
رقم الموبايلالوجبةالمرحلةدائرة األحوالالمواليداسم األماالسم الثالثياالسمت

00قراج1933فاطمة محمدمام عزيز عمر عزيزمام عزيز1

00آوير1918سيوي عمرخضر رسول قادرخضر2

00قراج1940مريم حمداميناسماعيل محمود رمضاناسماعيل3

00آوير1968بكيسي حسنعمر طه عمرعمر4
00آوير1954فاطمه اسعديوسف احمدابراهيميوسف5
00آنديناوة1951زينب عزيزآوستانه شريف احمدآوستانه6
00آوير1968بسي حسينفارس علي مجيدفارس7
00آوير1960آافيه حسنسليم علي اسماعيلسليم8
00آوير1934سنجان محي الدينطه عمر ابابكرطه9
00آوير1922جمره بيروتحسن يونس خضرحسن10
00مخمور1967زينب عدومحسن محمد اسماعيلمحسن11
00قراج1939فاطمه رسولمامند عبداهللا يوسفمامند12
00آنديناوة1922زاري صوفي خضرامنه احمد مصطفىامنه13
00قراج1930زينب سعيدمريم احمد داودمريم14
00آوير1994امنه صادقآيرم وسو حسينآريم15

00آنديناوة1944بري بايزعبدالواحيد آريم اسماعيلعبدالواحد16
00آنديناوة1948عصمت حسنآافيه محمود مولودآافيه17
00آنديناوة1943هاجر يعقوبآوليزار مصطفى عمرآوليزار18
00آوير1931زاري احمدعبداهللا سوار رسولعبداهللا19
00مخمور1968خديجه حسينعبداهللا مصطفى عبداهللاعبداهللا20
00آنديناوة1932عائشه خضرانيعمر علي صالحعمر21
00آنديناوة1957همينه معروفطه احمد يونسطه22
00قراج1929غزاله حاجيهمينه محمد حسينهمينه23
00مخمور1976همين خضرابراهيم عبدالرحمن برايمابراهيم24
00مخمور1927عائشه امينفاطم احمد عبداهللافاطم25
00آوير1978صدري صالحميران جوهر آريمميران26
00آنديناوة1941همين خدربسكان قادر بيرداودبسكان27
00مخمور1976حليم محمديوسف برايم محمد احمديوسف28
00قراج1950امينه قادرحويز عبداهللا طهحويز29
00آوير1953بديعه مولودنافعه مصطفى مولودنافعه30
00مخمور1937نخشين محي الدينامنه مولود احمدامنه31
00قراج1968بسي عبدالقادرغازي ابراهيم حسينغازي32
00آوير1969حبيب جاوشينناسك سليم عمرناسك33
00آنديناوة1967حسيبه عزيزامجد محمد حميدامجد34



00قراج1971صافيه رجبنعمان حسن عمرنعمان35
00قراج1951لعليه عزيزصالح سعدي محمدصالح36
00قراج1932حليمه عليمريم يابه خضرمريم37
00آنديناوة1927آوزيل سطانحسين محمد مامهحسين38
00آوير1942جواهير قادرعطيه صوفي محمدعطيه39
00آوير1967مامز سمايلمغديد حمد اسماعيلمغديد40
00قراج1943آيزان حسينصدرالدين رحمان قرنيصدرالدين41
00آنديناوة1932استي ابراهيمجازيه مولود محمودجازيه42
00آنديناوة1951حنيفه محمدامينآافيه محمد عبداهللاآافيه43
00آوير1964عائشه بيرداودشعالن اسماعيل عبداهللاشعالن44
00قراج1976جواهر صابرقحطان صالح جبرائيلقحطان45
00آوير1947ستي حسنخضر اسماعيل اومرخضر46
00آنديناوة1976عائشه حمدعطيه جعفر محمودعطيه47
00قراج1964بهيه عبداهللاآاآه قادر خليلآاآه48
00مخمور1938شمام حسنمحسن قرني حسنمحسن49
00آوير1968فاطمه محمداسماعيل صالح حسناسماعيل50
00آوير1978مامز عليسيف الدين خضر اسماعيلسيف الدين51
00آنديناوة1929آولي خضراحمد قادر احمداحمد52
00آوير1970نافعه محمددلشاد عبداهللا حسيندلشاد53
00قراج1975ساري عبداهللانجاة طاهر محمدنجاة54
00آوير1949خديج حسننافعه محمد علي عبداهللانافعه55
00آوير1978رازيه حميدمحمد حميد مجيدمحمد56
00آوير1930عيشي سعدونعبدالرحمن ويسي ابابكرعبدالرحمن57
00آوير1970رابعه عزيزيونس محمد علييونس58
00قراج1956مريم محمودقادر مصطفى جوجهقادر59
00آنديناوة1955فاطمه محمدمحمد خضر حمدمحمد60
00آنديناوة1955خديجه حمدقاسم عمر عزيزقاسم61
00آوير1952هه مين آريمفاطمه آريم عزيزفاطمه62
00آنديناوة1932امينه عليحمديه طاهر خضرحمديه63
00آنديناوة1930همين اسماعيلمعروف ايوب آريممعروف64
00آوير1963خديجه عليمحسن محمدامين حمدمحسن65
قراج1945بكم احمدعطيه آريم عبداهللاعطيه66
آنديناوة1951بكم اسماعيلفارس معروف صالحفارس67
آوير1941بكم اسماعيلمجيد معروف صالحمجيد68
مخمور1975بكم حسنخالد على حمد حسينخالد69
مخمور1965بكم حسنمحمدعلى حمد حسينمحمد70
قراج1963بكم حسينجرجيس حسن احمدجرجيس71
قراج1950بكم حسينحيدر حسن احمدحيدر72
آنديناوة1950بكم حمدفاطمه حسين مجيدفاطمه73
مخمور1960بكم خضرسالم حمدامين مام خولسالم74
قراج1951بكم رحمانسيامند رشيد سعيدسيامند75



قراج1964بكم عبداهللاتحسين حسين حمشينتحسين76
قراج1969بكم عبداهللاناصر حسين حمشين سليمناصر77
قراج1962بكم عبداهللاياسين حسين حمشين سليمياسين78
آنديناوه1974بكم علىاآرم صديق عثمان اسماعيلاآرم79
آنديناوة1955بكم قادرفيصل احمد قادرفيصل80
مخمور1922بكم محمداحمد مولود سليماناحمد81
آوير1957بكم مولوداحمد رحمن اسماعيل عبداهللاحمد82
قراج1968بكمه قادرعبدالخالق ولي فقي محمدعبدالخالق83
قراج1966بكمه قادرعبداهللا ولى فقى محمدعبداهللا84
آوير1967بكيسي بيردودصالح الدين سليم عزيزصالح الدين85
آوير1946بكيسى حسنخسرو سليم حمدخسرو86
آوير1968بكيسى حسندارا سليم حمد قادردارا87
آوير1957بكيسى حسنسليم محمد مصطفىسليم88
آوير1950بكيسى حسنعثمان محمد مصطفى جوجهعثمان89
آوير1964بكيسى حسينآريم مولود مصطفى بيرداودآريم90
آوير1976بكيسي رشيدمسعود روؤف حسينمسعود91
آنديناوة1964بكيسي سليمانحمد مصطفى حمشينحمد92
آنديناوة1977بكيسي سمايليوسف امين عبداهللا امينيوسف93
قراج1950بكيسي صادقصبريه محمد حسين عمرصبريه94
آنديناوة1965بكيسي عبداهللاحاتم حمدامين احمدحاتم95
آنديناوه1962بكيسى عمرصالح احمد عبداهللاصالح96
قراج1955بكيسى قادرعبداهللا عزيز احمدعبداهللا97
قراج1955بكيسى قادرمصطفى عزيز احمد عزيزمصطفى98
آنديناوة1944بكيسي قادراحمد سليمان رسولاحمد99
آوير1964بكيسى محمدغفور صابر حسينغفور100
آنديناوة1922بكيسي محمدنخشين حسن الوة حسننخشين101
مخمور1962بكيسي مصطفىفاتح محمد سعيدفاتح102
آنديناوه1966بكيسى مولودازاد ابراهيم صالح سليمانازاد103
آنديناوه1946بكيسى مولودمحمود ابراهيم صالحمحمود104
آوير1954بكيسي يبيرداودهاشم سليم عزيز حسنهاشم105
آوير1947بلكيس حسنصباح سليم حمدصباح106
قراج1954بهيه ابراهيمعمر احمد عبداهللا سلطانعمر107
آنديناوه1972بهيه ابراهيمناظم حسين قادرناظم108
آوير1968بهيه ابراهيمواحد خورشيد يونس مولودواحد109
مخمور1971بهيه احمدرشيد قادر اومر اسماعيلرشيد110
مخمور1973بهيه احمدسليمان قادر اومرسليمان111
آنديناوة1971بهيه احمدشيرزاد خضر اسماعيلشيرزاد112
آوير1972بهيه احمدصالح عزيز يونس محمودصالح113
آوير1984بهيه اسعدسيروان جرل ايوبسيروان114
آوير1981بهيه اسعدمحمود آاآه نوري قادرمحمود115
آوير1979بهيه اسماعيلدلشاد محمد صالحدلشاد116



