
(0200-0202مةبةستى رِاهيَنان سالَى )  بؤ  و سةرثةرشتياران  قؤناغى ضوارةم  قوتابيانى  ناوى بةشى زمانى عةربى                       
 

 ناوى قوتابى ذ
ذ. مؤبايلى 

 قوتابى
 ر به رێوه هناوى ب

ذ. مؤبايلى 
 ر به رێوه به

 ناونيشانى قوتاخبانةنزكرتين  قوتاخبانة
 ىسةرثةرشتيار

 زانستى
 ىسةرثةرشتيار
 ثةروةردةيي

2 
 اڵو تێكه تى هڕ ۆژيارى بنهر 07601640574 ساالر عثمان محمد 07644711570  هادريس محمد همز

نيشت شۆو  ى كركوك / ته / جاده  عداله

 ماركێت
 محمود عزيز ينژهاو.د صالح انور  ينژري ى..م

0 
  احمد حمه الهام.د.ى.پ محمد امين جوهر.د.ى.پ كۆلێژى زانستپست  اڵو تێكه تى هڕ ى بنه سيڤان 07601711477  مسعود فتاح عبدهللا 077047715711 اريڤان خواكرم عبدالكريم

3 
 اڵو تێكه تى هڕ ى بنهكوێستان 07601611756 كاروان زێڕۆ كوێخا 07607611157 االء ازاد ابوبكر

نزيك با /  ى كاره ئازادى / پشت محطه

 پێشانگاكان
 صالح انور ينژريى..م صالح انور ينژريى..م

4 
 تى كچان هڕ يداغى بنه به 07607166115 گۆنا مصطفى سلێمان 07641101741 ايڤان ارسالن صابر

ى  ر بنكه رامبه به/ ورۆز  كى نه ره گه

 ورۆز ندروستى نه ته
 احمد حسن شيرينى..م احمد حسن شيرينى..م

5 
 احمد امين سلوى.د.ى.پ احمد محمد علياى..م  گواڵنكى  ره گه اڵو هكتى تێ هڕ رسيمى بنهەد 07601574701 يونس صابر محمد 07647414746 ايمان اسود جالل

6 
 احمد امين سلوى.د.ى.پ احمد محمد علياى..م  وتى سپى شۆرش/ نزيك مزگه اڵو تى تێكه هڕ فوراتى بنه 07601611165 على محمد سعيد 07717001610 إيمان محمد حسين

 احمد حسن شيرينى.م. احمد حسن شيرينى.م. وتى قادر حسين بنديان مزگه -توو داره تى كچان ڕه تيايى بنه 07641716074 ڤيان جوهر اكرم 07647751115 ختيارخان مير على به 7

8 
  رگه نزيك پاركى پێشمه اڵو تى تێكه ره ى بنه تريسكه 07601547667 اواز محمد محمدامين 07641111500 احمد شهاب  تافگه

تحسين كريم ياسين.د.ى.پ

  
 احمد امين  سلوى.د.ى.پ

9 
 07601614740 مهاباد عمر عواڵ 07607777777 حنان خادو بيرا

تى  هڕ تى بنهشباى ئا شنه

 كچان

نيشت  ته  / تۆپزاوهى رزگارى  ناحيه

  وتى حجى فريده مزگه
 انور توفيق ارگيادى..م انور توفيق ارگيادى..م

22 
 عمر على د.ايوب عمر على د.ايوب كى ئيسكان ره گه ڕانكو تى هڕ بنهنديلى  قه 07601176511 حسين حسن  عبدهللا 07607151777 رامي زكري ياسين

22 
 07601174576 ازاد حميد نصرالدين 07701117775 رضا ياسر عبدالمنعم

تى  هڕ ى هاورێ ى بنهسابات

 انڕكو
 تحسين كريم ياسين.د.ى.پ تحسين كريم ياسين.د.ى.پ زان جووت سايدي الوان سنه كه

20 
 اڵو تێكه تى هڕ داناى بنه 07601177007 رێدار حميد محمود 07607174707 روستم مطلب  رويده

