
قائمة بأرقام صكوك المواطنين الوافدين الذين قدموا معامالتهم في لجنة تنفيذ المادة (140) في مكتب كركوك

تاريخ الصكرقم الصكاسم الزوجاسم االماالسمت
10-كانون األول-002001213اميره دهشزهره حمدونابراهيم خليل علي1
10-كانون األول-002002113زينب صباح جبارعفيفه كريماتفاق كاظم ناجي2
10-كانون األول-001996213اسراء عليوي كريمرحيمة كريماحمد جالب نصيف عبد3
10-كانون األول-001995613اميره مهاوي بدنصبيحه فزعاحمد عبد الواحد عبد الساده4
10-كانون األول-002001713عمشه عبدهللاهالله علياحمد محمد محمود5
10-كانون األول-001993613\كفايه عواداسيا مسعود مهدي6
10-كانون األول-001995313\فليحه عبداقبال منصور خليل7
10-كانون األول-002001013يسرى عبد الكاظم الزمرازقيه محسناياد عبد الرزاق عبد الرضا  البوعوض8
10-كانون األول-001998213سليمه عزرال حسنحليمه ابو جميلهاياد عبد حسين9

10-كانون األول-001994813سهام احمد شاكرسهام ابراهيمايسر ياسين فهد10
10-كانون األول-001996513حال وداد عبد عليمديحة عودةأسعد علي حسين11
10-كانون األول-002000813يسرى فيصل فرحانحسنه حميدبدر كامل علي12
10-كانون األول-001998013\اردافه نقشبدور جابر حسين13
10-كانون األول-001992813/باشه زيدانتحرير محسن جاور14
10-كانون األول-001996413ليلى محيسن مظلومفاطمة عليويجاسم زامل عبد هللا15
10-كانون األول-001993513حريه كعيبيماليه نعمهجاسم محي حسن16
10-كانون األول-001997413سعديه سلماننعناعه هليلجبار شاتي خلف17
10-كانون األول-001993113حميده عباس جاسورشهيه شذرحاكم شعيوط جاسور18
10-كانون األول-001999113استقالل عباسرضاته دنيقحسام ناظم فرهود19
10-كانون األول-001998713\هديه محمدحسنيه محمد خضير20
10-كانون األول-001992713داغر حمودطياره شنديحمديه جوحي حمادي21
10-كانون األول-001997013نبراس كاظم فليحبشيره عيسىحيدر حسون فليح22
10-كانون األول-002001813زهره كاظمهاشميه جعازخالد عبد االمير كايم23
10-كانون األول-002001313/حمديه مهديخليل حسين عبد علي24
10-كانون األول-002000313مديحة هادي معينزكيه زاملرجب عبد الرضا معين عبد علي الساعدي25
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10-كانون األول-001997213فخاش عبدهللا حسينلطيفه يوسفرزاق طه رزوقي26
10-كانون األول-001993013سعديه ناعم عبدهللاغند جارهللارياض جيني زغير27
10-كانون األول-002001513اخالص عيسىفضيله حسنرياض حسين خضير28
10-كانون األول-001995413نضال عزيز جاسمصبيحه محمدرياض شاكر محمود29
10-كانون األول-001997813ميعاد عباسغنيه طارشسعد حليم كامل30
10-كانون األول-001999713ساهره حسين عاشورنبهه عبد الحسينسعد داود سلمان31
10-كانون األول-002000513فوزيه حبيب فرحانزهره عبدالنبىسعد فاضل وسك32
10-كانون األول-001992613\خديجه عبدسعديه صالح عزيز33
10-كانون األول-002000213باسمه مفتن جار هللاماري نخلهسمير محمد افهم نوما34
10-كانون األول-001992913سعديه علي / قسمه عبدهللاربيه سالمشحاذة ابراهيم احمد35
10-كانون األول-001993213نسرين جبار غنمخالديه لعيبيصادق جميل خضير محمد36
10-كانون األول-001996913بردة مطر حدادصبحة رحيلصباح سعيد جمعة37
10-كانون األول-001994413\عدله حمدصبحه عران خلف38
10-كانون األول-001999913رسن علوان خميسرضية شريجيصبيحة رميض سعيد39
10-كانون األول-001997513هيام يونسفاطمه كريمصالح ستار جبار40
10-كانون األول-001995513افراح جاسم محمدرسميه مجيدصالح علي عبد الحسين41
10-كانون األول-001997313بشرى زايد منشدغنيه محمدضياء عبدالحسين شياع42
10-كانون األول-001993813اسراء عبدالكاظم / جميلة صاحب زكياميره عليضياء قاسم مريود43
10-كانون األول-001994213منى محسن حسنبديعه حسنطالل وحيد ضعيف44
10-كانون األول-001998913مطره سلوم \عروبه عزيزسعديه ناصرطه خطاب عمر45
10-كانون األول-001999313شذى علي حسينجسومه علوانعادل عباس حمادي46
10-كانون األول-001996713تفادي كاظم عبودكفاية ظاهرعامر محسن هادي47
10-كانون األول-001994113ختام سمير عبد الرضامديحه هاديعباس رجب عبدالرضا48
24-تشرين الثاني-001953113اخالص حسين عبودشينه انجيرعباس مرير وسيج49
10-كانون األول-002002213صفيه محمد خزعلهديده محمدعبد الرحمن محسن مرعي50
10-كانون األول-001994313زهديه محمد جميلنوره عبد هللاعبد العظيم علي عبد هللا51
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10-كانون األول-001995013نهله خلف حسيننوير محمدعبد هللا سالم احمد جاسم52
10-كانون األول-001998113منتهى نايف جاسمخانم محمودعبد الواحد طه احمد53
10-كانون األول-001993713انتصار عليوي خلفزهره سعدعبد جويعد خنجر54
10-كانون األول-001998813ليلى ظاهرحمدة حمودعبدالفضيل هادي ماشاف55
10-كانون األول-001998513ميسلون عزيزبدريه عطيهعبدهللا ابراهيم مجبل56
10-كانون األول-001993413فرحه محمد جاسمعمشه جاسمعبدهللا طيب عليوي57
10-كانون األول-001996313فوزية فاضلحربية فنديعبود خالطي وادي58
10-كانون األول-001994013فاطمة محمد حسينزهوري باقرعدنان محمد جواد مرتضى59
10-كانون األول-001999813مصرية محمد مانعسهام حامدعراق سعدي محمد60
10-كانون األول-001993913وسن علي سلطانصبحه مصطفىعطا هللا محمد عطا هللا61
10-كانون األول-001996013سوسن ابراهيم شاهينخيرية سلمانعظيم عباس ياسر62
10-كانون األول-002001113ذكرى مالك عليصبريه مخيمرعالء سالم حسين63
10-كانون األول-001994713ثرية جدوع داود/عمشه حسين احمدكرجه خلفعلي احمد خليف حسين64
10-كانون األول-001997113اسراء مجيد مزعلنعيمة منصورعلي عبد الحميد عبد االمير65
10-كانون األول-002002513احالم حسين \ ازهار عليقبيله محمدعلي هادي عباس66
10-كانون األول-001995813شهزنان علبد الواحد عبد الزهرةشريفة ثوينيفارس عبدالرزاق حمود67
10-كانون األول-001998413سوسن عطوانغنده غانمفاضل قاسم خلف68
10-كانون األول-001993313/غازيه فيصلفائزة عبدالرزاق محسن69
10-كانون األول-001996613مرفت محمد جمعةباسمة عبد المهديفراس عبد الصمد عيسى70
10-كانون األول-001995913/ظماوي شهابفلایر علي حسن71
10-كانون األول-002001413غاده علي جبرسهام كاظمفريد جالل فارس72
10-كانون األول-001998613ماجده حامد عليبازغه حبيبفؤاد حسين عبد العباس73
10-كانون األول-001994513فردوس حميد ديوانغازيه زيارهقاسم فاخر حميد74
10-كانون األول-001999013زهور برزاناميره جاسمقصي حيدر صاحب75
10-كانون األول-002001613سليمه حسن حسينردافه خلفكاظم حميد ناصر76
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10-كانون األول-002001913سعاد احمد محمدغنيه محمدكامل احمد موسى77
10-كانون األول-001997613/فطومة محمدكتبية محمد مصطفى78
10-كانون األول-001995113خميسه محمد صمودجماله عبد النبيكريم جاسم علي79
10-كانون األول-001995713/جرده سعدكريمه حسين فلحي80
10-كانون األول-001994613/ضواهن دراجكريمه هادي فرج81
10-كانون األول-001999613\هاشميه ناصركميله كاظم جبر82
15-كانون األول-002032513\جوليت عزوليندا اوراها جرجيس83
10-كانون األول-002000113/خلفه داودماجده كريم فرحان84
10-كانون األول-002000913ابتسام داود عليمأمله جاسممحمد حميد طه85

