77سعدونه صوب هللارغد عبد االميرمتزوج1040130م٢٤20000000‐حزيران‐153770013823١٣بغدادواف

w15.9.32امينه زويندالل دعير  جلوبمتزوج154م٢٤20000000١٠٩٨‐حزيران‐159320013478١٣ميسانكركوكعلي لفته مطيلج871

w15.1.70ركعة حسينرحيمه بدنمتزوج٢٤20000000454162‐حزيران‐151700011041١٣كركوككركوكعلي مجيد مفتن872
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كركوك ‐ علي مجيد نمشان873
w16.5.78فضة احمدفرات ناظم محمدمتزوج119م ٢٤200000007290‐حزيران‐165780014332١٣نينوىواف

كركوك ‐ علي محسن محمد874
w16.5.62رسمية محمدھبة حسن حلومتزوج170م ٢٤200000001083‐حزيران‐165620014335١٣بغدادواف

w15.1.78الفيه باقرازھار عيسى عباسمتزوج5م ٢٤20000000204‐حزيران‐151780013218١٣بغدادكركوكعلي محسن محمد875

كركوك ‐ علي محمد حسين876
w16.6.56امينه خضيرشمه محمدمتزوج205412م٢٤20000000‐حزيران‐166560014010١٣واف

w15.3.1سميعه محمودسھير نبيل عليمتزوج1032147م٢٤20000000‐حزيران‐15310013359١٣كركوككركوكعلي محمد عباس877

كركوك ‐ علي محمد كمال878
w16.2.65نوال ابراھيمھدى محمدمتزوج46586م٢٤20000000‐حزيران‐162650014248١٣كركوكواف

كركوك ‐ علي محمد مكلف879
w15.10.26رزيقه بھيدلسعاد عبد الحسينمتزوج364151م٢٤20000000‐حزيران‐1510260013732١٣واف

w15.7.68شكله كاظمعليه عبد كاظممتزوج49311م٢٤20000000‐حزيران‐157680014471١٣كركوكعلي ناصر محسن880

w15.7.1سعديهسليمه لفتهمتزوج86247م٢٤20000000‐حزيران‐15710013295١٣كركوكعلي نعمه حسن881

كركوك ‐ علي نعيم طالب882
w15.10.40وداد ابراھيموجدان عبدمتزوج62486م٢٤20000000‐حزيران‐1510400014435١٣واف

w16.1.90شھربان علي\ارمله107م\ ٢٤20000000408‐حزيران‐161900013325١٣نينوىكركوكعليا سليمان الياس883

كركوك ‐ علياء حسن ضايف884
w16.4.65نوره ھالل\ارملة73148م٢٤20000000‐حزيران‐164650014188١٣كركوكواف

كركوك ‐ علية محمد ذياب885
w15.3.75زھية ھادي/ارملة233134م٢٤20000000‐حزيران‐153750013702١٣كركوكواف

كركوك ‐ عليه فرحان خليل886
w15.4.45شاھه جواد\ارملة35519م٢٤20000000‐حزيران‐154450013767١٣كركوكواف

كركوك ‐ عماد جواد نزار887
w16.5.7خديجة عبد الرحمنخنساء محمد لفتهمتزوج160م ٢٤20000000199‐حزيران‐16570014521١٣بغدادواف

w15.9.53سليمه محمدانتصارابراھيم شريفمتزوج146م٢٤20000000١٨٠‐حزيران‐159530013502١٣كركوكككركوكعماد زكي احمد888

كركوك ‐ عماد شويل محمد889
w16.3.43سليمه مسيرسكنه بھيدل خنجرمتزوج34184م٢٤20000000‐حزيران‐163430013668١٣كركوكواف

كركوك ‐  عماد عبد الصمد كاظم890
ماجده عبداللطيف متزوج354146م٢٤20000000‐حزيران‐156340013582١٣كركوكواف

w15.6.34جبره سلمانعبدالحسن

كركوك ‐  عماد عبد هللا محمود891
w15.5.18ملكه محمداحرار حسن عبد النبيمتزوج463197م٢٤20000000‐حزيران‐155180013983١٣كركوكواف

w15.3.29رويده داغريسرى ثامر ابراھيممتزوج٢٤20000000569102‐حزيران‐153290013135١٣كركوككركوكعماد غانم شريف892

كركوك ‐ عماد غسان عبدالرحمن893
w16.6.48كتبة حمدانوفاء جدوع عودةمتزوج72597م٢٤20000000‐حزيران‐166480014317١٣كركوكواف
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كركوك ‐ عماد كامل عبدهللا894
w15.3.70رحمه فيصلاسماء ياسينمتزوج844127م٢٤20000000‐حزيران‐153700013896١٣واف

كركوك ‐ عماد مجيد سرحان895
w16.7.60فوزيه رحيمفاتن دشر مھنامتزوج40150م٢٤20000000‐حزيران‐167600014052١٣كركوكواف

كركوك ‐ عماد محمد جواد896
w16.7.31وفيقه توفيقاميره قاسم عباسمتزوج34163م٢٤20000000‐حزيران‐167310014060١٣كركوكواف

w15.8.87خديجة عبد المجيدالھام جمالمتزوج32590م٢٤20000000‐حزيران‐158870013564١٣كركوكعماد نوري يونس897

w15.2.53مجيده عيدانايمان مانعمتزوج333162م٢٤20000000‐حزيران‐152530013173١٣كركوككركوكعمار جبار ھليل898

كركوك ‐ عمار طه حميد899
w15.6.53ونسه محمودشيماء غازي محمدمتزوج154م/٢٤20000000342‐حزيران‐156530013623١٣كركوكواف

كركوك ‐ عمار محمد عالوي900
w15.5.1فاطمه جعفرفاطمه ناظم حسنمتزوج60193م٢٤20000000‐حزيران‐15510013998١٣كركوكواف

w15.2.17خلود عبد الطيفابتسام ابراھيم شعبانمتزوج139م ٢٤20000000429‐حزيران‐152170013355١٣كركوككركوكعمار نصيف جاسم901

كركوك ‐ عمار وحيد جوني902
w16.7.20سكنه رحمهزينب صبيح جونيمتزوج369119م٢٤20000000‐حزيران‐167200014096١٣كركوكواف

كركوك ‐ عمر ابراھيم حمود903
w16.4.7ماجده عبدهللاھمسه نھاد صالحمتزوج7904م٢٤20000000‐حزيران‐16470014270١٣كركوكواف

كركوك ‐ عمر احمد عمر904
w16.7.78امونه عبد هللايسرى احمدمتزوج764195م٢٤20000000‐حزيران‐167780014103١٣كركوكواف

كركوك ‐ عمر طه علي905
w16.7.55مائده عباسساميه عجيل حمودمتزوج19168م٢٤20000000‐حزيران‐167550014066١٣كركوكواف

كركوك ‐ عمر عباس فاضل906
w16.7.45نوال خليل\اعزب17م\٢٤20000000374‐حزيران‐167450014083١٣كركوكواف

كركوك ‐ عمر عبدالكريم شالل907
w16.2.35نجمه برغوث\مطلق74م\٢٤20000000411‐حزيران‐162350014292١٣كركوكواف

w15.8.59صبحه محمدعفيفة صالحمتزوج73451م٢٤20000000‐حزيران‐158590013380١٣كركوكعمران علي عبد908

كركوك ‐ عمير عبد شرجي909
w15.4.47طيبه سويدكميله فرحانمتزوج25641م٢٤20000000‐حزيران‐154470013765١٣كركوكواف

كركوك ‐ عھيده محمد ھليل910
w16.7.38عجيبه كريم\ارملة182م/٢٤20000000391‐حزيران‐167380014087١٣كركوكواف

كركوك ‐ عواد حسين خلف911
w15.6.61جده عطواننوال داود سلمانمتزوج28973م٢٤20000000‐حزيران‐156610013614١٣كركوكواف

كركوك ‐ عوده جبر طاھر912
w16.4.31ھويه زغيرمنى بدرمتزوج72999م٢٤20000000‐حزيران‐164310014447١٣كركوكواف

w16.1.18صايه كاظمزينب عليوي بدرمتزوج158م ٢٤20000000169‐حزيران‐161180013405١٣بغدادكركوكعيدان شلتاع مطر913
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كركوك ‐ عيدان شلشل عوده914
w15.6.70خنونه راضيساجده العيبي مخلفمتزوج375178م٢٤20000000‐حزيران‐156700013605١٣كركوكواف

w15.7.72روسه صالحمنيفه ظاھر رمضانمتزوج80785م٢٤20000000‐حزيران‐157720014467١٣كركوكعيسى احمد عبدهللا915

كركوك ‐ عيسى عناد خلف916
w16.6.47فھيمة محمدفضيلة عالوي عدوانمتزوج٢٤200000004430608‐حزيران‐166470014318١٣كركوكواف

كركوك ‐ غازية زاير زغير917
w16.6.38زنوبة عبدهللا/ارملة476138م٢٤20000000‐حزيران‐166380014044١٣كركوكواف

كركوك ‐ غازية ياس خضير918
w16.5.38ناصرية كاظم\ارملة119م ٢٤20000000453‐حزيران‐165380014517١٣بغدادواف

كركوك ‐ غالب عوده علي919
w16.3.75ونسه علي\مطلق338162م٢٤20000000‐حزيران‐163750013795١٣بغدادواف

w15.8.25حسنه تايه/ارمله4719م٢٤20000000‐حزيران‐158250013426١٣كركوككركوكغالبيه والي جويعد920

w15.1.31صديه محيسنسوريه زامل علوانمتزوج193123م٢٤20000000‐حزيران‐151310013333١٣كركوككركوكغالي جبر علوان921

w15.7.62شطيه نزامثريا عبد الكريم منصورمتزوج42783م٢٤20000000‐حزيران‐157620013902١٣كركوكغانم احمد سعيد922

كركوك ‐ غانم حميد مرزه923
w15.5.52فرجه حسنفاطمه عبد الزھرهمتزوج781174م٢٤20000000‐حزيران‐155520014371١٣بغدادواف

w16.1.79خديجة سلمانمنى معله راضيمتزوج133م ٢٤20000000362‐حزيران‐161790013680١٣بغدادكركوكغفار جبار رحيمه924

كركوك ‐ غني حسين عبود925
w16.6.4بيبي عبد الحسيننوال مجيدمتزوج79418م٢٤20000000‐حزيران‐16640014012١٣واف

w15.8.16امينه عباسامل زينل بواديمتزوج31194م٢٤20000000‐حزيران‐158160013450١٣كركوككركوكغني محمد عبدالحسين926

كركوك ‐ فاتن سعد عبدالواحد927
w16.4.55عواطف عبدالحسين/مطلقه333120م٢٤20000000‐حزيران‐164550014262١٣كركوكواف

w16.8.21عائشه طاھرھناء محمد عليمتزوج351188م٢٤20000000‐حزيران‐168210013469١٣كركوككركوكفارس ابراھيم مجول928

كركوك ‐ فارس عيدان اجدع929
w16.6.9نجود محمديازي وعيدمتزوج18131م٢٤20000000‐حزيران‐16690014002١٣واف

w15.1.42جميله عبد االميرسراب حميد ذيابمتزوج49219م٢٤20000000‐حزيران‐151420013160١٣كركوككركوكفارس محسن قدو930

كركوك ‐ فاضل حسين عبد931
w16.4.4جويده عبودمديحه عبود جاسممتزوج79120م٢٤20000000‐حزيران‐16440014413١٣ديالىواف

w16.1.64نزيھه سعيدتقيه حسن جبارمتزوج88م \ ٢٤20000000186‐حزيران‐161640013403١٣بغدادكركوكفاضل دھري رشيد932

كركوك ‐ فاضل سعود حمود933
w15.10.21فرحه احمدسعديه عبدهللامتزوج63879م٢٤20000000‐حزيران‐1510210013742١٣واف

w15.8.9فضيله عليزينب محمد جوادمتزوج16956م٢٤20000000‐حزيران‐15890013441١٣كركوككركوكفاضل شاكر محمد رضا934

w15.2.6رايه شھابحكيمه مزھر خلفمتزوج472100م٢٤20000000‐حزيران‐15260013249١٣كركوككركوكفاضل عباس حمد935
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w11.1.27ياسه خضير زغيرامل عبود عجيلمتزوج495158م٢٤20000000‐حزيران‐111270013339١٣البصرهكركوكفاضل عباس داود936

كركوك ‐ فاضل عباس عارف937
w15.5.76سميعه محمدبيداء مھدي جوادمتزوج131148م٢٤20000000‐حزيران‐155760014397١٣كركوكواف

كركوك ‐ فاضل عبد علي مھودر938
w16.2.72شكريه بنيا نفاطمه عبود جاسممتزوج1118110م٢٤20000000‐حزيران‐162720014297١٣كركوكواف