ندى  ى ناوه رده روه ترى / نزيك په مه 06

 ولير هه
 احمد امين سلوى.د.ى.پ تحسين كريم ياسين.د.ى.پ

 سليمان مصطفى جمال.د  سليمان مصطفى جمال.د  نزيك ماركێتى وارڤينسيف /  مه اڵو تى تێكه ه ەڕئاشتى بن 07601577705 هێمن اسماعيل عزيز 07607410117 لى حجى ژنا ديوهۆر 23

24 
 انور توفيق ارگيادى..م انور توفيق ارگيادى..م قامى دكتۆران توو / شه داره اڵو تى تێكه ه ەڕى بن رگه ێشمهپ 07601175777 ئازاد سمايل عاشور 07607615147  ريان على كاكه

25 
 مشير حمد د.سوزان مشير حمد د.سوزان ورۆز / نزيك ئاسايش كى نه ره گه اڵو تى تێكه هڕ ختى بنه پايته 07607571144 نهرۆ سلێمان عزيز 07607765651 زهراء نوزاد جميل

26 
 سعيدأحمد  د.فضيلة سعيدأحمد  د.فضيلة  ناحيهتى  رايه به رێوه توو/ نزيك به داره اڵو تى تێكه هڕ رێنواى بنه 07604447665 ابوبكر سليم  امينه 07647707101  محسن عبدهللا  زيتونه

27 
 محمود عزيز ينژهاو.د احمد محمد علياى.م. هيد وتى نۆ شه ر مزگه رامبه ئازادى / به اڵو تى تێكه هڕ م ى بنه مه 07607610101 ئاواز نورالدين يونس 07607147517 زينب نجم الدين محمد

28 
 اڵو تێكه تى هڕ ردوونى بنه گه 07601571755 ئاكۆ عباس برايم 07707711117 سازگار واحد تاج الدين

تى  مامۆستايانى زانكۆ / نزيك مزگه

 عزالدين صفار
 محمود عزيز ينژهاو.د محمد ابراهيم حسن.د.ى.پ

29 
 تحسين كريم ياسين.د.ى.پ تحسين كريم ياسين.د.ى.پ نجيرۆك ههكى  ره بات / گه زاى خه قه تى كچان هڕ اژانى بنهڕ 07601105144 انور عثمان عمر 07601717710 سانا نوزاد عثمان

02 
  احمد حمه الهام.د.ى.پ محمد امين جوهر.د.ى.پ پشت كۆلێژى زانست اڵو تێكه تى هڕ هسيڤانى بن 07601711477  مسعود فتاح عبدهللا 07711116657 سلوى صدرالدين سعيد

02 
 07601770571 محمد على حيدر  فريده 07605116475 رسام فخرالدين محمد سه

 رىەسكندەئەید سهيد  شه

 كچان تى هڕ بنه
 نورالدين محمد نهلةى..م  محمد سعيد ابراهيم.د.ى.پ  وتى برايان ر مزگه رامبه / به  ساڵوه بنه

  احمد حمه لهام.اد.ى.پ محمد امين جوهر.د.ى.پ زانستپشت كۆلێژى  اڵو تێكه تى هڕ ى بنه سيڤان 69160700570  مسعود فتاح عبدهللا 07644757144 محمد صالح  سوميه 00
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 مشير حمد د.سوزان مشير حمد د.سوزان /زان  سنه كه اڵو تى تێكه هڕ ندى بنه پابه 07601617547 احمد على مجيد  سيداد احمد حسن 03

 احمد امين سلوى.د.ى.پ انور توفيق اديگاريى.م. ر ئاسايشى گواڵن رامبه به اڵو تێكهتى  هڕ ى بنه تاڤگه 07601757747 كوردستان نورالدين 07710777114 شادان شوان حمد 04