10-كانون األول-001997713سميرة سعد عبدالرزاق / زينب ياسر جارهللافخريه فليحمحمد عبدالرضا هادي86

10-كانون األول-002000613اديبه صبر محمودبلقيس صبريمحمد عبدالقادر محمود87
10-كانون األول-001999213نعيمه رقيب عسكرجبريه ديوانمحمد كامل حليحل88
10-كانون األول-001996813/جسمه جاسممدحت جلوب حميد89
10-كانون األول-001997913امل مطشر حسينرابعه لفتهمكي ريسان عبد90
16-كانون األول-002053013ايمان عبد كاظمفطيم مهديمهدي احمد منصور91
10-كانون األول-001999513ورفاء اوريدبدور جابرمهند فرج سلمان92
10-كانون األول-001996113\خيريه محمودمؤيد كاظم عباس93
10-كانون األول-001999413هيام حسن حسونازهار حسينمؤيد كاظم علي94
10-كانون األول-002000713احالم مونس حمزهشهيه هاديناظم عبد الساده محمد95
10-كانون األول-001998313عذراء سمير عبد الرضامديحه هادينزار رجب عبد الرضا96
10-كانون األول-001995213زهرة عباس جاسورساره وناسنصيف شعيوط جاسور97
10-كانون األول-002002013دينه غازي شافعفخرية كويطعهشام محمد عذيب98
10-كانون األول-002000013/سعدية راكانوداد خضر عواد99
10-كانون األول-002000413ناديه خزعل واديفاطمه واديوالء غانم كحيط100
10-كانون األول-001994913سهام ابراهيم عبوشهضيمه حمدياسين فهد طليب101
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