آنديناوة1963بهيه اسماعيلصالح عمر قرنيصالح117
آنديناوه1955بهيه امينسليمان آريم قادرسليمان118
آوير1956بهيه حسنعبدالهادى آريم خضرعبدالهادي119
قراج1943بهيه حمدفاطمه عمر احمدفاطمه120
آنديناوة1960بهيه خضرآريم حمدامين مولودآريم121
آنديناوة1943زينب قادرمصطفى عزيز ابراهيممصطفى122
آوير1974بهيه رشيداحسان احمد عوالاحسان123
آوير1966بهيه رشيدسعديه شينه حسنسعديه124
آوير1978بهيه سعدونفرهاد حمد عبداهللافرهاد125
آوير1945بهيه سليمانمامز بيرداود شيرةمامز126
آنديناوه1972بهيه سمايلآريم عثمان حسين آريمآريم127
آنديناوه1974بهيه سمايلآمال عثمان حسين آريمآمال128
آنديناوه1977بهيه سمايللقمان عثمان حسين آريملقمان129
آنديناوه1966بهيه سمايلنجاة عثمان حسين آريمنجاة130
آنديناوه1944بهيه شريفرسول صديق شريف قادررسول131
قراج1941بهيه عبداهللاخالد رحمان محمودخالد132
مخمور1964بهيه عثماننجمه سليمان حسيننجمه133
آنديناوه1968بهيه عزيزفيصل رسول محمدفيصل134
قراج1961بهيه عليحسن علي قادرحسن135
آوير1967بهيه عليشكر قادر حمدامين خالندشكر136
آوير1976بهيه قادرنصرالدين عبدالواحد صالحنصر الدين137
آنديناوه1942بهيه آامالبيرداود خوادا نبىبيرداود138
قراج1973بهيه مامهتحسين طه علىتحسين139
قراج1957بهيه مامهمحمود طه علىمحمود140
آنديناوة1946بهيه محمدابراهيم اغا احمد مام خوليابراهيم141
آوير1964بهيه محمودآاآل سعيد محمد امين قادرآاآل142
مخمور1946بهيه محي الدينفاروق حميد احمدفاروق143
قراج1972بهيه مصطفىطارق محمود رحمانطارق144
آنديناوه1945بهيه مصطفىآيزان قادر بيرداودآيزان145
آنديناوه1951بهيه نادرعونى رشيد رضاعونى146
آنديناوه1974بى مصطفىزيرو عمر رحمتن عبداهللازيرو147
قراج1966بيرد حسينمحمد عمر ويسىمحمد148
قراج1952بيروز احمدعمر احمد حمدعمر149
آوير1977بيروز عبداهللاطيب عبداهللا حسينطيب150
قراج1976بيكيسي محموديونس خليل عمريونس151
مخمور1967تحبله عليادريس محمود محمدادريس152
قراج1970تنك حسينشيرزاد صدرالدين رحامن احمدشيرزاد153
مخمور1943تنكر علىفاروق هاوار ابراهيم دزه يىفاروق154
مخمور1975توريز حسينجمعه حمد سعديجمعه155
آنديناوة1964جازيه مولودمحمد صابر احمدمحمد156
مخمور1950جالوة  سليمانقاسم مصطفى عبدالرحمنقاسم157



آنديناوه1982جميله شريفهه لدير نورى سعيدهه لدير158
آوير1976جهان حسينمسعود سليمان احمد قادرمسعود159
آوير1978جهان قادررسول ابراهيم نادررسول160
قراج1975جهان نورىاآرين صابر مولوداآرين161
مخمور1947جوانى حمدرحمان بيربال ظاهررحمان162
مخمور1933جوانى حمدعثمان بيربال ظاهرعثمان163
آنديناوة1953جواهر احمدخالد عبداهللا خضرخالد164
آوير1974جواهر سليماننايف صالح آريم مولودنايف165
آنديناوه1957جواهر محمدروستم عوال درويشروستم166
مخمور1967جواهر محمودمحمد قادر عمر قادرمحمد167
مخمور1972جواهر محمودناظم قادر عمرناظم168
قراج1963جواهير احمدحميد ظاهير حمد احمدحميد169
قراج1968جواهير احمدخوخى آريم احمدخوخي170
آوير1965جواهير اسماعيلحسن وهاب حمد حسينحسن171
مخمور1964جواهير بيرداودبشتوان محمد علي جعفربشتوان172
آوير1973جواهير حسيننوزاد عبدالستار عزيزنوزاد173
آوير1963جواهير حماوهقادر عبداهللا قادرقادر174
مخمور1942جواهير محمودسلمى عزيز جواهر محمودسلمى175
آوير1935جيزان حاجىآانبى على آانبىآانبي176
قراج1970جيزان قادرآاويس حسين محمود حمدآاويس177
مخمور1970حاسيه رشيدغفور طاهر سعيد حاجىغفور178
مخمور1973حاسيه رشيدقهار طاهر سعيد حاجىقهار179
قراج1963حبسه محموددلشاد جعفر ابراهيمدلشاد180
مخمور1942حبيب خضرزليخه سعيد حاجى ابراهيمزليخه181
آوير1976حبيب رضاشوان انور مولود شاآرشوان182
آوير1977حبيب سليمبوشو حاسم سعيدبوشو183
قراج1939حبيب شيخهاسمر شيخه اوسواسمر184
آوير1963حبيب طاهرحسن آاآه محمد امين احمدحسن185
آنديناوة1933حبيبة احمدحسن رسول عديحسن186
آوير1958حبيبه احمدحازم رحمن احمد حاجيحازم187
آنديناوه1935حبيبه احمدمحمد رسول عدى نيجروانمحمد188
آوير1946حبيبه اسمرآاآه نوري قادر حسنآاآه189
آوير1945حبيبه بيرداودنادر عمر حسيننادر190
قراج1954حبيبه بيرداودهادى ابراهيم خضر آارسولهادي191
آوير1969حبيبه حسنعدنان عبداهللا محمد عليعدنان192
آوير1952حبيبه حسنفاطم سعيد محمودفاطم193
مخمور1969حبيبه حسينلقمان صابر سعيدلقمان194
آوير1977حبيبه حمدشكر ابوزيد قادرشكر195
آوير1955حبيبه خضرهديه عبداهللا عزيزعبداهللاهديه196
آوير1970حبيبه زينلعبداهللا عزيز عبداهللا داودعبداهللا197
مخمور1949حبيبه عباسعلي حمد ابراهيمعلي198



قراج1971حبيبه عثمانارسالن ياسين عثمانارسالن199
مخمور1957حبيبه عزيزفتحى اسماعيل قادرفتحي200
آوير1961حبيبه عمرناهده حمد آريم سليمناهده201
آوير1946حبيبه قادرعلي عمر عثمان قادرعلي202
آوير1951حبيبه مصطفىحمه رشيد خورشيد جواميرحمه203
آوير1951حبيبه مولودعيشه مصطفى رسول ناصرعيشه204
قراج1973حسنيه ابراهيمهيرش حسن رحمانهيرش205
مخمور1977حسنيه رسولفتحى عثمان حمدفتحي206
آوير1978حسيبه حسنفؤاد احمد مجيدفؤاد207
قراج1958حسيبه حسنآل خاتر آريم شريف قادرآل خاتر208
آوير1982حسيبه عمربشتيوان بكر رحمنبشتوان209
آوير1951حفصه رشيدعزيز صوفي حمد عزيزعزيز210
قراج1978حفصه عبداهللاروؤف محمد علىروؤف211
آوير1978حفصه محمدخيراهللا حاتم عكيد صفرخيراهللا212
آوير1967حفصه محمدآمال حتم عكيد صفرآمال213
آنديناوة1943حكيم وسوخاضر سليمان عبداهللاخاضر214
آوير1964حليم اسماعيلمغديد عثمان مصطفى وسمانمغديد215
آوير1932حليم حسينمحمد رحمن حسنمحمد216
آوير1942حليم آريمصابر محمود ابراهيمصابر217
مخمور1972حليم محمدعبدالرزاق صالح محمود شيخهعبدالرزاق218
آوير1946حليمه ابراهيمبكر صديق حمدامينبكر219
آوير1967حليمه ابراهيمسليمان صديق محمدامينسليمان220
آوير1956حليمه ابراهيمشاآر صديق حمدامينشاآر221
آوير1958حليمه احمدفؤاد احمد عثمانفؤاد222
مخمور1960حليمه اسعدهمزه صالح سمير حمدهمزه223
آوير1963حليمه اسماعيلدلشاد عثمان عزيز عليدلشاد224
آنديناوه1944حليمه بيرداودامنه قادر آريمامنه225
آنديناوة1964حليمه حمدعبداالحد صابر عارب اومرعبداالحد226
آوير1974حليمه حمدميكائيل رشيد عثمانميكائيل227
مخمور1961حليمه حمدامينزرار حمدامين اسماعيلزرار228
آوير1950حليمه حمدامينآانبى عثمان مصطفىآانبي229
قراج1968حليمه رسولجالل صالح شيخهجالل230
آنديناوة1927حليمه رسولزبيده احمد سليمانزبيده231
آوير1934حليمه سيوديلعزيز حمد اسماعيلعزيز232
آنديناتوه1972حليمه شريفجمال على مولودجمال233
آوير1980حليمه صابرسليم صالح عبداهللا عثمانسليم234
آوير1968حليمه صادقعبداهللا طاهر عوالعبداهللا235
آوير1961حليمه عبداهللامولود سعيد معروفمولود236
آوير1941حليمه عزيراآرم اسعد حسناآرم237
آوير1934حليمه عزيزحمد علي اسعد حسنحمد238
آنديناوه1950حليمه علىعبداهللا اسماعيل علىعبداهللا239



آنديناوة1961حليمه غازيعبدالرحمن صابر احمد عزيزعبدالرحمن240
آوير1925حليمه قادرخجيج حسين شينهخجيج241
آوير1932حليمه آارسولابوبكر معروف رسول محمدابوبكر242
آنديناوه1970حليمه آريمساالر ستار صالح علىساالر243
آوير1929حليمه محمدحمد عبداهللا شمزينحمد244
آوير1975حليمه محمدعثمان مجيد عثمان قادرعثمان245
آنديناوه1965حليمه محمدامينهادى مصطفى حسينهادي246
قراج1941حليمه محمودتوفيق محمود اسماعيلتوفيق247
آوير1932حليمه محمودعبداهللا خضر جليلعبداهللا248
آنديناوة1932حليمه يوسفهمين حاجي سليمانهمين249
آوير1979حمايل رسولوزيره جعفر عكيد صفروزيره250
مخمور1967حمدامينصديق محمد عزيزصديق251
آنديناوه1970حمده احمدشمس الدين مولود محمدشمس الدين252
آوير1964حمديه احمدريزان احمد محمد صالحريزان253
آوير1968حمديه اسماعيلعمر قادر خضرعمر254
قراج1971حمديه بكرمحمد رمضان عمرمحمد255
آوير1955حمديه حامدرابعه اسعد جبرائيلرابعه256
آنديناوه1968حمديه صادقطارق ذياب قرنى عبداهللاطارق257
آنديناوة1962حمديه طاهرجوهر قادر عليجوهر258
مخمور1971حمديه عبداهللاحويز حسين محمودحويز259
آنديناوة1970حمديه عبداهللاقاسم حمه مجيدقاسم260
مخمور1977حمديه عبداهللامغديد حسن محمودمغديد261
قراج1937حمديه عليخاسي حمد قربانيخاسي262
آوير1968حمديه عليعبداالمير اسماعيل شييخهعبداالمير263
آوير1974حمديه قادرحسن ابوبكر معروف رسولحسن264
آوير1969حمديه قادرمعروف ابوبكر معروفمعروف265
آوير1972حمديه آاآلشريفه محسن صفر حيدرشريفه266
آوير1975حمديه محمدخالد جبرائيل عثمان ابراهيمخالد267
آوير1984حمديه مغديدسامان صابر عبداهللاسامان268
قراج1943حمديه مولوداودل محمد علي خضراودل269
آوير1932حنيغه عمرسمايل مصطفى حمدامينسمايل270
آنديناوة1946حنيف احمدحميد احمد عبداللطيفحميد271
آوير1972حنيف حسينسعيد مغديد آريم وسمانسعيد272
آوير1947حنيف حمدعبد حويز عبداهللاعبد273
آوير1935حنيف رسولمامز امين سعيدمامز274
مخمور1962حنيف سعيديوسف اسماعيل حمديوسف275
مخمور1955حنيف عبداهللاطه محمد ابراهيم محمدطه276
آنديناوة1948حنيف عثمانابراهيم قادر اسماعيلابراهيم277
آوير1945حنيف عزيزصالح قادر رسولصالح278
آوير1929حنيف عمرمحمد علي امينمحمد279
آوير1949حنيف فتح اهللاعصمت سعيد امين خدرعصمت280