كركوك ‐ فاضل عبدالعباس رحمه939
w15.5.83نسيمه عبدالرحيمفاتن كاظم كاطعمتزوج66984م٢٤20000000‐حزيران‐155830014368١٣كركوكواف

w16.1.70بدرية معارجوفاء كاظم لفتهمتزوج16م ٢٤20000000417‐حزيران‐161700013274١٣كركوككركوكفاضل كامل جوني940

كركوك ‐ فاضل محسن فرحان941
w15.4.58غنيه ابراھيمرسائل كنان عبودمتزوج164158م٢٤20000000‐حزيران‐154580014534١٣كركوكواف

كركوك ‐ فاطمه حسن عبد هللا942
w16.3.81صبريه مزبان\ارملة10م\٢٤20000000343‐حزيران‐163810013651١٣كركوكواف

w15.1.24مسيره حسين\ارملة188185م٢٤20000000‐حزيران‐151240013206١٣كركوككركوكفاطمه حسين شغيني943

كركوك ‐ فاطمه خليل محمود944
w15.4.69ريمه حسين/ارمله427175م٢٤20000000‐حزيران‐154690014128١٣كركوكواف

w15.7.30رضيه موسىعلي جالل محسنمتزوج38121م٢٤20000000‐حزيران‐157300013532١٣كركوكفاطمه شنشول كاظم945

w15.8.14حلوه علي/ارمله34358م٢٤20000000‐حزيران‐158140013436١٣كركوككركوكفاطمه صدام جميغ946

w16.8.80بدريه حسين\ارمله33396م٢٤20000000‐حزيران‐168800013460١٣كركوككركوكفاطمه علي نيار947

كركوك ‐ فالح شايع حسن948
w15.2.86فتنه عليزينب نايف سليممتزوج6748م٢٤20000000‐حزيران‐152860014369١٣كركوكواف

كركوك ‐ فالح فائق حميد949
w15.10.45شاھه سلمانخديجه عليمتزوج٢٤2000000082476‐حزيران‐1510450014429١٣واف

كركوك ‐ فايق عبدالرضا عباس950
w15.10.78زھرة خميسساجدة عبيد لطيفمتزوج43031م٢٤20000000‐حزيران‐1510780014345١٣كركوكواف

w16.1.89نجيبه خزعلكاظمية عبيد خلفمتزوج٢٤20000000382155‐حزيران‐161890014177١٣بغدادكركوكفائد عبد الواحد خلف951

w15.7.23سليمه عبد الرزاقوفء جابر ماضيمتزوج340153م٢٤20000000‐حزيران‐157230013539١٣كركوكفائز عبداالمير عبداالمام952

كركوك ‐ فائزه حميد حسن953
w15.10.27زكيه محمدارمله٢٤2000000018545‐حزيران‐1510270013731١٣واف

كركوك ‐ فائق عبد محيبس954
w15.10.48فليحه حسنرفيه عليمتزوج1088170م٢٤20000000‐حزيران‐1510480014426١٣واف

كركوك ‐ فتحي عبدالرزاق ابراھيم955
w15.5.40سليمه جاسمصباح تحسين عليمتزوج47982م٢٤20000000‐حزيران‐155400014221١٣البصرهواف

كركوك ‐ فخريه زامل مطر956
w16.4.59كاشيه صالح/ارمله45447م٢٤20000000‐حزيران‐164590014265١٣كركوكواف
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كركوك ‐ فدوى عبد المحسن يوسف957
w16.2.61مكيه عبد هللا\ارملة184113م٢٤20000000‐حزيران‐162610014234١٣كركوكواف

كركوك ‐ فراس اديب طه958
w15.3.87سكينه محسنساميه سعدهللا طهمتزوج21715م٢٤20000000‐حزيران‐153870013813١٣موصلواف

كركوك ‐ فراس ستار موسى959
w15.4.50امل كريمسناء حميدانمتزوج402182م٢٤20000000‐حزيران‐154500013762١٣كركوكواف

w16.1.6زھره مرزهاميره نجم عبدمتزوج186م ٢٤20000000312‐حزيران‐16160013689١٣بغدادكركوكفراس سھيل صفاء الدين960

كركوك ‐ فراس طلب محمد961
w15.5.12ساره حسينشيرين عبد صالحمتزوج339940م٢٤20000000‐حزيران‐155120013990١٣كركوكواف

كركوك ‐ فراس عادل حيدر962
w15.5.84رسيله ناصرشيماء مجيد شاطيمتزوج670122م٢٤20000000‐حزيران‐155840014357١٣كركوكواف

كركوك ‐ فراس مشعل حسين963
w16.4.13ھضيمه نصيفناديه جبار فائقمتزوج788190م٢٤20000000‐حزيران‐164130014193١٣كركوكواف

كركوك ‐ فرج اسماعيل حسون964
w16.2.9ھديه عزيز\ارمل1403159م٢٤20000000‐حزيران‐16290014227١٣كركوكواف

كركوك ‐ فرحان جھاد غدير965
w16.6.32جواھر محمدلمياء يوسف مسيرمتزوج778169م٢٤20000000‐حزيران‐166320014323١٣كركوكواف

w15.2.40ھيله شالكهرشيده مراد طاھرمتزوج394106م٢٤20000000‐حزيران‐152400013239١٣كركوككركوكفرحان نايف سلمان966

w15.9.74حياه معيوفمنال شھاب حميدمتزوج429165م٢٤20000000‐حزيران‐159740013523١٣كركوككركوكفرزدق علي ياسين967

w15.7.24سعديه محمدسميره جاسم محمدمتزوج342118م٢٤20000000‐حزيران‐157240013538١٣كركوكفريد عبداللطيف محمد968

كركوك ‐ فريد غايب معارج969
w15.10.62فرحانه جمعهكريمه رحيم سلمانمتزوج٢٤20000000138025‐حزيران‐1510620014458١٣واف

w16.8.83صبيحه حسينسحر موفق جاسممتزوج٢٤200000001046121‐حزيران‐168830013453١٣كركوككركوكفضاء طاھر كاظم970

كركوك ‐ فضيله ابراھيم يوسف971
w16.7.16ليلى حسين/ارمله3511م٢٤20000000‐حزيران‐167160014058١٣كركوكواف

كركوك ‐ فضيله خلف مصطفى972
w15.5.31وضاحه محمودابراھيم خلف مطرمتزوجة252161م٢٤20000000‐حزيران‐155310014214١٣موصلواف

كركوك ‐ فضيله عباس سعد973
w16.5.57حريه مھاوي\ارملة47865م٢٤20000000‐حزيران‐165570013863١٣كركوكواف

كركوك ‐ فطيم عبد بديوي974
w16.7.19شاھه عبد\ارملة18038م٢٤20000000‐حزيران‐167190014077١٣كركوكواف

w15.8.2خميسه مھدي/ارمله6233م٢٤20000000‐حزيران‐15820013448١٣كركوككركوكفطيم محمود علي975

w15.9.22نشميه احمدنوال محسن عويدمتزوج147م\٢٤20000000347‐حزيران‐159220013553١٣كركوككركوكفكره صبري محمود976

كركوك ‐ فالح جلوب فريعين977
w16.7.46زكيه عبد الحميدانتصار عجيل محمدمتزوج42552م٢٤20000000‐حزيران‐167460014094١٣كركوكواف
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كركوك ‐ فالح جواد كحامي978
w15.6.22ساھرة خلفشيماء خالد محسنمتزوج82423م٢٤20000000‐حزيران‐156220014558١٣كركوكواف

كركوك ‐ فالح حسن احمد979
w16.3.76ظفيره حسنبشرى علي حسنمتزوج19432م٢٤20000000‐حزيران‐163760013797١٣بغدادواف

كركوك ‐ فالح حسن جاسم980
w16.5.40نجوي محمدھاله شاكر محمودمتزوج144م/٢٤2000000077‐حزيران‐165400013857١٣كركوكواف

كركوك ‐ فالح حسن دحام981
w16.4.24كريمه زاملصبيحه حيالنمتزوج1048125م٢٤20000000‐حزيران‐164240014194١٣كركوكواف

كركوك ‐ فالح حسن محمد982
w15.10.77لطيفة احمدحنان مكطوف فرحانمتزوج38419م٢٤20000000‐حزيران‐1510770014346١٣كركوكواف

w15.1.77كاظميه عبدعليصبيحه كريم حاجممتزوج36165م٢٤20000000‐حزيران‐151770013338١٣كركوككركوكفليح محسن راشد983

كركوك ‐ فنجان سلمان حسين984
w15.5.3شدھه محمدسليمه محمود عليمتزوج252105م٢٤20000000‐حزيران‐15530013997١٣كركوكواف

w15.3.26ھيله مخلفاميره فارسمتزوج67378م٢٤20000000‐حزيران‐153260013316١٣كركوككركوكفھد ثابت منفي985

كركوك ‐ فھد جھيد علوان986
w16.7.27ماشه حسينغنيه جابر بحرمتزوج16350م٢٤20000000‐حزيران‐167270014084١٣كركوكواف

w15.3.38رفعه محجوبشفاء يونس حموديمتزوج60551م٢٤20000000‐حزيران‐153380013204١٣كركوككركوكفواز خلف حماد987

كركوك ‐ فوزي نعيم فليح988
w15.6.14سعديه محسنافراح عبد العظيممتزوج770128م٢٤20000000‐حزيران‐156140013946١٣واف

كركوك ‐ فوزية سلمان يونس989
w16.6.40صفية شيخو/ارملة27260م٢٤20000000‐حزيران‐166400014014١٣واف

كركوك ‐ فوزية عبد صالح990
w15.6.79مطشره جالل\ارمله189م ٢٤20000000451‐حزيران‐156790013725١٣بغدادواف

w15.2.67حفافه سيالناميره كاظم مھودرمتزوج35113م٢٤20000000‐حزيران‐152670013240١٣كركوككركوكفؤاد غالب سلمان991

w15.7.41ساجده اسماعيلسميره بھجت صالحمتزوج37599م٢٤20000000‐حزيران‐157410013921١٣كركوكفؤاد كمال شوكت992

كركوك ‐ فيان ادم موسى993
w15.5.30كاترينه اوراھاھيام اراممتزوج٢٤2000000018835‐حزيران‐155300014215١٣كركوكواف

w15.3.22فضيله حسيننضال مولودمتزوج302116م٢٤20000000‐حزيران‐153220013262١٣كركوككركوكفيصل احمد مجيد994

w16.1.23وفيقة شايعنعيمه غانممتزوج33825م٢٤20000000‐حزيران‐161230013365١٣كركوكفيصل جاسم محمد995

w15.9.80حجيه احمدنشميه خليف عوادمتزوج٢٤200000006631‐حزيران‐159800013475١٣كركوككركوكفيصل رحيل عواد996

w15.7.80ناكه حسينحمه الزممتزوج161109م٢٤20000000‐حزيران‐157800013286١٣كركوكفيصل شغيت حسن997

w15.9.76سعده مجيدامل خلف مجيدمتزوج11م/٢٤20000000488‐حزيران‐159760013467١٣كركوككركوكفيصل عبد الكريم حمود998

كركوك ‐ قاسم برھان سلمان999
w15.10.37مواشه كويطعنجاة سعدمتزوج55468م٢٤20000000‐حزيران‐1510370014437١٣واف
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w15.9.75سعديه حسينعذراء حسين عبدهللامتزوج39368م٢٤20000000‐حزيران‐159750013524١٣كركوككركوكقاسم جعفر حسن1000

w15.7.36شاھا جبرزكيه غضبان ھاشممتزوج45823م٢٤20000000‐حزيران‐157360013526١٣كركوكقاسم جلوب حسان1001

كركوك ‐ قاسم حسن علي1002
w15.10.24سكونه حموديلميعه ابراھيممتزوج367132م٢٤20000000‐حزيران‐1510240013734١٣واف

كركوك ‐ قاسم حسين عبد1003
w16.4.5جويده عبودنور صفاء جدوعمتزوج76933م٢٤20000000‐حزيران‐16450014410١٣ديالىواف

كركوك ‐ قاسم حمزه لفته1004
w15.3.90فخريه عبدالكاظمابتسام صاحب كاظممتزوج20430م٢٤20000000‐حزيران‐153900013810١٣النجفواف

كركوك ‐ قاسم خلف رھيف1005
w16.3.80حديه حسانبتول عبود رھيفمتزوج49579م٢٤20000000‐حزيران‐163800013652١٣كركوكواف

w15.1.36صبريه عطيهسعاد تركيمتزوج78490م٢٤20000000‐حزيران‐151360013196١٣بغدادكركوكقاسم شلش مجيد1006

كركوك ‐ قاسم علي حسين1007
w16.4.74كاظميه يوسفھناء ياسين داودمتزوج546124م٢٤20000000‐حزيران‐164740014402١٣بغدادواف