 عمر على د.ايوب عمر على د.ايوب مجمع مزورىر  هرامب هب /  په قوشته اڵو تێكهتى ەڕ  ەيانى بن هب 07601714161 احمد شريف عمر 07644051151 شفاء نعمت محمد 05

 مشير حمد د.سوزان مشير حمد د.سوزان / ناوبازارردان  سێبه اڵو تى تێكه هڕ ردانى بنه سێبه 07607551767 س محمود هێمن بێكه 07601077417 شهد دلشاد جالل 06

07 
 07601450001 ئاراس خضر حمد 07607510701 شيفاء فايق فرخو

 تى هڕ بنه یى كوردستانڵد

 اڵو تێكه
  احمد حمه الهام.د.ى.پ محمد امين جوهر.د.ى.پ زانكو بيشت سوبة ر ماركيتي هدى 77كي  ره گه

08 
 اڵو تى تێكه هڕ ى بنه پيرداود 07601707754 بدرخان قادر احمد 07640177417 شيماء عبدالكريم خضر

وتى محمد طيب /  مامك / نزيك مزگه ى شه ناحيه

 ر رێگاى مخمور سه
 كمال مصطفى رشاد.د.ى.پ

كمال  رشاد.د.ى.پ

 مصطفى

09 
 07601547151  صالح الدين محمد طه 07607446677 عبدهللانجاة   عائشه

 تى هڕ ى نوێى بنه اڵ قه

 اڵو تێكه

ر رێگاى كانى  اڵى نوێ/سه / قه ساڵوه بنه

 يى ڕازى كچان ى ئاماده نيشت قوتابخانه گواڵن/ته
 كمال مصطفى رشاد.د.ى.پ

كمال  رشاد.د.ى.پ

 مصطفى

32 
 07601174576 حميد نصرالدينازاد  07601567071 عبدالكريم قاسم عثمان

تى  هڕ ى هاورێ ى بنهسابات

 انڕكو
 سعيدأحمد  د فضيلة سعيدأحمد  د فضيلة جووت سايدي الوان /زان سنه كه

 انور توفيق ارگيادى..م  انور توفيق ارگيادى..م   نيشت مطعم زيتونه كى ژيان / ته ره گه تى كوران هڕ ريازى بنه ده  سيروان احمد رضا 07710747411 مبار يوسف صالح غه 32

 سليمان مصطفى جمال.د  سليمان مصطفى جمال.د  ى گشتى خۆشخانه ر نه رامبه / به  په قوشته اڵو تى تێكه هڕ رى بنه دانه 07607151007 فا عدنان جالل وه 07607171567 فاطمه بايز نورى 30

 سعيدأحمد  د فضيلة سعيدأحمد  د فضيلة با ى كاره / پشت دائره  ساڵوه بنه اڵو تى تێكه هڕ قانعى بنه 07601771017 خضرنجم الدين محمد  07641401677 فاطمه محمد عبدالكريم 33

34 
 اڵو تێكه تى هڕ ى بنهردوون گه 07601571755 اكۆ عباس برايم 07640110717 نجم الدين حويز  فريشته

تى  مامۆستايانى زانكۆ / نزيك مزگه

 عزالدين صفار
 محمود عزيز ينژهاو .د احمد حسن شيرينى.م.