آنديناوة1922حنيف فرحانفاطمه عبداهللا حسينفاطمه281
آوير1940حنيف مصطفىحمدامين قادر سمايل احمدحمدامين282
آنديناوه1968حنيف مولوداقليمه محمد مصطفى احمداقليمه283
آوير1970حنيف يونسشيرزاد مجيد رسولشيرزاد284
قراج1937حنيفة عبداهللامنه محمد حسينامنه285
قراج1980حنيفه ابوبكرشيروان زرارسعدىشيروان286
قراج1972حنيفه احمدثنيه آريم سعيدثنيه287
آوير1947حنيفه احمدصبيحه آريم طه رسولصبيحه288
آوير1949حنيفه اسماعيلاسماعيل آاآا حمدحسناماعيل289
قراج1974حنيفه حسينعبدالستار ابابكر حمشين سليمعبدالستار290
قراج1945حنيفه حسينعبدالعزيز قادر بابيرعبدالعزيز291
آوير1971حنيفه حسينيونس مغديد آريميونس292
آنديناوة1942حنيفه حمدامينمريم محمد عبداهللامريم293
آنديناوة1976حنيفه خضرشوان عمر علي  عبداهللاشوان294
آنديناوة1971حنيفه خضرآامران عمر حسين ويسيآامران295
آنديناوة1938حنيفه داودزارا آريم قادر آريمزرار296
آوير1963حنيفه رحمناسماعيل حسين عزيزاسماعيل297
آوير1962حنيفه رحمنصبيحه حسين عزيزصبيحه298
آنديناوة1955حنيفه رحمنعارف سعيد احمدعارف299
آنديناوة1932حنيفه رشيدزهره يوسف قادر رستمزهره300
آوير1963حنيفه صوفى محمدشيرزاد خضر يونسشيرزاد301
مخمور1957حنيفه عاربعبدالواحد عثمان حمه صالحعبدالواحد302
قراج1939حنيفه عبداهللاحسيبه محمد صالححسيبه303
آنديناوه1939حنيفه عثمانبهيه قادر اسماعيلبهيه304
آوير1973حنيفه عثماندارا جعفر طاهر آريمدارا305
قراج1966حنيفه عثمانعارب صابر محمد امينعارب306
آنديناوة1968حنيفه عمرجاالك حسن حجي محمودجاالك307
آنديناوه1961حنيفه عمردارا حسن حجى محموددارا308
آوير1967حنيفه قادرسرتيب محمد ميكائيلسرتيب309
آوير1963حنيفه قادرصالح محمد مكايلصالح310
آنديناوه1967حنيفه قادرظاهر عثمان عوال بيرداودظاهر311
آوير1949حنيفه قادرمحتي محمد مكايلمحتي312
آنيناوة1937حنيفه محمدعباس حمدامين بيره شيخوعباس313
آنديناوة1967حنيفه محمدلقمان اسماعيل عبداهللالقمان314
آوير1978حنيفه محمودنصير حسن غريب حسيننصير315
آوير1961حنيفه مولودحسيب محمد عمرحسيب316
آوير1944حنيفه مولودحمدامين جعفر حمدحمدامين317
آوير1966حياة اسماعيلفتاح عبداهللا فرحان محمودفتاح318
مخمور1976حياة حاجىعدنان جوهر سمايلعدنان319
آوير1973حياة حسنستلر آانبي حمدستلر320
آوير1972حياة حسينهاوار آانبي حمدهاوار321



آوير1961حياة حمه شريفدهام جالل رسولدهام322
آوير1975حياة رحمنرمضان ياسين حسين حمدرمضان323
آوير1977حياة عبدالكريمغريب صابر ابراهيمغريب324
مخمور1982حياة قادرآاوه سليمان عوال عزيزآاوه325
آوير1978حياة محمدحسين عبداهللا جبرائيل احمدحسين326
آوير1977حياة محمدآيفى هياس عباسآيفي327
آوير1974حياة محمدنجاة جبرائيل عبداهللانجاة328
آوير1952حيفه قادرفاطم محمد مكايلفاطم329
قراج1970حيمه محمدامينآاويس عثمان علىآاويس330
قراج1968حيمه محمدامينيوسف عثمان علىيوسف331
آوير1950خاتون صالحمحمد عمر رسول معروفمحمد332
آوير1961خاتون صالحياسين عمر رسول معروفياسين333
قراج1937خاتون عبداهللاعبدالرحمن محمود اسماعيلعبدالرحمن334
قراج1948خاتون عبداهللاعثمان محمود اسماعيلعثمان335
آنديناوة1964خاتون محمدجمال حسين عبداهللاجمال336
مخمور1951خاسه اسماعيللطيف حسن حسينلطيف337
قراج1971خاسى اسماعيلدلشاد حسن حمزه خدردلشاد338
مخمور1933خاسى اسماعيلصالح حسن حسين حمهصالح339
آنديناوه1979خاسى شينهعبداهللا مصطفى عبداهللاعبداهللا340
آنديناوه1936خاسى محمدعبداهللا مولود حاجى باولعبداهللا341
قراج1975خاسي محمدحيدر قادر احمدحيدر342
قراج1968خاسيه مجيدجواد علي حمشين سليمجواد343
آوير1979خاصي اسعدصالح محمد سليمان اسماعيلصالح344
آوير1977خاصي حسيننصيب عاصم سليماننصيب345
مخمور1937خاصى سعيدآريم حمةجان محمودآريم346
آنديناوة1963خاصي عثماننوري سعدي مولود محمودنوري347
قراج1957خاصى آريمعبدالقادر ابراهيم علىعبدالقادر348
قراج1976خاصى محمودرشيد رحمان سليمانرشيد349
آوير1966خاصيه احمدعبدالرحمن اسماعيل علي عكزوعبدالرحمن350
آنديناوة1981خالصه سعديبشدار قاسم محمد سعيدبشدار351
آنديناوه1973خانزاد حمدعبدالسالم معروف حميد احمدعبدالسالم352
قراج1964خانزاد حمدنزيره عبداهللا جرجيسنزيره353
مخمور1970خانزاد رسولامير مجيد رسولامير354
مخمور1976خانزاد صابرآاآه خان انور حمدامينآاآه355
مخمور1973خانزاد عبداهللازاد محمد عزيزازاد356
قراج1975خانزاد عبداهللابشتيوان عمر محمدبيشتوان357
قراج1972خانزاد عبداهللاعثمان عمر محمودعثمان358
مخمور1970خانزاد عليامير مجيد رسولامير359
آوير1984خانزاد ياسينمظفر شريف خضر آريممظفر360
آوير1973خانم رحمنطلعت قادر عزيزطلعت361
آوير1961خانم شوقىهاشم عزيز سعيد نبىهاشم362



آوير1950خانم شوقيعلي عزيز سعيدعلي363
آنديناوة1941خانم طيببكيسي حمدامين عليبكيسي364
قراج1939خانم طيبعمر حمدامين عليعمر365
قراج1944خانم طيبنورالدين حمدامين علي اسماعيلنورالدين366
آوير1965خانم عمرشاآر عمر حمدشاآر367
آوير1965خانم عمرصابر عمر حمدصابر368
مخمور1963خانه عثمانفاضل محمد جليل ابيرهيمفاضل369
مخمور1966خانه فرحانهاوار يابه جميلهاوار370
آنديناوة1974خانه آل عليعبدالواحد عبداهللا خضرعبدالواحد371
مخمور1971خاني خالدسعدي علي حمدسعدي372
قراج1975خانى خدرغازى جميل عوال حسنغازي373
آوير1973خاني عثمانشاخوان سليم عمرشاخوان374
آنديناوه1956خانى عمرخورشيد بايز عمرخورشيد375
آنديناوة1967خجول حسينخورشيد مجيد حمدامينخورشيد376
قراج1962خجول مصطفىصادق احمد عمرصادق377
آوير1931خجى اسماعيلسعيد مصطفى قادرسعيد378
قراج1966خجى باشاشيرآو عدى عبداهللا سيانشيرآو379
آوير1967خجي حسينرزآار عوال عزيز حسنرزآار380
مخمور1947خجى حمدحمدامين عثمان حسنحمدامين381
مخمور1941خجي حمداحمد عثمان حسناحمد382
قراج1933خجي حمدعبداهللا محمد عبداهللا خضرعبداهللا383
مخمور1945خجى حمداميننجم الدين قادر شيخهنجم الدين384
مخمور1933خجي حمدامينسليم قادر شيخهسليم385
آنديناوة1971خجي حميدساالر سعدي عوالساالر386
آوير1970خجى حويزاسماعيل خالد خضراسماعيل387
مخمور1957خجى سمايلقاسم طاهر سعيد حاجىقاسم388
آوير1945خجي عبداهللاحويز بدا مصطفىحويز389
آوير1964خجي عبداهللاآيزان محمود مجيد حمودآيزان390
آنديناوه1963خجى علىقارمان سليمان احمد عبداهللاقارمان391
مخمور1947خجي آدرونرمضان حمدامين رستمرمضان392
آوير1932خجى آريمحسن عمر عزيزحسن393
آوير1936خجى مصطفىعثمان حمد سليمان باوهعثمان394
مخمور1927خجي مهاجرامنه احمد حاجيامنه395
آنديناوه1969خجيج احمددهام عثمان احمددهام396
مخمور1956خجيج احمدمحمد عزيز مامند مولودمحمد397
قراج1935خجيج اسماعيلصديق معروف اسماعيلصديق398
آوير1941خجيج اسماعيلنافعه عثمان بيرداودنافعه399
آوير1945خجيج بيرداودمامز احمد مال شيخمامز400
آوير1949خجيج حسننافعه محمد علينافعه401
آوير1962خجيج حسينصالح محمد ابراهيم سليمانصالح402
آوير1969خجيج حمدرسول احمد رسولرسول403