كركوك ‐ قاسم فرحان الزم1008
w15.6.63نشيده حسنسعديه غانم راضيمتزوج48716م٢٤20000000‐حزيران‐156630013612١٣كركوكواف

كركوك ‐ قاسم محسن مرشوش1009
w15.5.28زھره محمدفائزه محمد جاسممتزوج487137م٢٤20000000‐حزيران‐155280014275١٣بغدادواف

w16.1.72كيسه مھديرابحة جاملمتزوج2م ٢٤20000000624‐حزيران‐161720013682١٣البصرهكركوكقاسم محمد حمد1010

w15.7.37بديعه سعيدحليمه جاسممتزوج33139م٢٤20000000‐حزيران‐157370013376١٣كركوكقاسم محمد خليفه1011

w15.2.37طاكه حسينصبيحه محمد محسنمتزوج41766م٢٤20000000‐حزيران‐152370013254١٣كركوككركوكقاسم محمد صباح1012

كركوك ‐ قبيلة جعفر محمد1013
w15.10.82حياة عبد الصاحب/ارملة48063م٢٤20000000‐حزيران‐1510820014342١٣كركوكواف

كركوك ‐ قحطان جميل اسماعيل1014
w16.4.66سليمة حسينسمر عبدالستار فاضلمتزوج463112م٢٤20000000‐حزيران‐164660014362١٣كركوكواف

w15.8.11حمده حسنزكيه محمد خلفمتزوج767187م٢٤20000000‐حزيران‐158110013439١٣كركوككركوكقحطان صالح عبدهللا1015

w18.7.53زھره زغيرمھديه علوان رحيممتزوج186175م٢٧20000000‐أيار‐187530010435١٣كركوككركوكقحطان عبد االمير كريم1016

صالح كركوكقحطان عدنان شجاع1017
w15.1.56عدوية جاسمشيماء فاروقمتزوج33856م٢٤20000000‐حزيران‐151560013342١٣الدين

w15.9.6خديجه ابراھيمسناء جاسم خلفمتزوج36458م٢٤20000000‐حزيران‐15960013415١٣كركوككركوكقحطان عدنان عبد1018

كركوك ‐ قحطان عدنان عبد الرزاق1019
w15.6.9ابتسام محمدشيماء رياضمتزوج٢٤2000000048857‐حزيران‐15690013929١٣واف

كركوك ‐ قحطان كامل صبري1020
w16.3.73زھديه توفيقوفاء خليل ابراھيممتزوج20783م٢٤20000000‐حزيران‐163730014184١٣بغدادواف

w15.9.36ليلى عباديابتسام صبيح عبدمتزوج181142م٢٤20000000‐حزيران‐159360013486١٣ميسانكركوكقصي خلف صالح1021
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w15.1.85فخريه قادرجاسميه خزعل عليمتزوج47297م٢٤20000000‐حزيران‐151850013334١٣كركوككركوكقيس حسن عالوي1022

اخالص عبد الواحد متزوج73م ٢٤20000000341‐حزيران‐151750013207١٣كركوككركوكقيس حمود احمد1023
w15.1.75عليه احمداسماعيل

كركوك ‐ قيس حمودي كاظم1024
w15.6.24فطيمه حسنخوله علي حسينمتزوج311176م٢٤20000000‐حزيران‐156240014574١٣ديالىواف

w16.1.28خيرية محمدندى غازيمتزوج38432م٢٤20000000‐حزيران‐161280013369١٣كركوكقيس حميد اسماعيل1025

كركوك ‐ قيس زھير فؤاد1026
w16.3.32سعديه عبد الھاديسرى سالممتزوج309149م٢٤20000000‐حزيران‐163320013660١٣كركوكواف

كركوك ‐ قيس عبد المحسن حسين1027
w15.6.18سعدية عبدخولة ابراھيممتزوج٢٤20000000477197‐حزيران‐156180013934١٣واف

w15.3.27عفته فھدشيماء محمود حمدمتزوج16م ٢٤20000000659‐حزيران‐153270013312١٣كركوككركوكقيصر احمد حمد1028

كركوك ‐ قيصر ھاشم صالح1029
w16.4.89خيريه عزالدينناديه خيري صالحمتزوج32129م٢٤20000000‐حزيران‐164890014261١٣كركوكواف

كركوك ‐ كاظم بدير مھوس1030
w15.4.74نكوه اعنيدفلایر عبد طاھرمتزوج47729م٢٤20000000‐حزيران‐154740014124١٣كركوكواف

كركوك ‐ كاظم برھان سلمان1031
w15.6.60مواشه كويطعھاشميه حسن ازبينمتزوج672115م٢٤20000000‐حزيران‐156600013615١٣كركوكواف

كركوك ‐ كاظم جبار نادر1032
w15.1.38كصمولة داودفاطمة شاش حسنمتزوج٢٤2000000049949‐حزيران‐151380014567١٣كركوكواف

w15.2.60تويظي جالبزھره بدن خليفهمتزوج33823م٢٤20000000‐حزيران‐152600013270١٣البصرةكركوككاظم جبر حايط1033

w15.2.65فطومه عباسفتحيه محمدمتزوج45492م٢٤20000000‐حزيران‐152650013165١٣كركوككركوككاظم جواد عبد1034

1035
w15.3.32اركيه جنزارانتصار راضي باھضمتزوج104م ٢٤20000000196‐حزيران‐153320014526١٣كركوككركوككاظم حسين كرم

كركوك ‐ كاظم خريبط شاوردي1036
w16.2.45نعيمه عودهكاظميه ھزلمتزوج321143م٢٤20000000‐حزيران‐162450014476١٣واف

w15.7.16عجميه حسنسعاد بدايمتزوج410150م٢٤20000000‐حزيران‐157160013541١٣كركوككاظم شھد رھيف1037

كركوك ‐ كاظم عباس جاسم1038
w15.5.39صبريه جبرھيام جبار مثنىمتزوج42952م٢٤20000000‐حزيران‐155390014220١٣البصرهواف

w15.9.63جيره حسينملكيه ھاشم جاسممتزوج650196م٢٤20000000‐حزيران‐159630013511١٣كركوككركوككاظم عبد الحسين جاسم1039

w15.1.67حريه مطليلفھيمه عذاب عليمتزوج17219م٢٤20000000‐حزيران‐151670013136١٣كركوككركوككاظم عبدعلي ولي1040

كركوك ‐ كاظم غافل مظلوم1041
w15.4.21نجيه مسيرامل جاسم جيادمتزوج484143م٢٤20000000‐حزيران‐154210013838١٣كركوكواف

كركوك ‐ كاظم ھدود ناصر1042
w16.4.75جومة ھاشمفھيمة درويش جاسممتزوج127156م٢٤20000000‐حزيران‐164750014364١٣كركوكواف
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كركوك ‐ كافيه قھير عبيد1043
w15.6.46عمشه حسين/ارمله16298م٢٤20000000‐حزيران‐156460013594١٣كركوكواف

كركوك ‐ كامل جمعة كاطع1044
w16.5.67بدرية بنيانفلایر حسون مناويمتزوج28م ٢٤20000000810‐حزيران‐165670014333١٣البصرةواف

كركوك ‐ كامل شرقي نتيش1045
w15.6.77زھره فھدميسون كاظم نتيشمتزوج46م ٢٤20000000405‐حزيران‐156770013774١٣كربالءواف

كركوك ‐ كامل عجيل مطر1046
w16.3.29صبريه حمودانعام عبدمتزوج49491م٢٤20000000‐حزيران‐163290013657١٣كركوكواف

w16.1.20قيسه نورساميه عالل عرنوصمتزوج23م ٢٤20000000494‐حزيران‐161200013697١٣النجفكركوككامل موجد شعالن1047

w15.1.45اشنينه كاظمسميره خيونمتزوج60785م٢٤20000000‐حزيران‐151450013198١٣كركوككركوككريم ازبين سالم1048

كركوك ‐ كريم جابر ديوان1049
w16.7.69صبريه عباسامونه محمدمتزوج39398م٢٤20000000‐حزيران‐167690014107١٣كركوكواف

كركوك ‐ كريم حسن سعود1050
w16.5.3صايه حسينمديحة قاسممتزوج7م ٢٤20000000477‐حزيران‐16530014503١٣بغدادواف

كركوك ‐ كريم حسين علي1051
w16.4.39رباب احمدميسون جواد كاظممتزوج462147م٢٤20000000‐حزيران‐164390014382١٣كركوكواف

كركوك ‐ كريم حلو رسن1052
امال منعم فاضل /متزوج321138م٢٤20000000‐حزيران‐156740013602١٣كركوكواف

w15.6.74موالني حسننھاوند عيسى داود

w15.2.78جليله عسافعربيه ايوب سعيدمتزوج379174م٢٤20000000‐حزيران‐152780013197١٣كركوككركوككريم خليل صالح1053

w15.7.60رضيه خفيبسنه ادعيس ماھودمتزوج49486م٢٤20000000‐حزيران‐157600013903١٣كركوككريم درباش تقي1054

كركوك ‐ كريم سالم كريم1055
w15.5.10ھنوه يسرسليمه خضيرمتزوج40141م٢٤20000000‐حزيران‐155100013992١٣كركوكواف

كركوك ‐ كريم شكر محمود1056
w15.3.66كاظمية ابراھيممھى حسينمتزوج43699م٢٤20000000‐حزيران‐153660013892١٣واف

كركوك ‐ كريم صالح قدوري1057
w16.3.28ملكيه اسماعيلصبيحه رشيدمتزوج47242م٢٤20000000‐حزيران‐163280013667١٣كركوكواف

كركوك ‐ كريم عباس محسن1058
w15.10.56ثالثه عليليالي قاسم خضيرمتزوج40464م٢٤20000000‐حزيران‐1510560014454١٣واف

كركوك ‐ كريم عبد الرحمن ضاحي1059
w15.5.2سناء محمدياسه عبد الجليل عبدمتزوج41198م٢٤20000000‐حزيران‐15520014147١٣كركوكواف

كركوك ‐ كريم عبد هللا علي1060
w15.4.70رقيه صنكورناديه محمد عليمتزوج326196م٢٤20000000‐حزيران‐154700014127١٣كركوكواف

كركوك ‐ كريم عبد عجيل1061
w15.4.56كاظميه شلشسعاد شناوه عباسمتزوج395178م٢٤20000000‐حزيران‐154560014140١٣كركوكواف

كركوك ‐ كريم عطه ياسين1062
w16.7.37ريحان حسينفائزه حسينمتزوج46677م٢٤20000000‐حزيران‐167370014112١٣كركوكواف
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كركوك ‐ كريم محمد حسن1063
w15.10.32حمديه نجمرجاء افھيممتزوج43067م٢٤20000000‐حزيران‐1510320014182١٣كركوكواف

w15.9.60خلفه عبدمنتھى مصطفيمتزوج768194م٢٤20000000‐حزيران‐159600013508١٣كركوككركوككريم محمد خلف1064

w15.7.65شنينه خيالزھرة حسين زبونمتزوج379107م٢٤20000000‐حزيران‐157650014451١٣كركوككريم ناجي جارح1065

w15.3.6نشميه حسينمھديه لطيف جاسممتزوج311117م٢٤20000000‐حزيران‐15360013190١٣كركوككركوككريم نصيف جاسم1066

w15.7.61مكيه غصةماجدة فالح ربحمتزوج36933م٢٤20000000‐حزيران‐157610013904١٣كركوككريم ھليل مسلم1067

كركوك ‐ كريمه زغير يوسف1068
w15.1.6حوري عيسىجاسم لفتهمتزوجة47638م٢٤20000000‐حزيران‐15160014373١٣بغدادواف

كركوك ‐ كريمه محي علي1069
w16.4.53عزيزه ھاشمرحيم عوده عليويمتزوجة426138م٢٤20000000‐حزيران‐164530014423١٣ذي قارواف

w15.3.35ھاشميه صفوك\ارملة252124م٢٤20000000‐حزيران‐153350013205١٣كركوككركوككريمه ھاشم بدن1070

w16.1.1محيلة حسين\ارمله63م ٢٤20000000469‐حزيران‐16110013324١٣بابلكركوككظيمه راجي علوان1071

w15.2.71واشيه  خنجر\ارملة49577م٢٤20000000‐حزيران‐152710013302١٣كركوككركوككفايه حيدر بجاي1072

كركوك ‐ كفايه سلطان شافي1073
w15.5.32نصره حمدهللا\ارملة757125م٢٤20000000‐حزيران‐155320014212١٣واسطواف

كركوك ‐ كمال كاظم غالي1074
w15.6.58صبيحه حبيبزينب عبود عكربمتزوج669112م٢٤20000000‐حزيران‐156580013617١٣كركوكواف