35 
 اڵو تێكه تى هڕ ۆژيارى بنهڕ 07601640574 ساالر عثمان محمد 07711754775 فهمى يونس خواكرم

نيشت شۆو  ى كركوك / ته / جاده  عداله

 ماركێت
 محمود عزيز ينژهاو.د  محمد ابراهيم حسن.د.ى.پ

  احمد حمه الهام.د.ى.پ محمد امين جوهر.د.ى.پ پشت كۆلێژى زانست اڵو تێكه تى هڕ ى بنه سيڤان 69160700570  عبدهللا مسعود فتاح 07644077771 كاژين فاخر نريمان 36

  احمد حمه الهام .د.ى.پ محمد امين جوهر.د.ى.پ پشت كۆلێژى زانست اڵو تێكه تى هڕ سيڤان ى بنه 69160700570  مسعود فتاح عبدهللا 07647516777 انور على  كافيه 37

38 
 محمد طه مصطفى

 

07601467111 
 محمد ابراهيم حسن.د.ى.پ محمد ابراهيم حسن.د.ى.پ توو ى كۆنى داره خۆشخانه نه/ توو ى داره ناحيه اڵو تێكه تى هڕ ى بنه بجه ڵه هه 07601707761 جابر لطيف صدرالدين

 محمد سعيد ابراهيم.د.ى.پ محمد سعيد ابراهيم.د.ى.پ / نزيك ماجيدى الندزان سنه كه اڵو تى تێكه هڕ رى بنه ابهڕ 07701751711 محمد حسين شيخ محمد 07641747177 محمد عبدالهادي كاك محمد 39

 احمد محمد علياى.م. احمد محمد علياى.م. ردان / ناوبازار سێبه اڵو تى تێكه هڕ ردانى بنه سێبه 07601177415 س محمود هێمن بێ كه 07607707575 محمد نوزاد ابراهيم 42

42 
  تى هڕ يلى بنه سيوه 07601765151 بدرالدين صالح اسماعيل 07607610671 مراد دهام حسن

وتى  وانى / نزيك مزگه كى شاره ره گه

 ستا يونس هيد وه شه
 محمد سعيد ابراهيم.د.ى.پ محمد سعيد ابراهيم.د.ى.پ

 سليمان مصطفى جمال.د  سليمان مصطفى جمال.د  ى پيرمام خۆشخانه مسيف / پشت نه تى كچان هڕ اڵنى بنه هه 07601110717 زبير محمد  نعيمه 07641174741 ادريس ادم  مروه 40

 نورالدين محمد نهلةى..م  محمد ابراهيم حسن.د.ى.پ كى هاوكارى ره گه  تى ه ڕ هاوكارى بنه 07601151117 كنعان مغديد اسعد 07640044717 ياسين حويز  معصومه 43

 نورالدين محمد نهلةى..م  صالح انور ينژري ى..م زاتى شێركۆ ره ترى نزيك چه مه 06 اڵو تێكه تى ه ڕ خابورى بنه 07640477161 شتى ابراهيم اسماعيل ده 07645146777 منى محمدامين محمدامين 44

45 
 اڵو تێكه تىەڕ هندرێنى بنه 07601566410 برهان مصطفى سمايل 07607146147 نسيم دلشاد حسين

وتى  ورۆز / نزيك مزگه كى نه ره گه

 ين هيده شه
 كمال مصطفى رشاد.د.ى.پ

كمال  رشاد.د.ى.پ

 مصطفى

46 
 تى هڕ عبانى بنه شه فا مسته 0601165417 گۆران جبار احمد 07607676141 نيهاد ايوب حاجي

ردان /  ولێرى نوێ/ جووتسايدى سێبه هه

 پشت ماركێت جمكۆ
 عمر على د.ايوب عمر على د.ايوب

47 
 07601770571 محمد على حيدر  فريده 07607771771 ڤال كمال عبدالكريم هه

 رىەسكندەئەید سهيد  شه

 كچان تى هڕ بنه
 نورالدين محمد نهلةى..م صالح انور ينژريى..م وتى برايان ر مزگه رامبه / به  ساڵوه بنه

 احمد حسن شيرينى.م. احمد حسن شيرينى.م. / نزيك ماجيدى الندزان سنه كه اڵو تى تێكه هڕ رى بنه رابه 07701751711 محمد حسين شيخ محمد 07716106777 ئاكام حسن رشيد 48

 