آوير1955خجيج حمدمحمد جميل آريم داودمحمد404
آوير1969خجيج رشيدهاوار طه حسين طههاوار405
آوير1946خجيج رمضاننجيبه عمر حمداميننجيبه406
آوير1974خجيج صالحفاخر فريق عليفاخر407
آنديناوه1978خجيج عبداهللاجاسم محمد نورالدين رحمانجاسم408
آوير1948خجيج عثمانابوبكر احمد عزيزابوبكر409
آوير1935خجيج فارسسلطانه حسين احمد جيزنيسلطانه410
آوير1964خجيج محمدمحسن علي محمود احمدمحسن411
آنديناوة1954خجيجه حسنناجيه حمدامين آريم حاجيناجيه412
آنديناوة1967خجيجه حسننهرو مولو طاهر يوسفنهرو413
آوير1946خجيجه حمدامينجالل احمد خليلجالل414
آوير1965خجيجه حمه نجموهاب خليل يونس محمودوهاب415
آوير1949خجيجه خضرمحمد محمود حسينمحمد416
مخمور1949خديج حسنمصطفى حمد قادرمصطفى417
آنديناوة1955خديجخه خضرعلي احمد مصطفى اسماعيلعلي418
آوير1964خديجه احمدبايز خضر رسولبايز419
آوير1960خديجه احمدجوهر آريم مولود حمدجوهر420
آوير1963خديجه احمدخالد مولود محمد امينخالد421
آوير1941خديجه احمدستي عبداهللا قادرستي422
آوير1968خديجه احمدعثمان مولود حمدامينعثمان423
آنديناوه1975خديجه احمدفاضل احمد عبداهللا عزيزفاضل424
آنديناوة1937خديجه احمدقريه حسين بيرداودقدريه425
آنديناوه1964خديجه احمدمحى الدين عزالدين مولودمحى الدين426
آوير1960خديجه احمدمعروف مولود حمدامينمعروف427
آوير1969خديجه اسماعلمعاويه صابر جرجيسمعاويه428
قراج1963خديجه اسماعيلاسماعيل عثمان اسماعيلاسماعيل429
آنديناوه1963خديجه اسماعيلجالل احمد حمدامين مولودجالل430
آنديناوة1972خديجه اسماعيلخطاب آريم اسماعيلخطاب431
مخمور1943خديجه اسماعيلصابر محمود خضرصابر432
آوير1957خديجه اسماعيلناصح صابر جرجيس مصطفىناصح433
قراج1972خديجه اسماعيلناظم رحمان نادرناظم434
قراج1952خديجه اسماعيلياسين صادق بابيرياسين435
قراج1980خديجه اسماعيليونس علي محمديونس436
مخمور1949خديجه بيرداودناجحه احمد خضرناجحه437
قراج1964خديجه توفيقعبدالرحمن مولود صالحعبدالرحمن438
مخمور1967خديجه جرجيسصابر محمد عمر حسنصابر439
آوير1941خديجه حاجيتوفيق يونس اسماعيلتوفيق440
آوير1966خديجه حسنبرهان حسن حمد بيروتبرهان441
آوير1968خديجه حسندهام حسن حمدبيروتدهام442
مخمور1965خديجه حسنسالم عمر عليسالم443
آوير1950خديجه حسنصالح علي بيرداود خانهصالح444



آوير1963خديجه حسنآاآل مجيد آاآلآاآل445
مخمور1953خديجه حسنمهديه رحمان رمضانمهديه446
آنديناوة1968خديجه حسنناظم حسين مصطفىناظم447
مخمور1948خديجه حسينسلطانه عبداهللا ابابكرسلطانه448
آوير1953خديجه حسينفاطمه حميد عبداهللافاطمه449
آوير1953خديجه حسينمغديد صالح معروفمغديد450
آوير1951خديجه حسينهاشم محمد قادرهاشم451
آوير1943خديجه حمدزليخا حمه سعيدزليخا452
آوير1945خديجه حمدعزيز عثمان حدى احمدعزيز453
قراج1968خديجه حمدامينصافيه اسماعيل رمضانصافيه454
آنديناوة1950خديجه خضرحسين احمد مصطفىاسماعيلحسين455
آنديناوة1939خديجه رحمنعصمت عمر عبداهللاعصمت456
آنديناوة1937خديجه رسولنهاية قادر عثمان عزيزنهاية457
قراج1982خديجه رسولينكر آانبى مولودينكر458
آوير1979خديجه رشيدحميد رشيد مولودحميد459
آوير1973خديجه سعيدحمد عبداهللا مصطفىحمد460
آنديناوه1964خديجه سعيدصديق عبداهللا مامند حمهصديق461
قراج1945خديجه سعيدطه محمد رمضانطه462
آنديناوه1954خديجه سعيدنجم الدين حمد ابوبكرنجم الدين463
آوير1964خديجه سليمابوبكر خورشيد صالحابوبكر464
آوير1941خديجه سليممحمود خورسشيد صالحمحمود465
مخمور1931خديجه سليمانحمد عبداهللا خضرحمد466
قراج1982خديجه صادقسيفى ابوبكر طهسيفي467
آوير1966خديجه صادقنايف عثمان اسماعيلنايف468
قراج1950خديجه صالححسين قادر ابابكر شيخهحسين469
آنديناوة1949خديجه صديقصابر عمر بيرداود اسماعيلصابر470
آنديناوه1960خديجه صديقصبيحه بيرداود عمرصبيحه471
قراج1950خديجه طهاسماعيل بكر علىاسماعيل472
آوير1927خديجه عبدالرحيمحمديه عثمان مصطفىحمديه473
قراج1940خديجه عبداهللامنه عمر قادرامنه474
آنديناوة1972خديجه عبداهللابدرالدين عثمان حسنبدرالدين475
آنديناوه1974خديجه عبداهللارفيق رحمان مام خولرفيق476
آنديناوه1969خديجه عبداهللاطارق رحمان مام خولطارق477
مخمور1978خديجه عبداهللافارس على شينهفارس478
آنديناوه1964خديجه عبداهللافاروق رحمان مام خولفاروق479
آنديناوة1961خديجه عبداهللافاضل عباس يونس جرجيسفاضل480
مخمور1984خديجه عثمانجمال محمد عزيزجمال481
مخمور1980خديجه عثمانجمعه محمد عزيزجمعه482
قراج1953خديجه عثمانصافيه يوسف رسولصافيه483
قراج1963خديجه عثمانعمر قادر حسين رسولعمر484
مخمور1964خديجه عزيزاحسان عبدالعزيز فقي رسولاحسان485



آنديناوة1972خديجه عزيزعبدالخالق ويسي سمايلعبدالخالق486
مخمور1978خديجه عزيزعصام عبدالعزيزفقى رسولعصام487
قراج1978خديجه علىمولود محمد جميلمولود488
قراج1980خديجه عليانور محمد جميلانور489
آوير1965خديجه عليجاسم محمامين حمدجاسم490
آوير1952خديجه عليسيدا محمدامين حمدامينسيدا491
آوير1956خديجه عليياسين محمدامين حمد نبيياسين492
آوير1973خديجه عمربرهان جوهر مجيدبرهان493
قراج1957خديجه عمرسامى جميل عوالسامي494
آوير1972خديجه عمرآنعان جوهر مجيدآنعان495
آوير1974خديجه عوالرمضان محمد ابراهيمرمضان496
آوير1967خديجه عوالقادر محمد ابراهيمقادر497
آوير1953خديجه عوالمحمد احمد عمرمحمد498
قراج1961خديجه فقي عبداهللابراهيم خضر محمودابراهيم499
آندينامة1978خديجه قادرازاد حسن حمد سوفيازاد500
آنديناوة1977خديجه قادرعبدالجبار مصطفى سمايل قادرعبدالجبار501
مخمور1954خديجه قادرعبدالقادر رشيد قادر عثمانعبدالقادر502
قراج1952خديجه قادرعبداهللا حسين عزيزعبداهللا503
آوير1981خديجه قادرنصرالدين علي عزيزنصر الدين504
آنديناوة1922خديجه قادرهمين حسن صوفي عزيزهمين505
آوير1982خديجه آريمسميح رشيد مولودسميح506
آنديناوة1972خديجه محمدبختيار جميل آريمبختيار507
آوير1960خديجه محمدعبداهللا عمراحمد شاداتعبداهللا508
آوير1930خديجه محمد شريفنايف مولود طهنايف509
مخمور1952خديجه محمدامينبدريه مصطفى محمد مصطفىبدريه510
قراج1938خديجه محمودحنيفه حسين علي مولودحنيفه511
قراج1939خديجه محمودعثمان شريف اسماعيلعثمان512
قراج1966خديجه مصطفىبكر حاجي بيربال مصطفىبكر513
آوير1957خديجه مصطفىهاشم عاصم فقي امينهاشم514
آنديناوة1967خديجه موسىعبدالقادر حسين يونسعبدالقادر515
قراج1953خديجه مولودجميل عمر رسولجميل516
قراج1971خديجه وسمامصالح قادر حسين رسولصالح517
قراج1972خديجه ويسىعمر هادى عثمانعمر518
قراج1968خديجه يابهاحمد على عبداهللا بهراماحمد519
قراج1951خديجه يابهمحمد على عبداهللامحمد520
آوير1939خديجه يونسآافيه عبداهللا محمد عليآافيه521
قراج1977خري خطابمغديد احمد خليل صالحمغديد522
آوير1962خزال حمدموسى احمد خضرموسى523
آنديناوة1950خزال عبداهللاعبدالكريم سليمان عزيز سليمانعبدالكريم524
آوير1949خزال قادرمحمد احمد عبداهللامحمد525
آوير1971خمار قادرحيدر اسماعيل عثمانحيدر526