كركوك ‐ كيالن مھدي محمود1075
بشرى عبد الوھاب عبد متزوج32م/٢٤20000000333‐حزيران‐155230013981١٣كركوكواف

w15.5.23اسومه احمدالرزاق

w15.1.65جاسميه محمدزكيه فرھود ھلوسمتزوج233186م٢٤20000000‐حزيران‐151650013161١٣كركوككركوكالزم عيدان بريسم1076

كركوك ‐ لطيف صالح دعر1077
w15.6.44نوره محمدنھله ذيابمتزوج16287م٢٤20000000‐حزيران‐156440013592١٣كركوكواف

كركوك ‐ لطيف عزيز عليوي1078
w16.2.75كاظميه عباسامل ثجيل مطرمتزوج24م\٢٤20000000477‐حزيران‐162750014241١٣كركوكواف

كركوك ‐ لفتة عبيد بدر1079
w16.6.53كاظمية سلمانورود كاظم محسنمتزوج488139م٢٤20000000‐حزيران‐166530014037١٣كركوكواف

امينه نوين \خالديه متزوج355116م٢٤20000000‐حزيران‐159230013554١٣كركوككركوكلفته مطيلج مبلل1080
w15.9.23خاشوكه جبرمنصور

كركوك ‐ لميعه خليل غريب1081
w15.4.46جسومه محمد\ارملة289166م٢٤20000000‐حزيران‐154460013766١٣كركوكواف

كركوك ‐ لميعه خميس ياسين1082
w15.3.65ھاشميه خلف/ارملة19999م٢٤20000000‐حزيران‐153650013891١٣واف

w15.7.9جوزه غانمسوسن عبدج الحسين11151م٢٤20000000‐حزيران‐15790013294١٣كركوكلؤي حسين ارحيمه1083

كركوك ‐ لؤي علي فليح1084
w16.6.64سميرة مزھربيداء عامر مجيدمتزوج18129م٢٤20000000‐حزيران‐166640014143١٣كركوكواف



قائمة بأسماء المواطنين الوافدين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
w16.1.66قصيره جرونھوده وھاب فرحانمتزوج112م\ ٢٤2000000029‐حزيران‐161660013401١٣االنباركركوكلؤي معين ھوير1085

كركوك ‐ ليث شاكر جواد1086
w16.5.17فضيله خالدلمياء نوري سلمانمتزوج709150م٢٤20000000‐حزيران‐165170013855١٣كركوكواف

كركوك ‐ ليث فؤاد عبد الرزاق1087
w16.3.39رسميه حسينحياه حسينمتزوج394120م٢٤20000000‐حزيران‐163390013663١٣كركوكواف

w15.9.33حمامه عبد عليميالد عبد علي بدنمتزوج427107م٢٤20000000‐حزيران‐159330013479١٣ميسانكركوكليث كاظم بدن1088

كركوك ‐ ليلى عادل جبر1089
w16.5.76كريمة فالح\ارمله161م ٢٤20000000265‐حزيران‐165760014514١٣بغدادواف

w15.3.2سليمه عود\ارمله196166م٢٤20000000‐حزيران‐15320013318١٣كركوككركوكليلى عباس حسين1090

w15.8.3نجمه عبد الحسين/ارمله34555م٢٤20000000‐حزيران‐15830013444١٣كركوككركوكليلى عبداليمه كنكون1091

w15.1.29عامريه شنيت\ارمله338118م٢٤20000000‐حزيران‐151290013157١٣كركوككركوكليلى مصطفى عبد خضر1092

كركوك ‐ ليليه عباس جبر1093
w15.6.15خالديه زيارة/ارملة494120م٢٤20000000‐حزيران‐156150013947١٣واف

w16.1.62صبرية حافظجميلة صبري حافظمتزوج137م ٢٤20000000471‐حزيران‐161620013825١٣بغدادكركوكماجد احمد فارس1094

w15.8.43خديجة مرعيرافعة احمد سليمانمتزوج215167م٢٤20000000‐حزيران‐158430014180١٣كركوككركوكماجد اسماعيل حميد1095

كركوك ‐ ماجد امين عباس1096
w16.7.71نجمه عبدازھار جبارمتزوج155م\٢٤20000000407‐حزيران‐167710014106١٣كركوكواف

كركوك ‐ ماجد امين عمارة1097
w16.6.46نشوة عبدالنبينھاية شيرا جاسممتزوج648179م٢٤20000000‐حزيران‐166460013924١٣كركوكواف

كركوك ‐ ماجد باني نعيمه1098
w16.4.78ساعه كوزيھيفاء سالم جبارمتزوج65076م٢٤20000000‐حزيران‐164780014389١٣كركوكواف

كركوك ‐ ماجد جاسم عباس1099
w16.5.68حوري اسماعيلسعاد قاسم عباسمتزوج421117م٢٤20000000‐حزيران‐165680013862١٣كركوكواف

w15.2.66نوريه عبد هللامل عباس حمدمتزوج123845م٢٤20000000‐حزيران‐152660013248١٣كركوكماجد جاسم محمد1100

كركوك ‐ ماجد حامد محمد1101
w16.7.58زھره محمد\اعزب319163م٢٤20000000‐حزيران‐167580014078١٣كركوكواف

w15.1.26ناجيه صالحسھام جبرمتزوج380164م٢٤20000000‐حزيران‐151260013352١٣كركوككركوكماجد حبار علي1102

كركوك ‐ ماجد حميد جواد1103
w16.5.12اميرة جوادحليمه خلفمتزوج124م ٢٤20000000326‐حزيران‐165120013973١٣بغدادواف

كركوك ‐ ماجد زكي علي1104
w15.3.69كافي فرجسندس عبد اللطيفمتزوج404175م٢٤20000000‐حزيران‐153690013895١٣واف

كركوك ‐ ماجد صالح عبدهللا1105
w16.6.36زكية حيدراحالم حمادي حمدمتزوج215149م٢٤20000000‐حزيران‐166360014045١٣كركوكواف

w16.1.59عليه محمدھناء غازي حسنمتزوج147م ٢٤20000000471‐حزيران‐161590013750١٣بغدادكركوكماجد عبد الحميد سرحان1106
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كركوك ‐ ماجد كريم الوسى1107
w15.10.30حليمه عبد الكريموداد خالدمتزوج34191م٢٤20000000‐حزيران‐1510300013737١٣واف

w16.1.71نعيمه ياسينساميه عطية حماديمتزوج٢٤2000000048768‐حزيران‐161710013272١٣بغدادكركوكماجد محمد نايل1108

كركوك ‐ ماجد موحان سلمان1109
w16.2.37علياء عبدالواحدحنان نجم عبدالسادهمتزوج382119م٢٤20000000‐حزيران‐162370014254١٣كركوكواف

كركوك ‐ ماجد ھادي عبد الصاحب1110
w16.4.72ھيله بارهرضيه حميدمتزوج32565م٢٤20000000‐حزيران‐164720014440١٣كركوكواف

w15.9.18سعديه سعود\ارملة233195م٢٤20000000‐حزيران‐159180013421١٣كركوككركوكماجده حميد رشيد1111

w16.1.61جنسية حسنتغريد مطلب عصفورمتزوج2م ٢٤20000000451‐حزيران‐161610013800١٣بغدادكركوكمازن رسول عبد1112

كركوك ‐ مازن عبد العباس زيدان1113
w15.6.13فاطمة طالبخلود فرحانمتزوج333125م٢٤20000000‐حزيران‐156130013945١٣واف

كركوك ‐ مازن فؤاد داود1114
w16.3.30سعديه حسنيسرى طالبمتزوج417135م٢٤20000000‐حزيران‐163300013658١٣كركوكواف

كركوك ‐ مازن محمد حسين1115
w16.4.63اصيله حسينساجده جبار حويتممتزوج31815م٢٤20000000‐حزيران‐164630014260١٣كركوكواف

كركوك ‐ مال هللا الياس مراد1116
w16.5.10رحاني اسودسندس ناصر خضرمتزوج115م ٢٤20000000317‐حزيران‐165100014519١٣نينوىواف

w15.3.21شكله خليفهعليه حمودمتزوج354157م٢٤20000000‐حزيران‐153210013260١٣كركوككركوكمالك جري مطرود1117

w15.1.35ليله محمدقاھرة شنانمتزوج29612م٢٤20000000‐حزيران‐151350013176١٣بغدادكركوكماھر خالد حنون1118

w16.1.54فضيلة احمدنھوده سالم داودمتزوج73م ٢٤20000000465‐حزيران‐161540013749١٣بغدادكركوكماھر سلمان رحيم1119

كركوك ‐ مثنى ثابت براك1120
w16.2.24ھناء شنديجھينه خليل خليفهمتزوج265126م٢٤20000000‐حزيران‐162240014253١٣كركوكواف

w15.1.30رمزيه رشادايمان صالحمتزوج7664م٢٤20000000‐حزيران‐151300013213١٣كركوككركوكمثنى طارق صديق1121

w16.1.56رضية عباسفوزية جاسممتزوج9م ٢٤20000000359‐حزيران‐161560013747١٣بغدادكركوكمثنى فيصل صادق1122

كركوك ‐ مجبل عوده وداعه1123
w15.5.46بھت راضيزكيه سليم عبيدمتزوج6599م٢٤20000000‐حزيران‐155460014472١٣بغدادواف

كركوك ‐ مجيد حسن احمد1124
w16.2.74ضحيه احمدصفيه عبد الكريممتزوج428123م٢٤20000000‐حزيران‐162740014242١٣كركوكواف

كركوك ‐ مجيد خلف بخيت1125
w16.4.21شمسه بديويھناء عليمتزوج699178م٢٤20000000‐حزيران‐164210014414١٣االنبارواف

w15.2.76رسميه حيدركريمه ناصر محسنمتزوج672114م٢٤20000000‐حزيران‐152760013253١٣كركوككركوكمجيد شاطي جويعد1126

w16.8.4غنده حمودفتيه جاسم جابرمتزوج455101م٢٤20000000‐حزيران‐16840013279١٣كركوكمجيد صبار ھزاع1127

w16.1.77جميله جاسمنوره حسن جاسممتزوج41م ٢٤20000000734‐حزيران‐161770013681١٣بغدادكركوكمجيد عبد الحميد عبد1128
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كركوك ‐ مجيد عبد الزھره طاوى1129
w15.4.60جھاده فرحانحليمه رسن خضيرمتزوج405141م٢٤20000000‐حزيران‐154600014137١٣كركوكواف

w15.3.30نوشه حنظلھيفاء عبد السادهمتزوج36136م٢٤20000000‐حزيران‐153300013134١٣كركوككركوكمجيد مسافر فيصل1130

كركوك ‐ مجيده عيدان مريوش1131
w15.5.22شغيه كعود\ارمله333162م٢٤20000000‐حزيران‐155220013982١٣كركوكواف

w15.2.9بدريه عبيدبشرى حبيب حميدمتزوج47668م٢٤20000000‐حزيران‐15290013363١٣كركوككركوكمحسن سرحان رسن1132

كركوك ‐ محسن صاحب عبود1133
w15.10.54نجيبه عبدهللابشرى حسين علوانمتزوج٢٤2000000016105‐حزيران‐1510540014456١٣واف

كركوك ‐ محسن عطيه عاشور1134
w15.3.43صيامه سلطانجميله عيدان حسينمتزوج36557م٢٤20000000‐حزيران‐153430014569١٣كركوكواف

w16.1.80كاظميه جاسمكافيه حسين عزيزمتزوج100م ٢٤20000000413‐حزيران‐161800013694١٣بغدادكركوكمحسن علي العيبي1135

w15.7.42زھيه فرحانحمدة خضير حسينمتزوج41013م٢٤20000000‐حزيران‐157420013920١٣كركوكمحسن عودة حسين1136

كركوك ‐ محسن قاسم خلف1137
w15.4.61زھره حمدنعيمه حسين حوينمتزوج46314م٢٤20000000‐حزيران‐154610014136١٣كركوكواف

كركوك ‐ محسن محمد حسن1138
رسمية خلف علي \متزوج٢٤2000000019475‐حزيران‐163710014026١٣بغدادواف

w16.3.71ناكه زبونكاظمية عبد جبر

w16.8.56كاظميه جاسمكريمه بھلولمتزوج420199م٢٤20000000‐حزيران‐168560013463١٣كركوككركوكمحسن مھدي حسين1139

كركوك ‐ محمد ابراھيم داود1140
w15.4.89امينه حسينفاطمه محمد حسينمتزوج646122م٢٤20000000‐حزيران‐154890014187١٣موصلواف

كركوك ‐ محمد احمد حميد1141
واف

صالح 
w16.5.35عمشه حسينعائشة علي روحيمتزوج21م ٢٤20000000265‐حزيران‐165350014507١٣الدين

w16.1.65زھديه حامداسماء حامد محمودمتزوج22م ٢٤20000000737‐حزيران‐161650013275١٣موصلكركوكمحمد احمد عبد هللا1142

كركوك ‐ محمد احمد عوده1143
w15.10.13عليه نجرسزھره عيادهمتزوج٢٤2000000025252‐حزيران‐1510130013728١٣واف

كركوك ‐ محمد احمد محمود1144
w16.5.66نوفة رمضانعامره سالم عليمتزوج83م ٢٤20000000346‐حزيران‐165660014334١٣نيننوىواف

كركوك ‐ محمد اسماعيل اسباھي1145
w16.4.42جوري كاظمجميله عبودعليمتزوج16396م٢٤20000000‐حزيران‐164420014379١٣كركوكواف

w15.1.52سعديه عبد الوھابمنى سعيد مھديمتزوج246116م٢٤20000000‐حزيران‐151520013303١٣كركوككركوكمحمد اكرم حسين1146

كركوك ‐  محمد اكرم داود1147
w16.4.48عليه محمداسماء عصمت محمودمتزوج375110م٢٤20000000‐حزيران‐164480014190١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد بھاء مصلح1148
w16.7.65طاھره حسينناديه احمد حسينمتزوج341101م٢٤20000000‐حزيران‐167650014057١٣كركوكواف

w15.8.67حثيثه نھارفكر احمدمتزوج66333م٢٤20000000‐حزيران‐158670013387١٣كركوكمحمد تركي اسماعيل1149
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w15.2.27سعدية حمزةاميرة فياض صالحمتزوج170100م٢٤20000000‐حزيران‐152270013268١٣بغدادكركوكمحمد جاسم عباس1150

كركوك ‐ محمد جاسم علي1151
w16.7.59ملكه حيدرامل مھدي عليمتزوج161120م٢٤20000000‐حزيران‐167590014053١٣كركوكواف

صالح كركوكمحمد جاسم محمد1152
w16.1.68نوريه عبد هللازينب ھاشم جاسممتزوج٢٤20000000124169‐حزيران‐161680013299١٣الدين

w16.1.63وبريه وادي/مطلق43471م٢٤20000000‐حزيران‐161630013937١٣كركوكمحمد جاسم محمد1153

w15.8.82شھيده دوھانھناء جاسممتزوج210122م٢٤20000000‐حزيران‐158820013373١٣كركوكمحمد جاسم محمد1154

كركوك ‐ محمد جاسم محمد1155
w15.3.73لطيفة حميدنھى عادلمتزوج289150م٢٤20000000‐حزيران‐153730013898١٣واف

كركوك ‐ محمد جبار شرھان1156
w15.5.17مكيه سبھانايمان محمد جالسمتزوج41119م٢٤20000000‐حزيران‐155170013986١٣كركوكواف

كركوك ‐  محمد جبار عاشور1157
w16.3.68مكية عبد هللاصفية عبد الجليل خليلمتزوج191م ٢٤20000000391‐حزيران‐163680014028١٣البصرةواف

كركوك ‐ محمد جالب خضير1158
w16.2.33حصيلة عويدزھرة جاسممتزوج42863م٢٤20000000‐حزيران‐162330014491١٣واف

كركوك ‐ محمد جواد كاظم1159
w16.5.70صبريه جمعهعبير موفق جعفرمتزوج187119م٢٤20000000‐حزيران‐165700013868١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد حسن نصيف1160
w15.5.74امينه فاضلرابعة حماديمتزوج٢٤20000000317100‐حزيران‐155740014552١٣واف

w15.9.70وداد عزيزايمان مزھر عبدالجليلمتزوج47622م٢٤20000000‐حزيران‐159700013519١٣كركوككركوكمحمد حسن ھليل1161

كركوك ‐  محمد حسين ابراھيم1162
w16.3.65معيوفة جبارعالھن اسماعيل نصيفمتزوج184م \ ٢٤20000000666‐حزيران‐163650014027١٣االنبارواف

كركوك ‐ محمد حسين حيدر1163
w16.6.42فتحية كاظمھيفاء رزوقيمتزوج3845م٢٤20000000‐حزيران‐166420014008١٣واف

كركوك ‐ محمد حسين ظاھر1164
w15.10.63فرحه ورديامل محمد احمدمتزوج٢٤2000000042054‐حزيران‐1510630014457١٣واف

w15.3.39نجيبه عباسنظيره حيدر ابراھيممتزوج166م\٢٤20000000209‐حزيران‐153390013188١٣كركوككركوكمحمد حقي عبدالرزاق1165

w15.7.11وسيله عباسحوراء جليلمتزوج558191م٢٤20000000‐حزيران‐157110013290١٣كركوكمحمد خلف حريجه1166

كركوك ‐ محمد خلف سوادي1167
w16.3.22وضحه محمدخديجه عبدهللا نجممتزوج٢٤20000000663127‐حزيران‐163220013644١٣كركوكواف

w15.3.13نورية عفلوككفاح خطابمتزوج74623م٢٤20000000‐حزيران‐153130013328١٣بابلكركوكمحمد خلف ماذي1168

w16.8.2نوريه جبرسعاد محمد عبد الحسينمتزوج354174م٢٤20000000‐حزيران‐16820013473١٣كركوككركوكمحمد راضي ابھار1169
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كركوك ‐ محمد راضي حسن1170
w15.4.66بدريه رحيمحياه خليل اسماعيلمتزوج3936م٢٤20000000‐حزيران‐154660014131١٣كركوكواف

w15.1.79فوزيه ضيابيفليحه حسين رحيلهمتزوج36م ٢٤20000000369‐حزيران‐151790013220١٣بغدادكركوكمحمد راضي حمد1171

كركوك ‐  محمد رمضان عبد هللا1172
ساجده عبد الجبار متزوج29624م٢٤20000000‐حزيران‐15550013995١٣كركوكواف

w15.5.5عليه يوسفيوسف

كركوك ‐ محمد رياض حسين1173
w15.4.71ساجده صدامفاطمه صبار ماھرمتزوج37780م٢٤20000000‐حزيران‐154710014126١٣كركوكواف

w15.9.65سعديه جبر\اعزب40498م٢٤20000000‐حزيران‐159650013513١٣كركوككركوكمحمد زوره عبدهللا1174

كركوك ‐ محمد سالم سرحان1175
w16.3.54عامريه محمد سعيدخلود فرحان سرحانمتزوج332160م٢٤20000000‐حزيران‐163540013776١٣نينوىواف

كركوك ‐ محمد شاكر محمود1176
واف

صالح 
w16.5.30غنية احمدفاتن لطيف جاسممتزوج83م \ ٢٤20000000606‐حزيران‐165300013957١٣الدين

محمد صادق حسين عبد 1177
w15.2.16رحمه جاسمليلى علي عبدمتزوج171م ٢٤20000000425‐حزيران‐152160013356١٣كركوككركوكالوھاب

كركوك ‐ محمد صالح صبيح1178
w16.2.80نديمه حسينحال يوسفمتزوج359178م٢٤20000000‐حزيران‐162800014237١٣كركوكواف

w15.9.68صبريه عمارهسليمه جاسم محمدمتزوج48837م٢٤20000000‐حزيران‐159680013517١٣كركوككركوكمحمد ضاحي عزيز1179

w15.1.69امل جريناديه كاظم جاسممتزوج1083121م٢٤20000000‐حزيران‐151690013132١٣كركوكمحمد طالب شاكر1180

كركوك ‐ محمد عايد محمد1181
واف

صالح 
w15.4.86حمديه احمدفردوس ابراھيممتزوج18311م٢٤20000000‐حزيران‐154860013803١٣الدين

كركوك ‐ محمد عباس حردان1182
w15.6.57بھيه فرحاناسماء حميد فرحانمتزوج181م/٢٤20000000669‐حزيران‐156570013618١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد عبد الحسين شھيد1183
w16.2.82نذيره شھيدزمن مھديمتزوج777104م٢٤20000000‐حزيران‐162820014229١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد عبد مھتلف1184
w16.2.56عليه معيلوساجده خضيرمتزوج46993م٢٤20000000‐حزيران‐162560014478١٣واف

كركوك ‐ محمد عبدالجبار حسين1185
w16.6.13جميله عليجنان كريم حسينمتزوج٢٤20000000380148‐حزيران‐166130014287١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد عبدالجبار عبد1186
w15.4.9جتابه عبدالجبارزينب حميد فاضلمتزوج33822م٢٤20000000‐حزيران‐15490013848١٣كركوكواف

صالح كركوكمحمد عبدالرحمن محمود1187
متزوج\6561662م٢٤20000000‐حزيران‐159480013497١٣الدين

لطيفه نجم 
ھالل\سندس حارث 

سليم
w15.9.48صفيه نجم

كركوك ‐ محمد عبدالرضا حميدي1188
w16.6.35بدريه حميداحالم عبدالعاليمتزوج4304م٢٤20000000‐حزيران‐166350013851١٣كركوكواف
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w15.1.74كيمره فنيخھناء لفتهمتزوج295115م٢٤20000000‐حزيران‐151740013337١٣كركوككركوكمحمد عبيد زاير1189

w16.1.84صبريه احمدسناء عزيز عبد هللامتزوج333138م٢٤20000000‐حزيران‐161840013687١٣ديالىكركوكمحمد عدنان حسين1190

w15.1.55عدويه جاسمعروبه علي خضرمتزوج33856م٢٤20000000‐حزيران‐151550013146١٣كركوككركوكمحمد عدنان شجاع1191

w15.7.59خضيره روحيصبحه مصطفى بنيانمتزوج17144م٢٤20000000‐حزيران‐157590013905١٣كركوكمحمد عطاهللا حسين1192

w15.9.61فتحيه رعدملوك عبيد سعيدمتزوج469101م٢٤20000000‐حزيران‐159610013509١٣كركوككركوكمحمد على ناصر ضامن1193

كركوك ‐ محمد علي جبر1194
w15.4.81زھره نوشيشيماء عيسى غانممتزوج408108م٢٤20000000‐حزيران‐154810013824١٣بغدادواف

كركوك ‐ محمد علي حسين1195
w16.2.76صفيه حميدخلود محسنمتزوج٢٤2000000041664‐حزيران‐162760014487١٣واف

كركوك ‐ محمد علي محمد1196
w16.7.15زلخه عثمانعليا محمد عبد جاسممتزوج7835م٢٤20000000‐حزيران‐167150014056١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد عليوي فھد1197
w16.6.16سليمه حسينسكنه حسين كمرمتزوج421171م٢٤20000000‐حزيران‐166160014074١٣كركوكواف

محمد عماد الدين شبل 1198
محمد

كركوك ‐ 
w16.3.45مريم احمد\اعزب62099م٢٤20000000‐حزيران‐163450013670١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد غضبان حمادي1199
w16.6.26نوفه خزعلصبيحة جبارمتزوج31686م٢٤20000000‐حزيران‐166260014023١٣واف

w15.9.79زكيه محمدجاكلين محسن عزيزمتزوج105م/٢٤20000000338‐حزيران‐159790013465١٣كركوككركوكمحمد فھد داغر1200

كركوك ‐ محمد قاسم الزم1201
w12.5.37صدامه حسنسھادحسنمتزوج87986م٢٤20000000‐حزيران‐125370014571١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد قاسم محسن1202
w16.5.42جرية كاظمسليمه راضي ثجيلمتزوج183م ٢٤20000000346‐حزيران‐165420013969١٣بغدادواف

كركوك ‐ محمد قاسم محمد1203
w16.3.8بدريه حسيناميره محسن جويدمتزوج45546م٢٤20000000‐حزيران‐16380013625١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد كاطع ناصر1204
w16.3.42ھناء كاظمزينب خضيرمتزوج2527م٢٤20000000‐حزيران‐163420013666١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد كريم جبار1205
w15.3.76سعدونه صوب هللاصابرين جبار موسىمتزوج105م٢٤20000000١٠٤٠‐حزيران‐153760013822١٣بغدادواف

كركوك ‐ محمد كريم شھاب1206
w15.6.21صبيحة خلف حسانيمتزوج403126م٢٤20000000‐حزيران‐156210014559١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمد محسن عبداللطيف1207
w15.10.59حسنه عباديصبيحه عباسمتزوج391121م٢٤20000000‐حزيران‐1510590014460١٣واف

w15.2.7فخرية سھرصباح عبد عليمتزوج788108م٢٤20000000‐حزيران‐15270013238١٣كركوككركوكمحمد محسن عبود1208

كركوك ‐ محمد محمود عبد المجيد1209
w16.2.47فرحه خلفنونره عبد المجيد خلفمتزوج62315م٢٤20000000‐حزيران‐162470014203١٣كركوكواف
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كركوك ‐ محمد مكلف كاظم1210
w16.2.71حسنه صنكوررزيقه بھيدلمتزوج364151م٢٤20000000‐حزيران‐162710014228١٣كركوكواف

w15.7.81لطيفه نجماحراررشيد حسونمتزوج476139م٢٤20000000‐حزيران‐157810014176١٣كركوكمحمد مھدي حسون1211

w16.8.81حمديه حسينصدريه احمد عباسمتزوج380140م٢٤20000000‐حزيران‐168810013458١٣كركوككركوكمحمد نور حمود يونس1212