آوير1975خوجى حويزرمضان خالد خضر شيخهرمضان527
مخمور1963خوجى عزيزطارق سيده آريم سيدهطارق528
مخمور1927خوجي آورشمامز حسن نبيمامز529
قراج1949خوجى محمدعلى محمود سيدهعلي530
آوير1937خوخى حسيننجيبه صالح اسماعيل احمدنجيبه531
آنديناوة1971خوله رجبمحمد عبداهللا سعيدمحمد532
آنديناوة1971خونجه رحمنفيصل مجيد مصطفى حمدفيصل533
مخمور1952خيار حمشينيحيى عثمان عليوان هزاعيحيى534
آوير1968خياله محمودفاخر الياس عمر مولوفاخر535
آوير1974خياله محموديونس الياس خضر مولوديونس536
آوير1956خياله مخمودمصطفى الياس عمرمصطفى537
آنديناوة1949خيالن باقياحمد حمد اسماعيل روستماحمد538
آنديناوة1963خيالن خورشيدخالد عبدالرحمن سلطان قادرخالد539
آنديناوه1935دابر خضرعائشه محمد عبداهللا حارثعائشه540
آنديناوة1978دلباك خضرعبدالكريم قاسم نادرعبدالكريم541
آوير1971رابحه خضرعبدالرحمن مصطفى عبداهللاعبدالرحمن542
آوير1957رابعه اسعدعلي احمد مصطفى احمدعلي543
مخمور1969رابعه اسماعيلفرحان عثمان سعيد حاجىفرحان544
آنديناوة1956رابعه بابيرخسرو محمد ويسيخسرو545
مخمور1970رابعه جميلآاظم قهار فرحان خالندآاظم546
مخمور1971رابعه حسنانور عثمان حمدانور547
آنديناوة1953رابعه حسنسلمى صالح طه شافعيسلمى548
مخمور1974رابعه حسنهمزه عثمان حمدهمزه549
آوير1970رابعه خورشيدامين شاآر حسينامين550
مخمور1964رابعه درويشجواد احمد حمد شيخانجواد551
آنديناوة1970رابعه رحمنطارق جمعه مولودطارق552
آوير1947رابعه رسولخجي عمر مال حسينخجي553
قراج1977رابعه زيدانعزيز هاور عثمانعزيز554
مخمور1971رابعه صابرمحسن حمدامين حسينمحسن555
مخمور1973رابعه صالحرزآار قادر حمه شريفرزآار556
آنديناوة1965رابعه علياآرم مجيد آريم محمداآرم557
مخمور1952رابعه فقى رسولصابر خضر مولود باالنىصابر558
آوير1970رابعه آريمولي موسى صوفي براهيمولي559
آنديناوة1968رابعه محمدعارف عثمان عوالعارف560
قراج1969رابعه محمودمحمد صالح معروفمحمد561
مخمور1949رابعه مولودآستان حسن داودآستان562
مخمور1932رابي يوسفعمر قادر اسماعيلعمر563
آوير1977رازيه ابراهيمسرباز رشيد عمرسرباز564
آوير1982رازيه سمينرشاد حميد قادر محمدرشاد565
آوير1981رازيه سمينفؤاد حيدر قادر محمدفؤاد566
آوير1981رازيه آريمهيمن حيدر قادر مولودهمين567



آوير1973رةوشن شمسالدينآاآه امين جبار جالل عثمانآاآه568
آنديناوة1981رحان عثمانزرده شت جامي حسنزرده شت569
آوير1971رحان عزيزرشاد روؤف حسين ابراهيمرشاد570
آنديناوه1974رحان عمرعزيز اسعد حسن مولودعزيز571
قراج1964رحمه ابراهيممامند خدر قادرمامند572
قراج1961رحمه اسماعيلعزيز اسعد خدرعزيز573
مخمور1938رحمه حمدرحمان ديوانه ولىرحمان574
قراج1955رحمه آريمبسى فتح اهللا قادربسي575
آوير1977رحيم قادرشكر عثمان حسنشكر576
آنديناوة1914رحيمه اسماعيلعائشه احمد عبداهللاعائشه577
قراج1950رحيمه حسينسميره محمد نبي قادرسميره578
قراج1963رحيمه حسينصباح محمد نبي قادرصباح579
قراج1941رحيمه قادرجوهر حمدامين همزهجوهر580
آنديناوه1957رقيه حمد شريفجتو مولود على خضرجتو581
آوير1972رقيه خضرسامى نورى محمدسامي582
مخمور1942رقيه مالنعيمه آريم رضا غائبنعيمه583
آوير1980رمزيه عزيزبختيار جميل برنداربختيار584
آوير1964روقيه عزيززآيه ميراز حمدزآيه585
مخمور1975روناك محمدامينسمكو آوردو خضرسمكو586
آوير1922ريحان احمدمريم عبداهللا حمدمريم587
آوير1971ريحان شوآتوليد رشيد اسماعيلوليد588
مخمور1972ريحان عثمانعبدالرزاق جالل سعيدعبدالرزاق589
مخمور1950ريحانه خضرعمر رحمان آريمعمر590
آنديناوة1982زاار مصطفىزرده شت محمد عزيز عبداهللازرده شت591
آوير1971زارا حسنحيدر رحمن رشيدحيدر592
آوير1982زارا حسنسالم رحمن رشيدسالم593
آوير1979زارى ابراهيمسرتيب عبداهللا حاجى محمدسرتيب594
آنديناوة1939زاري احمدجالل بيرداود عزيزجالل595
آوير1941زاري احمدشاآر سوار رسولشاآر596
مخمور1941زاري احمدشاآر صالح عبداهللاشاآر597
مخمور1973زاري احمدغازي همزه حمد حمجغازي598
آنديناوه1962زارى بيرداودعالء الدين محمد درويشعالء الدين599
آوير1939زارى حسناسماعيل احمد حسن خضراسماعيل600
قراج1940زاري حسينسلمى طه مولودسلمى601
قراج1945زارى حمداحمد عبدالوهاب خضراحمد602
مخمور1957زارى حمدعمر عثمان حسن قمبرعمر603
آوير1930زاري حمداحمد حسين خضراحمد604
آوير1962زاري حمدعلي رحمن سمايلعلي605
آوير1929زاري حمدمجيد حسين اسماعيل همزهمجيد606
آوير1953زاري حمدمحي الدين عزيز احمدمحي الدين607
آوير1950زارى حمدامينمولود صادق مولود امينمولود608



مخمور1962زاري حمدامينازاد اسماعيل حمدازاد609
آوير1952زارى حمدشريفآاك اهللا رشيد حمدآاك اهللا610
آنديناوة1975زارى حويزفيصل رسول صابرفيصل611
آنديناوة1973زاري حويزغازي رسول صابرغازي612
آوير1952زاري رسولشكري عوال وسمانشكري613
آوير1965زاري رسولعمر عوال وسمان مولودعمر614
مخمور1953زاري سليممولود ويسي احمد حمدمولود615
مخمور1951زاري شريفآزبان حمد اسماعيلآزبان616
آوير1962زارى عبداهللاحمدامين قادر مولودحمدامين617
آوير1965زاري عبداهللاجعفر قادر مولو بيربالجعفر618
آوير1951زاري عزيزحازم نعمان عثمانحازم619
آوير1954زاري قادرعبدالقهار رسول عبديعبدالقهار620
آوير1961زاري قاسمفهيمه صابر عثمان محمدفهيمه621
مخمور1972زارى محمدجاسم مجيد صديق حمدجاسم622
مخمور1968زارى محمدحميد مجيد صديقحميد623
آوير1968زاري محمدزآري لطيف محمدزآري624
مخمور1964زاري محمدمنصور احمد حسنمنصور625
آوير1954زاري مصطفىحمدامين رضا حمدامين رضاحمدامين626
آوير1970زاري مصطفىصالح علي خورشيدصالح627
آوير1971زاري مصطفىمصلح علي خورشيد صالحمصلح628
آوير1961زارى يونسفاتح شريف علىفاتح629
آوير1968زاري يونسبديع شريف عليبديع630
مخمور1980زبيد مجيدازور انور سعيدازور631
آوير1978زبيدة آريمدارا صالح حمددارا632
مخمور1966زبيده احمدازاد خورشيد رشيدازاد633
آوير1972زبيده احمدسه رآه وت محمد آاآه رشسه رآه وت634
آنديناوة1978زبيده اسماعيلهاشم محمد محمودهاشم635
قراج1961زبيده حلجومفتاح مامند قادرفتاح636
مخمور1955زبيده حمدابراهيم محمد علي موسىابراهيم637
آوير1984زبيده درويشهيوا عبداهللا حمدهيوا638
آنديناوة1946زبيده عباسبهيه خضر جرجيس جبرائيلبهيه639
آنديناوه1967زبيده عبداهللاآوآس آاآل خضر احمدآوآس640
آوير1942زبيده عثمانخليل يونس مصطفىخليل641
آنديناوة1974زبيده قادرسرباز عمر ابراهيم عبداهللاسرباز642
آوير1974زبيده آريمبهرام صالح حمدبهرام643
آوير1961زبيده مولودرفعت سمايل حمد امينرفعت644
آوير1972زبيدهرسولسوار  اسعد بيداودسوار645
مخمور1969زبيدهى محمدامينابراهيم حسن يونس قادرابراهيم646
آوير1952زآيه ابابكرسالم محي الدين حمه شريفسالم647
آوير1962زآيه احمدزيد سعيد شيخهزيد648
آوير1976زآيه عبدالعزيزبدرالدين عزالدين محي الدينبدرالدين649



قراج1970زآيه عبدالكريمطارق زياد عزيزطارق650
آوير1955زآيه عثمانزاري عبداهللا عثمانزاري651
مخمور1970زآيه محمدارسالن على احمد عزيزارسالن652
آنديناوة1967زآيه محمدخالد عبدالقادر عثمانخالد653
مخمور1964زآيه محمدآاوه احمد مصطفىآاوه654
مخمور1966زآيه محمدنورالدين علي احمدنورالدين655
آنديناوه1969زآيه محمدامينشاآر صابر عمر محمدشاآر656
آوير1937زلخا جاسمامنه شينه شينه حمدامنه657
قراج1947زلخه خدرحسن مولود درويش سعيدحسن658
مخمور1980زلخه رضاحيدر محمد سليم ابراهيمحيدر659
آنديناوة1976زلخه سليمنوزاد احمد عمر حسننوزاد660
آوير1941زلخه معروفمامز عزيز عبداهللا قادرمامز661
آوير1944زليجه بيرداودمسيعه سعيد حسنمسيعه662
آوير1950زليخ احمدعبداهللا حسين عثمانعبداهللا663
آوير1949زليخ سليمانعبداهللا يونس مولودعبداهللا664
آنديناوة1957زليخ علييوسف عبداهللا مام شيخيوسف665
قراج1945زليخ آاويسعباس عبداهللا سعيد رسولعباس666
مخمور1954زليخ محمداسعد سليمان محموداسعد667
آوير1962زليخا احمدمغديد حسن محمد امينمغديد668
آوير1950زليخا حمدعبداهللا حسين عثمان حمدعبداهللا669
آوير1939زليخا خضرمريم خضر محمدمريم670
آوير1940زليخا رحمانعصمت عثمان مصطفىعصمت671
آوير1942زليخا عليفاطمه رحمان صالحفاطمه672
مخمور1961زليخا محمدامينآاآه احمد عبداهللا محمدامينآاآه673
آوير1956زليخه احمدمحمد حسين رستممحمد674
آوير1964زليخه احمدنعمت احمد مصطفىنعمت675
آنديناوة1962زليخه اسعدعبداهللا محمد مصطفىعبداهللا676
مخمور1945زليخه اسماعيلآاآل خضر بيروتآاآل677
آنديناوه1951زليخه اسماعيلمامند احمد مولودمامند678
آنديناوة1956زليخه اغاادرا محمد حسينادرا679
آنديناوة1963زليخه اغاعلي محمد حسينعلي680
مخمور1963زليخه حاجيابراهيم طه بيرداودابراهيم681
آنديناوة1951زليخه حسنابوبكر علي عبداهللابوبكر682
مخمور1965زليخه حسنبدرالدين اسماعيل حمد معروفبدرالدين683
آنديناوة1962زليخه حسنرشيد علي عبداهللارشيد684
آنديناوة1953زليخه حسنعزيز علي عبداهللاعزيز685
مخمور1968زليخه حسنمصلح اسماعيل حمدمصلح686
آوير1968زليخه حسنمظفر احمد ميكائيلمظفر687
آوير1978زليخه حمدحازم نعمان عثمانحازم688
آوير1950زليخه حمداميناسماعيل بابير احمداسماعيل689
مخمور1973زليخه حمدعلىعارف هادى سعيدعارف690