كركوك ‐ محمد نوري سعيد1213
w16.2.57نجيه موسىاالء احمد ابراھيممتزوج47183م٢٤20000000‐حزيران‐162570014479١٣واف

كركوك ‐ محمد ھاشم حاشوش1214
w16.6.91غازية جابرزينب كاظم حاشوشمتزوج20078م٢٤20000000‐حزيران‐166910014144١٣كركوكواف

w15.9.73ابتسام محمداسماء محمود عبدالقادرمتزوج27م\٢٤20000000402‐حزيران‐159730013522١٣كركوككركوكمحمد وعد هللا اسحق1215

كركوك ‐ محمد ياسين حسين1216
w16.4.87فتحيه حسينحسنه  علي عيسىمتزوج756153م٢٤20000000‐حزيران‐164870014268١٣كركوكواف

كركوك ‐ محمدشريف يونس محمد1217
w15.10.39صبريه مصطفىعزيزه سعيدمتزوج382139م٢٤20000000‐حزيران‐1510390014434١٣واف

w15.1.22عيده صعبسعديه احمد عبد هللامتزوج191م ٢٤20000000408‐حزيران‐151220013211١٣الموصلكركوكمحمود حنوش عزاوي1218

كركوك ‐ محمود شاكر سعود1219
w16.7.9نميمه درويشعائشه جاسم محمدمتزوج19672م٢٤20000000‐حزيران‐16790014085١٣كركوكواف

w15.3.28سعاد عبدھناء جابرمتزوج5م ٢٤20000000659‐حزيران‐153280013313١٣كركوككركوكمحمود شاكر عاتي1220

كركوك ‐ محمود طارق احمد1221
سھير عبد الوھاب عبد متزوج75541م٢٤20000000‐حزيران‐162460014201١٣كركوكواف

w16.2.46راجحه احمدالرزاق

w15.2.4سعاد حسينانتصار ربيع كعيممتزوج37591م٢٤20000000‐حزيران‐15240013153١٣كركوككركوكمحمود عبدالوھاب نايف1222

w15.7.5نجود خلفسعديه رمان حسنمتزوج٢٤20000000623104‐حزيران‐15750014466١٣كركوكمحمود عواد عسكر1223

كركوك ‐ محمود مھدى علي1224
w16.6.18كركر الزمسلوى سيدسلمانمتزوج47050م٢٤20000000‐حزيران‐166180014280١٣كركوكواف

w15.1.83ترفه نصارايمان عمرمتزوج429130م٢٤20000000‐حزيران‐151830013208١٣بغدادكركوكمداح زعل عايش1225

w15.8.51منوه سعيد/ارمله38375م٢٤20000000‐حزيران‐158510013284١٣كركوكمديحه محسن سبيع1226

كركوك ‐ مراد كاظم كاطع1227
w16.4.23بريديه اسعيدبشيره عبدهللامتزوج4771م٢٤20000000‐حزيران‐164230014407١٣بغدادواف

w16.1.21سعدية حيالتغريد مھدي عليمتزوج9م ٢٤20000000476‐حزيران‐161210013320١٣بغدادكركوكمرتضى جابر علي1228

كركوك ‐ مرتضى عبد الكريم عبيد1229
w15.6.2زكيه كاظم\اعزب220149م٢٤20000000‐حزيران‐15620014557١٣كركوكواف

w15.7.27بدريه سيالن/ارملة47735م٢٤20000000‐حزيران‐157270013534١٣كركوكمريم سوادي سابط1230

كركوك ‐ مريم محمد لطيف1231
w16.5.53حسنه يوسف\ارملة4511م٢٤20000000‐حزيران‐165530013865١٣كركوكواف
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كركوك ‐ مزھر صالح زيدان1232
w16.5.25*ماجدة احمد زيدانمتزوج179م \ ٢٤20000000379‐حزيران‐165250013953١٣بغدادواف

كركوك ‐ مزھر عريبي حبوب1233
w16.7.6حتيمه رحيمهقناة بداي رسنمتزوج4186م٢٤20000000‐حزيران‐16760014070١٣كركوكواف

w15.8.68حمديه شعالنزھرة نعمهمتزوج455158م٢٤20000000‐حزيران‐158680013388١٣كركوكمسلم خليل رفيق1234

كركوك ‐ مسلم محمد نايف1235
w15.4.57عليه محمدايمان جھاد عبدمتزوج185م٢٤20000000٧٨٣‐حزيران‐154570014139١٣كركوكواف

كركوك ‐ مشتاق طالب جاسم1236
w16.4.85كفايه طالبوفيه عباس كاظممتزوج169155م٢٤20000000‐حزيران‐164850014377١٣كركوكواف

كركوك ‐ مصطفى خليل مصطفى1237
w15.6.37غازيه ياسامال كريم محمدمتزوج808193م٢٤20000000‐حزيران‐156370013585١٣كركوكواف

كركوك ‐ مصطفى عبد الرحيم جليل1238
w16.4.25سميعه عمرايمان عباس عمرمتزوج8104م٢٤20000000‐حزيران‐164250014196١٣كركوكواف

كركوك ‐ مصطفى ھادي يوسف1239
w16.6.90زكية عودةشذى احمد يوسفمتزوج477180م٢٤20000000‐حزيران‐166900014025١٣كركوكواف

كركوك ‐ مضر حميد مبيت1240
w15.5.82سھام حميدعبير عادل حميدمتزوج36759م٢٤20000000‐حزيران‐155820014367١٣كركوكواف

w15.2.64عطيه ھندىخوله ثامر سراجمتزوج326143م٢٤20000000‐حزيران‐152640013159١٣كركوككركوكمظھر خلف ظاھر1241

كركوك ‐ معاذ توفيق محمد1242
w16.3.79رشيده سكرانرحاب خليلمتزوج٢٤200000001725‐حزيران‐163790013653١٣كركوكواف

كركوك ‐ معتز ذاكر حميد1243
w15.5.35حليمه ابراھيمحنان محمد طهمتزوج125176م٢٤20000000‐حزيران‐155350014216١٣االنبارواف

كركوك ‐ معد عبد الستار عبد الواحد1244
w16.3.44ناھده ابراھيمھناء ابراھيم مھديمتزوج209169م٢٤20000000‐حزيران‐163440013669١٣كركوكواف

كركوك ‐ معزز خليل ابراھيم1245
w16.3.50حياه صالح\ارملة190198م٢٤20000000‐حزيران‐163500013629١٣كركوكواف

w15.1.33شكريه مھديثناء سلمان مذروبمتزوج16480م٢٤20000000‐حزيران‐151330013131١٣كركوككركوكمعن عبدالحمزه مذروب1246

w15.1.80مي نديمعطارد فيصل شكيرمتزوج79م ٢٤20000000569‐حزيران‐151800013222١٣بغدادكركوكمعن محمد سالم1247

بشرى عبد الكاظم متزوج63661م٢٤20000000‐حزيران‐152300013183١٣كركوككركوكمعين عبد الحسن عبد1248
w15.2.30تعلوله عبدعريبي

w15.1.68حمده نايفرجاح محمد سوھيدمتزوج377155م٢٤20000000‐حزيران‐151680013130١٣كركوككركوكمعيوف ابراھيم فريح1249

كركوك ‐ مفيده محمود يحيى1250
w15.4.15فضيله مجيد/ارمله179197م٢٤20000000‐حزيران‐154150013832١٣كركوكواف

كركوك ‐ مكي عون علي1251
w15.6.43رشيده ابراھيمسعاد مجيد حمدمتزوج820164م٢٤20000000‐حزيران‐156430013591١٣كركوكواف
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كركوك ‐ ملكيه وناس مراح1252
w15.2.79منھيه نجيت\ارمله٢٤20000000477/1166‐حزيران‐152790014570١٣كركوكواف

منار عبد الزھره عبد 1253
w15.1.1عليه مھدي\ارمله124م ٢٤20000000480‐حزيران‐15110013212١٣كربالءكركوكالحسين

كركوك ‐ منذر جاسم محمد1254
w16.2.19مليحة حسيننھلة عباسمتزوج58478م٢٤20000000‐حزيران‐162190014497١٣واف

كركوك ‐ منذر ھرمز مروكي1255
w16.7.3كتو ايشوازھارمخائيل تومامتزوج484100م٢٤20000000‐حزيران‐16730014289١٣كركوكواف

كركوك ‐ منھد احمد حسين1256
w16.3.10امينه حسينرجاء خلف حسينمتزوج15476م٢٤20000000‐حزيران‐163100013674١٣كركوكواف

كركوك ‐ منور عبدالرضا فليح1257
w16.6.59سكينه سلمانسميرة حسنمتزوج32518م٢٤20000000‐حزيران‐166590014016١٣واف

كركوك ‐ منيره لطيف سبتي1258
w16.7.48حمده حويش\ارملة32م\٢٤20000000289‐حزيران‐167480014110١٣كركوكواف

كركوك ‐ منيف حريش مشوع1259
واف

صالح 
w16.3.77عنود جمھمكمره حسين وھيجمتزوج20464م٢٤20000000‐حزيران‐163770013794١٣الدين

كركوك ‐ مھدي بنيان صخي1260
w15.10.81جميله عبد الرحمنصالحه داود فالحمتزوج584152م٢٤20000000‐حزيران‐1510810014391١٣كركوكواف

كركوك ‐ مھدي حمودي نادين1261
w16.4.10فضه  حسنسعديه خليلمتزوج26174م٢٤20000000‐حزيران‐164100014351١٣كركوكواف

w15.7.2نجمه مھديسھيله محمود زيدانمتزوج٢٤20000000134410‐حزيران‐15720014465١٣كركوكمھدي صالح عبدهللا1262

كركوك ‐ مھدي صالح مھدي1263
w15.4.39ناھده احمدانتصار عبد الواحدمتزوج42925م٢٤20000000‐حزيران‐154390013752١٣كركوكواف

w15.8.63حسن قاسميسرى غالبمتزوج52344م٢٤20000000‐حزيران‐158630013383١٣كركوكمھدي فالح باشاغ1264

كركوك ‐ مھدي فالح حسن1265
w15.10.35عليه شابعميعاد سليمانمتزوج٢٤2000000047347‐حزيران‐1510350013741١٣واف

كركوك ‐  مھدي كريم جواد1266
w16.6.12ثرية عبودسھيلة سالم محمد حسنمتزوج19119م٢٤20000000‐حزيران‐166120014316١٣كركوكواف

كركوك ‐ مھدي لفتة زغير1267
w16.5.60واشية جودةوداد محسن داودمتزوج111م ٢٤20000000455‐حزيران‐165600014337١٣بغدادواف

كركوك ‐ مھدي محمد مھدي1268
w16.7.41عليه عليسميره علي جميلمتزوج487197م٢٤20000000‐حزيران‐167410014091١٣كركوكواف

كركوك ‐ مھند صالح ابراھيم1269
w16.2.29خوله محمدفاطمه عاشور محمدمتزوج1403176م٢٤20000000‐حزيران‐162290014199١٣كركوكواف

كركوك ‐ مھند محمد عبد الزھره1270
w15.3.51سليمه حمزةنجالء جبارمتزوج647127م٢٤20000000‐حزيران‐153510013878١٣واف
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w15.3.31ابتسام محموداالء علي خميسمتزوج33463م٢٤20000000‐حزيران‐153310013311١٣كركوككركوكمھند نجم عزيز1271

كركوك ‐ موحان سلمان كاظم1272
w16.6.89فاطمه احمدعلياء عبدالواحدمتزوج382119م٢٤20000000‐حزيران‐166890013852١٣كركوكواف

كركوك ‐ موسى احمد عبدهللا1273
w16.6.70ردسة صالحابتھال نجم عبدهللامتزوج7259م٢٤20000000‐حزيران‐166700014320١٣كركوكواف

مديحه سلمان وداعه /متزوج30879م٢٤20000000‐حزيران‐15140013144١٣كركوككركوكموسى كاظم سعدون1274
w15.1.4صبريه جاسمبديعه محمد

كركوك ‐ موفق محمد حمودي1275
w15.5.20قسمه حسيننھله قاسم محمدمتزوج42781م٢٤20000000‐حزيران‐155200013985١٣كركوكواف

كركوك ‐ موفق ھادي محمد حسن1276
w16.3.35فضيله درويشانتصار فاضلمتزوج60653م٢٤20000000‐حزيران‐163350013600١٣كركوكواف

كركوك ‐ مولود عبد فالح1277
w16.6.67مطيعة حبيبلميعة توفيق جاسممتزوج334197م٢٤20000000‐حزيران‐166670014038١٣كركوكواف