مخمور1970زليخه حمدعلينايف هادي سعيدنايف691
مخمور1955زليخه خدراحمد سلطان قادر آامالاحمد692
آوير1953زليخه خضرعثمان عبداهللا عثمان بيرداودعثمان693
مخمور1975زليخه رضاحسن محمد سليمحسن694
آنديناوة1945زليخه سعيداسماعيل حمد اسماعيلاسماعيل695
آنديناوة1980زليخه سعيدعبداهللا اسماعيل حمه شريفعبداهللا696
مخمور1963زليخه سعيدعبداهللا حسين عبداهللاعبداهللا697
آنديناوة1930زليخه سليمانعزيز عمر درويش عبداهللاعزيز698
مخمور1956زليخه شريفاسماعيل عزيزحمهقادراسماعيل699
قراج1969زليخه عزيزابراهيم آريم حسن احمدابراهيم700
آوير1970زليخه عزيزجميل حمد مولودجميل701
آنديناوه1964زليخه قادرابراهيم احمد حمدامينابراهيم702
آوير1976زليخه قادرفيصل اسماعيل نادر رشيدفيصل703
آوير1983زليخه قادرآيفى اسماعيل نادرآيفي704
آنديناوة1966زليخه قرنيناظم عزيز حسينناظم705
مخمور1954زليخه آنعانرحمان قادر علىرحمان706
قراج1946زليخه محمدهاوار عثمان قرنيهاوار707
قراج1962زليخه محمد امينغازي عثمان قرني عبداهللاغازي708
قراج1944زليخه محمدامينطلعت عثمان قرنىطلعت709
قراج1972زليخه محمودجاسم محمد خليل صالحجاسم710
آوير1944زليخه مصطفىسامى فاتح عبداهللاسامي711
آوير1953زليخه معروفيوسف عزيز عبداهللايوسف712
آوير1953زليخه مولودحيدر حسن بيرداودحيدر713
آوير1962زليخه مولودداود حسن بيرداودداود714
آوير1955زليخه نادرفاطمه مولود نادرفاطمه715
مخمور1965زليخهحسنبدرالدين اسماعيل حمدبدرالدين716
آوير1957زموك مولوددهام شاآر عبداهللا ابراهيمدهام717
آوير1984زنوبه عليروزآار عبداهللا سعيدروزآار718
آوير1975زهده محمودسالم محمد اسعدسالم719
آوير1972زهرة سمايلغازي صالح حمد امينغازي720
آنديناوه1954زهره احمدجالل عزيز احمدعزيزجالل721
آنديناوة1947زهره طهآاآه بور عباس احمدآاآه722
آوير1981زهره عمردلشاد ولي رحمن احمددلشاد723
آوير1975زهره محمددياب احمد مجيددياب724
آوير1965زهره محمودسليم محمد اسعداسماعيلسليم725
آوير1976زهره ولىمحمد صابر عبداهللامحمد726
مخمور1963زهريه صابرعبدالقادر احمد خضر سليمانعبدالقادر727
آوير1923زوليخه احمدرشيد مولود رشيد رشورشيد728
آوير1948زوليخه احمدعلي قادر اسماعيل مولودعلي729
آنديناوة1968زوليخه قادرسواره ياسين خضر حسينسواره730
آوير1947زونليخه حمدعثمان حمد آريم فارسعثمان731



آنديناوة1940زيري زيندينآافيه علي حمدآافيه732
آنديناوة1953زيرين لشكريعزيز عثمان رسول محمدعزيز733
آنديناوه1970زينب ابراهيمصابر آاآه شين مصطفىصابر734
آنديناوه1947زينب احمدرحيمه عمر علىرحيمه735
آنديناوه1962زينب احمدزرار جميل عوال مالزرار736
آوير1976زينب احمدستار محسن محمدستار737
آوير1931زينب احمدسيوي عمر علي احمدسيوي738
آنديناوه1961زينب احمدصابر عثمان رمضان عبداهللاصابر739
آنديناوة1968زينب حمداسكندر حيدر عمراسكندر740
آنديناوه1951زينب حمدعبداهللا فقى عمر زيندينعبداهللا741
آوير1965زينب حموبدريه خورشيد حسينبدريه742
قراج1974زينب خضراسماعيل رحمان بيرداوداسماعيل743
آوير1952زينب خورشيدسعديه حسن عبدلىسعديه744
آوير1943زينب سليمانجالل آريم خان محمودجالل745
قراج1980زينب صديقآمال عثمان رسول حمدآمال746
قراج1972زينب عبداهللازاد طلعت عثمان قرنيازاد747
مخمور1965زينب عدوياسين محمد اسماعيلياسين748
قراج1983زينب علىبارزان اسماعيل قادر حسينبارزان749
آنديناوة1969زينب عليلقمان آريم مولودلقمان750
آوير1975زينه آريممحمد سعيد مرجان عوالمحمد751
مخمور1954زينه محمودنورى سعيد اسماعيلنوري752
مخمور1956سارى احمدعمر عوال عزيزعمر753
قراج1975ساري عبداهللانجاة طاهر محمد علينجاة754
آوير1977سارى محمدمخلص فاتح قادر رسولمخلص755
آوير1952ساري محمدامينفهيمه نوري عبداهللا ابابكرفهيمه756
مخمور1979سافيه عثمانسالم على عمر حاجىسالم757
آوير1978سافيه محمددشتي شاآر اسماعيل عليدشتي758
آنديناوه1972ساآنه محمدصادقابراهيم احمد محمودابراهيم759
آوير1977ساميه مصطفىفاضل عزيز حسن محمدفاضل760
مخمور1973سبنه م بابيراسماعيل ماما مولود اسماعيلاسماعيل761
آوير1967ستى احمدعارف حسن محمودعارف762
آوير1974ستى احمدآاآل حسن محمودآاآل763
آوير1982ستى احمدهيمن حسن محمود حسنهمين764
مخمور1971ستي احمدصالح محمد رضاصالح765
آوير1963ستي اسماعيلفيصل سعيد معروف احمدفيصل766
مخمور1967ستى بكرحميد محمد حمد حسينحميد767
آوير1954ستى بيرداودمغديد قادر اسماعيلمغديد768
آوير1953ستي بيرداودقاسم حمدامين عزيزقاسم769
آوير1955ستي بيرداودنامق حمدامين عزيزنامق770
آوير1956ستي حسينغازي سعدي حسنغازي771
آوير1954ستي حسينفيروز محيالدين اسماعيلفيروز772



مخمور1964ستي حمدبالل حمد مصطفىبالل773
آوير1937ستي حمدآيزخان حسين عبداهللاآيزخان774
آوير1957ستي حمدامينشاآر محمود وليشاآر775
آنديناوه1966ستى صالحاحمد نادر عمراحمد776
آنديناوه1975ستى صالحنجاة نادر عمرنجاة777
آنديناوة1970ستي صالحروستم نادر عمرروستم778
آوير1955ستي عثمانطلعت محمد احمد بيرداودطلعت779
آوير1957ستي عثمانعزت محمد احمدعزت780
آوير1956ستى عزيزفارس آريم رسول عثمانفارس781
آوير1967ستي عزيزفرهاد آريم رسول عثمانفرهاد782
آوير1943ستي عوالمجيد مصطفى حمكمجيد783
آوير1957ستى قادرزرار انور حسن احمدزرار784
آوير1945ستى قادريمه مولود يونسيمه785
آوير1940ستى قادريونس مولود يونسيونس786
آوير1964ستي قادررائد انور حسن رحمنرائد787
آوير1952ستي قادررحيم قادر حمدرحيم788
آوير1973ستى قرنىطلعت احمد محمد عثمانطلعت789
آوير1976ستي قرنيآوسرت احمد حمدآوسرت790
آنديناوه1955ستى محمدزوراب حسن محمودزوراب791
قراج1950ستى محمدفائق آريم وسوفائق792
مخمور1944ستي محمودمحمدامين طاهر يوسفمحمد793
آوير1938ستى مصطفىطاهر وسمان عبداهللاطاهر794
آوير1962ستي مولودواحد توفيق حمدواحد795
مخمور1970ستيال محمدادريس طاهر حمدامينادريس796
آوير1932ستيله اسماعيلابوبكر حمشين شيخهابوبكر797
آنديناوة1932سرمي درويشمحمود حسن حمشينمحمود798
آوير1980سعاد عمردلدار هياس عثماندلدار799
آوير1975سعاد محمدثائر سعيد حمدثائر800
قراج1975سعاد محمدهة فال شريف عثمانهة فال801
آنديناوه1974سعاده صابرسيروان محمد علىسيروان802
آوير1980سعاده عبداهللاهمين رسول حمدهمين803
آوير1971سعاده ولىحوزير مال قادر قادرحوزير804
آوير1979سعاده ولىياسين مال قادر قادرياسين805
آنديناوة1972سعديه ابراهيمجميل علي ابراهيمجميل806
آوير1980سعديه احمدشوان علي حسن عليشوان807
آوير1979سعديه حسنهاشم حويز مشيرهاشم808
آوير1972سعديه حسينطارق محمد قادرطارق809
آنديناوة1955سعديه طاهرفاتح لطيف عبداهللافاتح810
آوير1952سعديه عباسصالح حمد مصطفى ابراهيمصالح811
آوير1945سعديه عباسصبيحه حمد مصطفىصبيحه812
آوير1965سعديه عباسيوسف حمد مصطفىيوسف813