صالح كركوكمؤيد طه علي1278
w16.1.34رائده جاسممھا رافع شھابمتزوج11م ٢٤20000000193‐حزيران‐161340013323١٣الدين

w16.1.16فضيلة كاظمجنان جبار عبد عليمتزوج163م ٢٤20000000223‐حزيران‐161160013407١٣بغدادكركوكمؤيد كاظم جاسم1279

كركوك ‐ مؤيد نعيم ناھي1280
w15.10.64سناء عبد هللازھار غازيمتزوج64814م٢٤20000000‐حزيران‐1510640014500١٣واف

كركوك ‐ ميثاق ميذاب فضاله1281
w15.3.84جمھوريه صجمزھراء منشد عبيدمتزوج382125م٢٤20000000‐حزيران‐153840013816١٣واسطواف

كركوك ‐ ميسون خلف عكلة1282
w15.10.58وزة محمد/ارملة34380م٢٤20000000‐حزيران‐1510580014329١٣واف

كركوك ‐ ميسون شاكر عبدهللا1283
w16.7.23فخريه عبدهللا\ارملة16353م٢٤20000000‐حزيران‐167230014081١٣كركوكواف

w15.9.56عواطف ثامر\ارملة49461م٢٤20000000‐حزيران‐159560013504١٣كركوككركوكميعاد عباس صبيح1284

كركوك ‐ ناجح جاسم محمد1285
خلود عبداالله متزوج35734م٢٤20000000‐حزيران‐167740014088١٣كركوكواف

w16.7.74سكنه جاسمعبدالزھره

w16.1.46عربية خليفةامل حسين مطرمتزوج140م\٢٤20000000465‐حزيران‐161460013677١٣واسطكركوكناجي عبود مطر1286

w15.8.74شويله مجمانسھام عبدمتزوج49374م٢٤20000000‐حزيران‐158740013394١٣كركوكناجي كاظم مثجل1287

كركوك ‐ ناجيه جاسم محمد1288
w16.2.62نعيمه حسين/ارمله44973م٢٤20000000‐حزيران‐162620014257١٣كركوكواف

كركوك ‐ ناصر سالم بدر1289
w16.7.28زكيه جبارحليمه عبود عباسمتزوج193133م٢٤20000000‐حزيران‐167280014097١٣كركوكواف

كركوك ‐ ناصر كاظم علي1290
w15.10.12نعيمه ھاللحنان عيدانمتزوج٢٤20000000777154‐حزيران‐1510120013726١٣واف
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كركوك ‐ ناطق دھام عبھول1291
w16.3.41اشھبه محمدساجده دعبولمتزوج43098م٢٤20000000‐حزيران‐163410013665١٣كركوكواف

w9.5.90جوليت ايلثاعكترينه كوركيس بولصمتزوج170132م٢٤20000000‐حزيران‐95900013187١٣كركوككركوكناظم بطرس حنا1292

w16.8.88مطره ديوانسنيه عبود عصفورمتزوج٢٤200000006231850‐حزيران‐168880013451١٣كركوككركوكناظم علي فرحان1293

w15.3.12فضيلة جلوبشيماء ريسان صنكورمتزوج338122م٢٤20000000‐حزيران‐153120013145١٣بغدادكركوكناظم عواد ايدام1294

w15.7.12حليمه عبيدكريمه سيد سلمانمتزوج٢٤20000000338168‐حزيران‐157120013549١٣كركوكناظم كاظم عبيد1295

كركوك ‐ ناظم نعيم حسن1296
w16.3.67بھيه حسنسناء جبار حسنمتزوج128م ٢٤20000000529‐حزيران‐163670014029١٣بغدادواف

w16.1.26كظيمه عباس/ارملة154108م٢٤20000000‐حزيران‐161260013371١٣كركوكناھدة عبدعلي عباس1297

كركوك ‐ ناھض سالم خضير1298
w16.6.49سليمة مطرودةميسون مال هللا محمدمتزوج47898م٢٤20000000‐حزيران‐166490013873١٣كركوكواف

كركوك ‐ ناھي عراك عايد1299
w16.2.51برده جسابسعديه محمد عايدمتزوج726160م٢٤20000000‐حزيران‐162510014482١٣واف

w15.8.23اعتقاد كاظمعلياء سلمان رشيدمتزوج26161م٢٤20000000‐حزيران‐158230013428١٣كركوككركوكنبيل خليل ستار1300

كركوك ‐ نبيل محسن يعقوب1301
w15.6.33سليمه ظاھرنصره حمد حسينمتزوج355163م٢٤20000000‐حزيران‐156330013581١٣كركوكواف

w15.8.1كافيه علوان/ارمله162147م٢٤20000000‐حزيران‐15810013449١٣كركوككركوكنجاة علي حسين1302

كركوك ‐ نجاة مخيف حسين1303
w16.7.40ھمزيه كاطع/ارمله20766م٢٤20000000‐حزيران‐167400014072١٣كركوكواف

w15.9.59عطيه عليويبسامه جابر عليويمتزوج477100م٢٤20000000‐حزيران‐159590013507١٣كركوككركوكنجاح سعيد محمد1304

w15.8.73غازيه سعدون/ارملة٢٤20000000136297‐حزيران‐158730013393١٣كركوكنجاح عبيد جواد1305

كركوك ‐ نجاه خضير عباس1306
w16.2.48وزيره عزيز\ارمله264134م٢٤20000000‐حزيران‐162480014204١٣كركوكواف

w16.8.46بھيه طه\ارمله35544م٢٤20000000‐حزيران‐168460013471١٣كركوككركوكنجاه عبد هللا ياسين1307

w16.1.33نافعه يحيى\ارمله117م ٢٤20000000391‐حزيران‐161330013322١٣نينوىكركوكنجالء ساميه سعيد1308

كركوك ‐ نجم الدين عطيه محمد1309
واف

نينوى 
٢٤20000000‐حزيران‐١٣٨151010013700١٣

22013
w15.10.1رابحة محمدانتصار احمد سالممتزوج54م /8

كركوك ‐ نجم مھلھل كشيش310
w16.4.84كاظميه زاھيفاتن جاسم محمدمتزوج79623م٢٤20000000‐حزيران‐164840014269١٣كركوكواف

w15.3.19سوريه حمد\ارملة559183م٢٤20000000‐حزيران‐153190013266١٣كركوككركوكنجمه عطيه حسن1311

w16.1.58كنطارة كاظم\ارمله49م ٢٤20000000386‐حزيران‐161580013745١٣بابلكركوكنجوى محمد مجيد1312

كركوك ‐ نجيبة حسن عزيز1313
w16.6.14غنية حبيب/ارملة495116م٢٤20000000‐حزيران‐166140014325١٣كركوكواف



قائمة بأسماء المواطنين الوافدين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
w15.7.19مكيه توفيق/ارمله48850م٢٤20000000‐حزيران‐157190013543١٣كركوكنجيه ھاشم ناجي1314

كركوك ‐ نداء جليل سليم1315
w16.2.31نجمه عيسىانيتا جورجمتزوج٢٤20000000480130‐حزيران‐162310014493١٣واف

كركوك ‐ نداء دواي محسن1316
w16.6.50فخرية شتوي/ارملة453139م٢٤20000000‐حزيران‐166500013874١٣كركوكواف

w15.3.45فلایر ناجي\ارملة31113م٢٤20000000‐حزيران‐153450013200١٣كركوككركوكندى نعمه سلمان1317

كركوك ‐ نديم مشتت علي1318
w16.2.77كاغد ناصرسماھر جرومتزوج79026م٢٤20000000‐حزيران‐162770014240١٣كركوكواف

w15.8.49ساھرة زغيرشذى بدري زغيرمتزوج80131م٢٤20000000‐حزيران‐158490013721١٣كركوككركوكنذير حسن نذير1319

كركوك ‐ نذير سلطان حسن1320
w15.5.49كرجية محمدكنزية عليمتزوج٢٤2000000040130‐حزيران‐155490014575١٣واف

w15.2.25بدرية حسنايمان حسن كاظممتزوج332175م٢٤20000000‐حزيران‐152250013225١٣بغدادكركوكنزار نوري حمد1321

كركوك ‐ نزھت حنون جاسم1322
w16.3.61سعديه اعواجه\ارملة401183م٢٤20000000‐حزيران‐163610013790١٣بغدادواف

كركوك ‐ نشمية رمضان صايل1323
w16.6.34عدلة حمادي/ارملة25132م٢٤20000000‐حزيران‐166340014040١٣كركوكواف

كركوك ‐ نصير خميس لعيبي1324
w16.2.7نجاه خشننجالء مطر حسونمتزوج418130م٢٤20000000‐حزيران‐16270014210١٣كركوكواف

كركوك ‐ نضال اخرس عبد1325
w16.4.26فوزيه محسنعباس بدرمتزوجة47125م٢٤20000000‐حزيران‐164260014424١٣بغدادواف

كركوك ‐ نضال خليل ابراھيم1326
w16.7.4حليمه علي\ارملة170159م٢٤20000000‐حزيران‐16740014295١٣كركوكواف

كركوك ‐ نضال محمد فاضل1327
w15.6.73مرھونه مجيد\ارمله309161م٢٤20000000‐حزيران‐156730013603١٣كركوكواف

كركوك ‐ نضال مرص علي1328
w16.5.18حميده خلف\ارملة31425م٢٤20000000‐حزيران‐165180013856١٣كركوكواف

كركوك ‐ نعمان جاسم محمد1329
w16.6.83سليمه حسينميسون ماجدمتزوج17164م٢٤20000000‐حزيران‐166830014009١٣واف

كركوك ‐ نعمه خطار عبد1330
w15.5.63دخيله حسينالتفات كاظممتزوج736107م٢٤20000000‐حزيران‐155630014353١٣كركوكواف

w15.8.7غويه حمد/مطلق472172م٢٤20000000‐حزيران‐15870013443١٣كركوككركوكنعمه كاظم محمد1331

كركوك ‐ نعيم حسن رحيل1332
w16.6.84غند حسننيلي عبدالستارمتزوج54983م٢٤20000000‐حزيران‐166840014013١٣واف

كركوك ‐ نعيم رحيم خضر1333
w16.3.48فزعيه ناصرامل طعيمه خضرمتزوج46538م٢٤20000000‐حزيران‐163480013870١٣كركوكواف
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w15.1.82جاسمية محمد\ارمله23م ٢٤20000000351‐حزيران‐151820013217١٣البصرهكركوكنھاد عبد الكريم عبد الحليم1334

كركوك ‐ نھاد ھاشم خليفه1335
w16.3.6نوريه عبدهللانتصار عبدهللا احمدمتزوج٢٤2000000072910‐حزيران‐16360013635١٣كركوكواف

كركوك ‐ نوار كامل محمد1336
w15.4.72عليه حسين\ارمله132م/٢٤20000000238‐حزيران‐154720014141١٣كركوكواف

w15.8.72زھره حسنبدور عمرانمتزوج30270م٢٤20000000‐حزيران‐158720013392١٣كركوكنوري اسماعيل محمود1337

w15.8.83كامله سريحنجاة رشيدمتزوج42680م٢٤20000000‐حزيران‐158830013374١٣كركوكنوري جابر مجيد1338

w15.1.47كميله عبيدتركية علي محمدمتزوج79119م٢٤20000000‐حزيران‐151470013219١٣بابلكركوكنوري صبيح محمد1339

w16.4.51زكيه عيسىماجده جاسم عيسىمتزوج393113م٢٧20000000‐أيار‐164510010437١٣كركوككركوكنوري محمد احمد1340

كركوك ‐ نوري مطلك ابو الھور1341
كاظميه ابو الھيل /متزوج365191م٢٤20000000‐حزيران‐152390014537١٣كركوكواف

w15.2.39شيدي اسيودباسمه منشد

كركوك ‐ نوري مھدي محمد1342
w16.7.49بدريه وھيباخالص حكمت احمدمتزوج74م\٢٤20000000465‐حزيران‐167490014092١٣كركوكواف

كركوك ‐ نورية محمد حسون1343
w15.6.17قنديلة عبدهللا/ارملة٢٤2000000080774‐حزيران‐156170013933١٣واف

كركوك ‐ نيران اسماعيل ابراھيم1344
w16.4.40سھام شاكر\ارملة427151م٢٤20000000‐حزيران‐164400014381١٣كركوكواف

w15.8.69تركيه خرباطمريم تكليفمتزوج16979م٢٤20000000‐حزيران‐158690013389١٣كركوكھاتف رحيم ة مظلوم1345

كركوك ‐ ھادي حداد شكير1346
w15.5.85زينب احمدعليه حسين عودهمتزوج26439م٢٤20000000‐حزيران‐155850014358١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھادي عاجل مرزوك1347
w16.2.20غازية خضيرفليحة جالبمتزوج405178م٢٤20000000‐حزيران‐162200014496١٣واف

w15.8.33فاطمة منيشدجميلة عبد يوسفمتزوج38441م٢٤20000000‐حزيران‐158330013722١٣كركوككركوكھادي غافل سلومي1348

w15.8.15حسن قاسمفوزيه فنجان بشارمتزوج47019م٢٤20000000‐حزيران‐158150013435١٣كركوككركوكھادي فالح باشاغ1349

كركوك ‐ ھادي يوسف رزوقي1350
w15.10.72ثجيه ناصراميره جبار عبدالكريممتزوج19554م٢٤20000000‐حزيران‐1510720014376١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھاشم احمد عبد هللا1351
w15.4.62فتوح ذنونامينه حامد احمدمتزوج190166م٢٤20000000‐حزيران‐154620014135١٣كركوكواف

w15.3.42زاجيه محمدليلى دعير موزانمتزوج42762م٢٤20000000‐حزيران‐153420013126١٣كركوككركوكھاشم ربيع شلوش1352

كركوك ‐ ھاشم عباس كريم1353
w16.3.9صبيحه صالحوداد عبدهللا سلطانمتزوج43728م٢٤20000000‐حزيران‐16390013624١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھاشم عبدالمحسن كاظم1354
w15.10.60كفھن حسنزھرة رحمه عبدهللامتزوج٢٤20000000220103‐حزيران‐1510600014459١٣واف

w15.2.36جماله فھدحميده نعمه فھدمتزوج481121م٢٤20000000‐حزيران‐152360013264١٣كركوككركوكھاشم غضبان بجاي1355



قائمة بأسماء المواطنين الوافدين المشمولين بالمادة (١٤٠) من الدستور في مكتب كركوك
w15.9.25وحيده سلطانسعاد ناعم حاجممتزوج4807م٢٤20000000‐حزيران‐159250013476١٣كركوككركوكھاشم كلخان موزان1356

كركوك ‐ ھاشم محمد طه1357
w15.5.8مقبوله عبد عليشروق احمد كاظممتزوج7336م٢٤20000000‐حزيران‐15580013993١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھاشميه جاسم محمد1358
w16.4.56جيجي جميل/ارمله195116م٢٤20000000‐حزيران‐164560014263١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھدى كنعان ناجي1359
w15.6.42وحيده نايف/ارمله810109م٢٤20000000‐حزيران‐156420013590١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھديه تميم عبدهللا1360
w16.7.50صبريه علي\ارملة30034م٢٤20000000‐حزيران‐167500014288١٣كركوكواف

w15.8.70جسومه خضركريمه جاسممتزوج41111م٢٤20000000‐حزيران‐158700013390١٣كركوكھزير احمد محمد1361

w16.1.48صبيحة حبيرزينب محمد جاسممتزوج90م ٢٤20000000391‐حزيران‐161480013678١٣البصرةكركوكھشام سعيد الزم1362

w15.2.32ناھده عبدالجبارمياده محمد حسينمتزوج653115م٢٤20000000‐حزيران‐152320013226١٣كركوككركوكھشام علي محمد1363

كركوك ‐ ھالل علي محمد1364
w15.4.51صالحه شھابرقيه بدعمتزوج38246م٢٤20000000‐حزيران‐154510013761١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھلي ھالل مبارك1365
w16.6.58نايله حسنيسرى احمدمتزوج4106م٢٤20000000‐حزيران‐166580014015١٣واف

w15.9.58فخريه بجاي\ارملة311192م٢٤20000000‐حزيران‐159580013506١٣كركوككركوكھناء جميل حسن1366

كركوك ‐ ھناء سھيل نجم1367
w16.5.8امينة عزيز\ارمله14م \ ٢٤20000000344‐حزيران‐16580013974١٣نينوىواف

كركوك ‐ ھناء عبد الكاظم شنان1368
w16.2.21مريم حسينعلي خلفمتزوج411163م٢٤20000000‐حزيران‐162210014484١٣واف

كركوك ‐ ھناء كاظم عبد الجبار1369
w16.4.1شلناعه حسين\ارملة196161م٢٤20000000‐حزيران‐16410014412١٣ذي قارواف

كركوك ‐ ھناء مھدي مطلك1370
w15.5.71رسميه خضير/ارمله32529م٢٤20000000‐حزيران‐155710014531١٣واف

w16.1.10نشميه احمدغازي احمد محمدمتزوجة163م ٢٤20000000217‐حزيران‐161100013402١٣نينوىكركوكھنيه غانم علي1371

w15.9.24فاتن خليلرشا ثائر خليلمتزوج73034م٢٤20000000‐حزيران‐159240013555١٣كركوككركوكھيثم صفاء عبد الستار1372

كركوك ‐ ھيثم كاظم بدر1373
w16.7.39حسيبه سالمرشا ناظممتزوج109755م٢٤20000000‐حزيران‐167390014111١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھيثم محمد غالي1374
w15.5.16عطيه حسنانوار ھادي حسنمتزوج38015م٢٤20000000‐حزيران‐155160014146١٣كركوكواف

كركوك ‐ ھيفاء جاسم عباس1375
w16.3.24سعديه حسين\ارملة38211م٢٤20000000‐حزيران‐163240013654١٣كركوكواف

كركوك ‐  واثق فنجان كاظم1376
ميسون عبد الواحد متزوج49263م٢٤20000000‐حزيران‐16260014209١٣كركوكواف

w16.2.6حكيمه كحيطحمود



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

كركوك ‐ وادي صالح عبدهللا1377
w16.7.47وضحه عبدهللاسميه علي سلطانمتزوج361147م٢٤20000000‐حزيران‐167470014095١٣كركوكواف

كركوك ‐ واليه اسماعيل عموري1378
w15.10.28ممدوحه شھاب/ارمله154180م٢٤20000000‐حزيران‐1510280013730١٣واف

w15.2.58جاسميه زبيدي\ارملة370149م٢٤20000000‐حزيران‐152580013158١٣كركوككركوكوجدان مطشر خيون1379

w15.8.32فاطمة عبدهللا/ارملة40146م٢٤20000000‐حزيران‐158320013703١٣كركوككركوكوحيدة سريح مشجل1380

كركوك ‐ وداد جبار عبد الساده1381
w15.5.80سعديه مريودعمار احمد سلمانمتزوج47619م٢٤20000000‐حزيران‐155800014393١٣كركوكواف

كركوك ‐ ورد جليب مھر1382
w16.7.53حمديه خميس/ارمله572190م٢٤20000000‐حزيران‐167530014073١٣كركوكواف

w15.2.42سعديه مظلومسھيله نجم عبد هللامتزوج1338173م٢٤20000000‐حزيران‐152420013177١٣كركوككركوكوسام عبد الكاظم عباس1383

w15.1.59فوزيه محمدلقاء عبود سلمانمتزوج82م\٢٤20000000659‐حزيران‐151590013347١٣كركوككركوكوسام عبدالخضر سلمان1384

كركوك ‐ وسيلة قاسم ريحان1385
w16.5.15خيرية شامخ\ارملة118م ٢٤20000000355‐حزيران‐165150013970١٣بغدادواف

كركوك ‐ وعد جمعه عبدهللا1386
w15.4.8ايالن محمدنسرين حسن ابراھيممتزوج11145م٢٤20000000‐حزيران‐15480013849١٣كركوكواف

كركوك ‐ وعد موسى مد هللا1387
w16.2.67ھيله حمودعھود حسين محمدمتزوج922152م٢٤20000000‐حزيران‐162670014300١٣كركوكواف

كركوك ‐ وفاء مظلوم باھض1388
w16.5.48ناصرية عايد\ارمله122م ٢٤20000000479‐حزيران‐165480013968١٣ذي قارواف

كركوك ‐ وليد ايليا فتوحي1389
w16.2.63ورود حسنسناء مجيد حنامتزوج371180م٢٤20000000‐حزيران‐162630014258١٣كركوكواف

w15.2.41طلبة قاسمفاتن عبدالواحدمتزوج62490م٢٤20000000‐حزيران‐152410013360١٣كركوككركوكوليد خالد عبد االمير1390

كركوك ‐ وليد فرحان ثويني1391
w15.3.85عطيه عبد هللالمياء زامل ھاللمتزوج45517م٢٤20000000‐حزيران‐153850013815١٣واسطواف

كركوك ‐ وليد لطيف سليمان1392
w15.5.66امل فاضلمنال داود سليمانمتزوج199167م٢٤20000000‐حزيران‐155660014355١٣كركوكواف

w15.1.48ملكه حميدامل ذنون يونسمتزوج196113م٢٤20000000‐حزيران‐151480013202١٣بغدادكركوكوليد محمد صالح1393

كركوك ‐ وليد يحيى عطيه1394
w15.10.50بدريه كاظممناھل ھاتف عليمتزوج٢٤20000000984188‐حزيران‐1510500014463١٣واف

w15.9.45نناجن   برخنماريا انويه داودمتزوج664116م٢٤20000000‐حزيران‐159450013499١٣البصرهكركوكوليد يوسف عود يشو1395

كركوك ‐ وليد يونس محمد1396
w15.4.84فوزيه نجمسالمه يونس مرعيمتزوج19885م٢٤20000000‐حزيران‐154840013805١٣الموصلواف

كركوك ‐ ياسر طه حميد1397
w16.7.13ونسه محمودفاطمه غازي محمدمتزوج78732م٢٤20000000‐حزيران‐167130014119١٣كركوكواف
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w15.9.16فاطمه كاظمشيماء عبد الرحمنمتزوج78730م٢٤20000000‐حزيران‐159160013425١٣كركوككركوكياسر عباس علي علي تقي1398

صالح كركوكياسين احمد علي1399
w15.1.88حسنه علينوره احمد محمودمتزوج34م ٢٤20000000623‐حزيران‐151880013209١٣الدين

w15.8.4نوره خضرصباح علي ابراھيممتزوج18094م٢٤20000000‐حزيران‐15840013447١٣كركوككركوكياسين بيجو احمد1400

كركوك ‐ ياسين طه جميل1401
w16.6.11رسمية جاسماديبة عبد محمدمتزوج47379م٢٤20000000‐حزيران‐166110014043١٣كركوكواف

كركوك ‐ ياسين محيبس بدن1402
w15.6.80بھيه رشكوبريه محسن بدنمتزوج198م\٢٤20000000149‐حزيران‐156800013869١٣كركوكواف

كركوك ‐ يحي صالح الدين رشيد1403
w16.3.21ماجده خالدنوريه صاحب جوادمتزوج42942م٢٤20000000‐حزيران‐163210013643١٣كركوكواف

كركوك ‐ يحيى صالح جابر1404
w15.5.81حليمه موسىجميله كاظم جاسممتزوج118م/٢٤20000000380‐حزيران‐155810014392١٣كركوكواف

w15.1.81كيته مجيدنوال كاظم حسينمتزوج200م ٢٤20000000477‐حزيران‐151810013201١٣البصرهكركوكيحيى ياسر عبود1405

كركوك ‐ يحيى ياسين محمود1406
w16.7.82ناجيه داودخوله جاسممتزوج32542م٢٤20000000‐حزيران‐167820014049١٣كركوكواف

كركوك ‐ يعرب جالل عبد زيد1407
w16.7.67رضيه شمرانمھا حميدمتزوج181191م٢٤20000000‐حزيران‐167670014048١٣كركوكواف

w15.9.77جھوده خلففاطمه عبد الصالحمتزوج31719م٢٤20000000‐حزيران‐159770013516١٣كركوككركوكيوسف ابراھيم حسن1408

كركوك ‐ يوسف اسماعيل طه1409
w15.5.25ازھيه جاسممھا حسين عيسىمتزوج789183م٢٤20000000‐حزيران‐155250013979١٣كركوكواف

يوسف عبدالمجيد عبد 410
الكريم

كركوك ‐ 
w16.4.9قرموزه ھاشمبديعه سعدون حسينمتزوج40537م٢٤20000000‐حزيران‐16490014417١٣كربالءواف

كركوك ‐ يوسف كاظم عبد علي1411
w16.7.12فليحه ناصرمنال فاضل سلمانمتزوج48462م٢٤20000000‐حزيران‐167120014293١٣كركوكواف

كركوك ‐ يوسف لطيف صالح1412
w15.5.57نجية حميدشذى عبدالخالق حميدمتزوج46569م٢٤20000000‐حزيران‐155570014303١٣كركوكواف

كركوك ‐ يونس احمد سليمان1413
w16.5.74نوره صالحعليه حسين عليمتزوج18م \ ٢٤20000000470‐حزيران‐165740014530١٣نينوىواف

w15.7.6خنا اوشانارمزيه عيسىمتزوج34687م٢٤20000000‐حزيران‐15760013296١٣كركوكيوئيل نيسان يوسف1414