آوير1979سعديه عمرزيور آريم اسماعيلزيرو814
آوير1969سعديه عمرشيرزاد جواد رسول عثمانشيرزاد815
آوير1965سعديه فتاحصباح اسعد محمد عليصباح816
آوير1964سعديه فتاحعلي اسعد محمد عليعلي817
آوير1962سعديه محمدعثمان عزيز خضر عثمانعثمان818
آنديناوة1971سعديه مولودسرباز عبداهللا علي طهسرباز819
مخمور1981سفينه محمدهيوا برهان احمدهيوا820
قراج1969سفيه جواميررشيد على حمه صالحرشيد821
آنديناوة1970سكنيه آريمزياد عثمان آريمزياد822
مخمور1964سكينه شريفسرهنك حمه صالح احمدسرهنك823
آوير1970سكينه عزيزسامي سعدي جبرائيلسامي824
قراج1979سكينه عزيزعلى عبداهللا احمد خضرعلي825
قراج1962سكينه محمودهاشم آريم نجيم خضرهاشم826
آنديناوة1965سلطان اسماعيلعثمان رحمان رسولعثمان827
مخمور1955سلطان حاجي اومرابوبكر مجيد برايمابوبكر828
آنديناوة1971سلطان حسينفاضل عباس محمودفاضل829
مخمور1934سلطان قادرصافيه عزيز ناصرصافيه830
آنديناوه1941سلطانه احمدآريم عثمان زين الدينآريم831
آنديناوه1942سلطانه بابيرصباح عزيز احمدصباح832
آوير1951سلطانه حسنسليم صديق حمد جمعهسليم833
آوير1962سلطانه حسنطه صديق محمد امين ابراهيمطه834
قراج1963سلطانه حسننجمه حسين حمد احمدنجمه835
مخمور1956سلطانه حسينزبيد مجيد احمدزبيد836
آنديناوة1977سلطانه حمددهام صابر خضردهام837
آوير1966سلطانه حمدعزيز مالفرخ عبداهللاعزيز838
آوير1982سلطانه حمديوسف مال فرخ عبداهللايوسف839
آنديناوة1952سلطانه حمدعليآاآه زياد سعدي صادقآاآه840

آوير1959سلطانه خضرخطاب عبداهللا عثمان شيخ ممونديخطاب841
قراج1970سلطانه رشيدصابر عمر حمه صالحصابر842
مخمور1965سلطانه سعيدنامق عمر سمايل خضرنامق843
آوير1929سلطانه سوفيعلي عثمان مصطفىعلي844
آنديناوة1966سلطانه شريفبدران سليم حمدايمنبدران845
آوير1925سلطانه طهاحمد رسول بيره عزيزاحمد846
آنديناوة1965سلطانه عباسزرار مصطفى قادرزرار847
قراج1953سلطانه عبداهللابراهيم عمر قادرابرهيم848
قراج1966سلطانه عبداهللامحسن عمر قادرسليمانمحسن849
مخمور1945سلطانه عبداهللايابا ابراهيم مامنديابا850
مخمور1943سلطانه قادرزليخه عزيز ناصرزليخه851
آوير1969سلطانه محمودادريس حسن معجوم شيخهادريس852
آوير1932سلطانه مولوداسعد قادر اسماعيل مولوداسعد853



آوير1933سلطانه مولودسعيد قادر اسماعيل مولودسعيد854
آوير1970سلطانه مولودنورالدين محمد شريف عثماننورالدين855
قراج1967سلطانهرشيدشكري عمر حمه صالحشكري856
مخمور1973سلمه خدرقادر رمضان حمدامينقادر857
قراج1983سلمه آريمفهمى سامى مصطفىفهمى858
آوير1978سلمى انورصالح الدين عثمان حمدصالح الدين859
آنديناوة1962سلمى بكرقارمان لطيف حسين عمرقارمان860
آوير1979سلمى حمدامينهادي قادر سعيدهادي861
مخمور1968سلمى خضرسوران قهرمان حمه رشيدسوران862
مخمور1943سلمى صوفيعمر محمد خليلعمر863
مخمور1951سلمى صوفى صالحعثمان محمد خليلعثمان864
آوير1953سلمى محمدنجيه سليمان وسمان جبرائيلنجيه865
آنديناوة1952سنجانه حمدامينانور رحمان حسينانور866
آوير1978سنيه انورفؤاد عبداهللا عزيزفؤاد867
آوير1973سنيه بكرعبدالستار غفور سليمانعبدالستار868
آوير1981سنيه مجيدبارزان احمد طاهربارزان869
آوير1979سنيه محمدصائب صابر أنورصائب870
مخمور1969سنيه مصطفىفاريق على قرنىفاريق871
مخمور1979سهيله احمدارسالن حسين حسنارسالن872
قراج1971سوده ممصطفىحتم صابر عزيزحتم873
آوير1980سوزى فرحانسرهنك وصيت مصطفىسرهنك874
آوير1973سوزي فرهادزرار وصيت مصطفىزرار875
مخمور1949سوسن خضرمحسن اسماعيل حسنمحسن876
مخمور1933سوسي حسنخضر صادق قادرخضر877
آوير1967سينم اومرخالد حسن محمدخالد878
آوير1979سينم سليمانسنكر عمر حمدسنكر879
آوير1974سينم سليمانشاخوان عمر حمدشاخوان880
مخمور1978سيوه اسماعيلناظم عثمان حمدامين حسينناظم881
مخمور1927سيوه عبداهللاخوازيه آريم احمدخوازيه882
آنديناوه1975سيوه آريمفاضل عباس بابيرفاضل883
آوير1937سيوي ابابكرقادر محمود قادرقادر884
آنديناوة1940سيوي احمدطاهر عزيز طهطاهر885
آوير1953سيوى حاجى محمدعلى مولود حمدامينعلي886
قراج1972سيوى حسنخورشيد شيره سعيدخورشيد887
آنديناوه1979سيوى حسيندهام حسن دولهدهام888
آنديناوه1972سيوى حمدجعفر حسين مولود حسينجعفر889
آوير1970سيوي حمدصباح رمضان خضيرصباح890
مخمور1953سيوي حمدامينرحمن شريف عزيزرحمن891
آوير1949سيوي حمدامينغفور خضر حمد عليغفور892
آوير1953سيوي حمدامينمحمد امين سعيد عثمانمحمد893
قراج1973سيوى درويشحميد احمد عبداهللاحميد894



قراج1965سيوى درويشسامى احمد عبداهللاسامي895
آنديناوه1943سيوى درويشعبداهللا مجيد مولودعبداهللا896
مخمور1927سيوي رسولاميته احمد مولوداميته897
قراج1977سيوى سليمانمحمد صديق معروفمحمد898
قراج1961سيوى سليمانوصفى صديق معروفوصفى899
آنديناوه1973سيوى عثماناحمد خالد علىاحمد900
آنديناوه1965سيوى عثمانمحسن خالد علىمحسن901
آوير1967سيوى عمرموسى قادر طهموسى902
آوير1964سيوى قادرنورالدين قادر حسن زين الديننورالدين903
آوير1965سيوي آريمعباس عزيز حمه آوردعباس904
مخمور1948سيوى ماملعبداهللا حمدامين حمدعلىعبداهللا905
آنديناوه1954سيوى محمداسماعيل على عبداهللا حسيناسماعيل906
آوير1981سيوى محمودزيد مصطفى خضر رحمنزيد907
مخمور1968شفيقه توفيقسرآوت محمد عبداللطيفسرآوت908
آوير1971شكرية محمدنايف عبدالقادر محمد يونسنايف909
آوير1966شكريه ابراهيمشاآر حسين اسماعيلشاآر910
آوير1979شكريه احمدآارزان على عمرآارزان911
آوير1974شكريه احمدمخلص عباس قادر عمرمخلص912
مخمور1971شكريه حاجىعلى اسعد اسماعيل رسولعلي913
آوير1970شكريه سليمجوهر عمر اومر مالجوهر914
آوير1980شكريه سليمعارف عمر يونسعارف915
آنديناوة1971شكريه سليممهدي آريم حمد قادرمهدي916
مخمور1953شكريه سمايلتحسين فرحان شيخهتحسين917
قراج1975شكريه عثماندلدار جبار يلبهدلدار918
آوير1956شكريه آاآوقدريه عبداهللا آريم فارسقدريه919
مخمور1964شكريه مجيدغازى سعيد محمود شيخهغازي920
قراج1965شكريه محمدجبار مجيد حمدامين خدرجبار921
قراج1968شكريه محمدامينصديق أودل محمدامينصديق922
آوير1933شمام رسولعلي محمود احمد عمرعلي923
قراج1973شمام عبدالوهابتحسين قادر خضرتحسين924
آوير1947شمام عدوآافيه رحمان عليآافيه925
آوير1973شمسه سفرعبدالرحمن ظاهر شيغهعبدالرحمن926
آنديناوة1969شمه حسينفتاح سليمان فتاحفتاح927
آوير1935شهباز شيخوصافيه اسماعيل محمود عبداهللاصافيه928
مخمور1955شيرين طهحميد نادر قادرحميد929
آوير1963شيماء احمدطلعت اسعد عبدالرحمنطلعت930
قراج1975صافيه احمدسيروان محمد حسين عزيزسيروان931
آوير1961صافيه حخمدعبداهللا حسن عيسىعبداهللا932
مخمور1963صافيه حسنصالح محمد سليمانصالح933
آنديناوه1968صافيه حسنطلعت عمر عزيز رسولطلعت934
آنديناوة1972صافيه حسنآاظم جوهر حسينآاظم935



آوير1974صافيه حمدسعديه عبداهللا خضر بهرامسعديه936
مخمور1969صافيه خورشيدبرهان رقيب مصطفىبرهان937
قراج1952صافيه رجبرمضان حسن عمررمضان938
آوير1969صافيه سليمانرمزي نوري عبداهللا عثمانرمزي939
آوير1957صافيه شيخهشيرزاد مامند على حمدامينشيرزاد940
آنديناوة1967صافيه طهفريق رشيد عبدالرحمنفريق941
آوير1978صافيه عبداهللاحازم صابر ابراهيمحازم942
آوير1977صافيه عبداهللاعبدالقادر حسين عباس رسولعبدالقادر943
قراج1971صافيه عبداهللاهمزه محمد حسينهمزه944
قراج1973صافيه عبدالهعبدالوهاب قادر حسنعبدالوهاب945
آنديناوة1934صافيه عزيزحنيفه قادر درويشحنيفه946
آوير1975صافيه محمدفؤاد شاآر اسماعيلفؤاد947
مخمور1968صافيه محمدفارس نوري احمدفارس948
قراج1965صافيه محمدقاسم عبداهللا عمرقاسم949
آوير1957صافيه محمدآافيه عزيز عبداهللا قادرآافيه950
آنديناوه1961صافيه محمدمغديد حمدامين همزهمغديد951
قراج1968صافيه محمدهاشم عبداهللا عمرهاشم952
آوير1974صافيه مصطفىعلى صادق علىعلي953
قراج1937صافيه مولودزليخه محمود مصطفىزليخه954
آوير1954صافيه مولودمامند سعيد احمدمامند955
مخمور1968صبحه عمرآمال عبداهللا عمررسولآمال956
آوير1944صبحيه حمدشينه حمدامين رسولشينه957
قراج1977صبره احمدخطاب شبيب زيدانخطاب958
مخمور1974صبرى بيربالابراهيم وسمان مرادابرهيم959
آوير1981صبرية احمدنقيب سعدى درويشنقيب960
قراج1981صبريه احمدفاطمه مصطفى سعيد عزيزفاطمه961
آنديناوه1967صبريه اسماعيلنافع طاهر محمودنافع962
قراج1969صبريه حسيننجم الدين صابر محمد شيخهنجم الدين963
آوير1976صبريه حمدابراهيم عزيز مولود عزيزابراهيم964
قراج1973صبريه خضرسليم معثمان حمشين سليمسليم965
قراج1979صبريه خضرعبدالكريم عثمان حمشين سليمعبدالكريم966
قراج1969صبريه خضرهادي عثمان حمشينهادي967
مخمور1962صبريه خورشيدنجيبه جوهر حسننجيبه968
آنديناوه1968صبريه رسولابوبكر صديق عبداهللابوبكر969
مخمور1975صبريه سمايلفارس صادق محمد قادرفارس970
مخمور1972صبريه سمايلفاضل صادق محمدفاضل971
آنديناوه1965صبريه شريفصباح آانبى سعيدصباح972
آوير1955صبريه عبداهللاساميه نورالدين ولى نورىساميه973
قراج1972صبريه عثمانناظم انور عبداهللاناظم974
آوير1970صبريه قادررمضان مامند رمضانرمضان975
آوير1976صبريه محمدامينسعدى عبدالسامى حسينسعدي976



آنديناوة1966صبريه محمودعمر نادر قادر وليدعمر977
آنديناوه1977صبريه مولودمخلص حسن عبداهللا خضرمخلص978
قراج1984صبيحة عزيزفريدون آمال اسماعيل سليمانفريدون979
آنديناموة1968صبيحه ابراهيماآو احمد خضر حسيناآو980
آوير1949أمنه عوالمحمود محمد محمودمحمود981
آوير1977أمينه اسماعيل عبداهللاآمال محمد مولود مصطفىآمال982
قراج1973استير حمدامينخالد عبدالكريم على يوسفخالد983
آوير1934اسمر احمدانور مولود شاآرانور984
آوير1956اسمر احمدمحسن محمد هخمزهمحسن985
آوير1964اسمر اسماعيلسعدى عمر امين بيرداودسعدي986
آوير1947اسمر اسماعيلصابر عبداهللا يحيى ياسينصابر987
آوير1968اسمر اسماعيلآمال عمر امينآمال988
قراج1954اسمر اسمايلاآرم حاجي معروفاآرم989
مخمور1953اسمر جبرائيلوهبيه حسين مامندوهبيه990
آنديناوة1972اسمر جميلزهريه حسين علي شريفزهريه991
آنديناوه1968اسمر جميلمحمد حسين على شريفمحمد992
آوير1957اسمر حسنعبدالخالق حمدعلى عمرعبدالخالق993
آنديناوه1956اسمر حسينحيدر خضر عبداهللا خضرحيدر994
آوير1966اسمر حماعماد صالح حسين روالهعماد995
مخمور1939اسمر خدرصالح رسل حسن حمدصالح996
قراج1930اسمر درويشغربه جليل ابراهيم خليلغربه997
آوير1975اسمر رشيدصالح يوسف احمدصالح998
آنديناوه1977اسمر سعيدناصح سعدى علىناصح999
آنديناوة1966اسمر شير مولودعبداهللا عثمان شريفعبداهللا1000
مخمور1912اسمر طهحمد مصطفى صالححمد1001
قراج1975اسمر طهياسين نصرالدين حمدامينياسين1002
آوير1975اسمر عزيزمحمود قادر عثمان قادرمحمود1003
مخمور1965اسمر عوالسامي ابراهيم احمدسامي1004
آنديناوة1935اسمر قادررضا حمدامين احمد خضررضا1005
آوير1944اسمر محمدجميل اسمخاعيل جليلجميل1006
مخمور1953اسمر محمدعلي عثمان حسنعلي1007
مخمور1962اسمر محمدنوري عثمان حسننوري1008
آنديناوة1945اسمر مصطفىنادر ابراهيم حسن حسيننادر1009
آنديناوة1943اسمر يوسفعنبر احمد خضرعنبر1010
آنديناوه1953اسمره رمضانصبريه عصمان سليمانصبريه1011
آوير1981اسيه محمدميعاد عباس وليميعاد1012
آنديناوة1957امان بارانيحكيم عبداهللا حسنحكيم1013
آنديناوة1956امبه رحمانحسن قادر عبداهللاحسن1014
آوير1972امن احمداسكندر نادر محموداسكندر1015
آوير1968امنه ابراهيمنامق عثمان اسماعيلنامق1016
آوير1972امنه احمدابوبكر محمد امين فرخابوبكر1017



آوير1980امنه احمداحمد محمودامين فرخاحمد1018
آوير1970امنه احمدخليل نادر محمودخليل1019
آوير1948امنه احمدشاآر على محمود احمدشاآر1020
آوير1966امنه احمدمغديد محمد محمد رسولمغديد1021
آوير1951امنه اسماعيلابوبكر مولود عوالابوبكر1022
آنديناوة1969امنه اسماعيلادم سعيد خضرادم1023
قراج1951امنه اسماعيلانور حسن عبداهللا بيرداودانور1024
قراج1955امنه اسماعيلنامق سوار خضرنامق1025
آوير1971امنه بايزسامي اسماعيل عبداهللاسامي1026
آوير1957امنه بيروترمزي اسماعيل بابا عبداهللارمزي1027
آوير1954امنه جواميررقيه عمر عثمانرقيه1028
آوير1945امنه حسنعلي شيخه طه محمودعلي1029
آنديناوة1966امنه حسنفرهاد حمد محمودفرهاد1030
آوير1927امنه حسنمحمد شيخه طه1031
قراج1940امنه حسنمحمود عثمان محمدمحمود1032
آوير1974امنه حسنهوشيار  اسماعيل حسينهوشيار1033
آوير1954امنه حسينخالد محمد محمودخالد1034
آوير1963امنه حسينخليل عبداهللا اسماعيل عبداهللاخليل1035
آوير1978امنه حسينديار مصطفى سمايلديار1036
آوير1956امنه حسينفارس عبداهللا اسماعيلفارس1037
آوير1942امنه حمدبديعه صالح عثمانبديعه1038
آنديناوة1962امنه حمدحسين حسن رسولحسين1039
آنديناوة1955امنه حمدحيدر حسن رسولحيدر1040
قراج1952امنه حمدصبريه احمد عليصبريه1041
قراج1974امنه حمدنصر الدين رشيد بيربالنصر الدين1042
آوير1955امنه حمدامينعبداهللا احمد خالند ولىعبداهللا1043
مخمور1969امنه حمدامينعلي عبدالكريم عليعلي1044
آوير1949امنه حميحسن معمر شيخهحسن1045
آوير1970امنه خضرسامان عبداهللا توفيق رمضانسامان1046
مخمور1973امنه خضرعمر رسول مرادعمر1047
مخمور1955امنه خضرنوري احمد شريف حسنيننوري1048
قراج1929امنه درويشحسن حمشين سليمحسن1049
آنديناوه1960امنه درويشرقيب حسن عمررقيب1050
مخمور1971امنه رحماناسماعيل جعفر يابهاسماعيل1051
آنديناوة1970امنه رحمانشوان رسول حسن وسوشوان1052
مخمور1972امنه رحمانطارق جعفر يابه عليطارق1053
آنديناوه1963امنه رحمانعبدالرحمن قادر عبداهللاعبدالرحمن1054
مخمور1973امنه رحماننجاة جعفر يابهنجاة1055
آوير1979امنه رحمنسردار اسعد قادرسردار1056
آوير1969امنه رحمنشمس الدين اسعد قادر اسماعيلشمس الدين1057
آوير1977امنه رحمنآاوه نامق بيرداودآاوه1058



آوير1932امنه شريفعائشه قادر اودل شريفعائشه1059
مخمور1952امنه شيخهزبيده مجيد احمدزبيده1060
آنديناوة1956امنه صالحداود عبداهللا احمدداود1061
آوير1955امنه صفرنايف سليمان احمدقادرنايف1062
آوير1949امنه عبداهللابهرام عمر محمدبهرام1063
آوير1952امنه عبداهللاخالد عمر محمدخالد1064
آنديناوة1960امنه عبداهللاغازي صابر آريم محمدغازي1065
مخمور1942امنه عبداهللافارس قادر صالح حمدفارس1066
آوير1974امنه عبداهللافاروق عثمان اسماعيلفاروق1067
آنديناوة1947امنه عبداهللافاطمه خضر محمد آاآلفاطمه1068
آوير1954امنه عبداهللامغديد عمر محمد شيخهمغديد1069
آوير1938امنه عثمانصادق على عرب حسنصادق1070
آنديناوة1957امنه عليابوبكر طاهر خضرابوبكر1071
آنديناوة1950امنه عليخضر طاهر خضر محمدخضر1072
مخمور1969امنه عليساالر عبدالرحمان فقي رسولساالر1073
مخمور1966امنه عليمحمد عبدالرحمن فقي رسولمحمد1074
مخمور1957امنه علينجم عبدالرحمن فقي رسولنجم عبدالرحمن1075
آوير1954امنه عوالهمين محمد محمود اسماعيلهمين1076
مخمور1930امنه قادرابراهيم حسن حسينابراهيم1077
مخمور1942امنه قادرعثمان محمود معروف قادرعثمان1078
آوير1954امنه آانبينجم شهاب حمشيننجم1079
آوير1968امنه آانبيهمزه شهاب حمشين شينههمزه1080
آوير1960امنه آريمحيدر مجيد اسماعيلحيدر1081
آوير1956امنه آريمطه صادق محمد صادقطه1082
آوير1936امنه مامهريحان مولود احمد فتاحريحان1083
آنديناوة1952امنه محمدرستم سليم سينارستم1084
آنديناوة1968امنه محمدشيرزاد حسن حمدامينشيرزاد1085
قراج1933امنه محمدفاطمه مصطفى سعيدفاطمه1086
قراج1919امنه محمدآستان مولود حسينآستان1087
مخمور1967امنه محمدلقمان رفيق حسنلقمان1088
آنديناوة1958امنه محمودزيان ابراهيم محمدعليزيان1089
آوير1954امنه محمودشكريه محمد حسين مامه اهللاشكريه1090
آوير1973امنه محمودآامل عزيز احمدآامل1091
آنديناوة1955امنه محمودمهدي قادر حسينمهدي1092
آوير1930امنه مصطفىابوبكر عمر عثمان قادرابوبكر1093
آوير1939امنه مصطفىرمضان عمر عثمانرمضان1094
آوير1950امنه مصطفىعثمان عبداهللا عليعثمان1095
آوير1974امنه مولوديوسف آانبى نجم الدين عزيزيوسف1096
آوير1971امنه8 محمودميران عزيز احمدميران1097
مخمور1955امينه احمدجوهر على حمد قادرجوهر1098
مخمور1957امينه احمدمسعود مولود صوفى امينمسعود1099



قراج1962امينه اسماعيلرحمان على عبدالرحمنرحمان1100
آنديناوه1967امينه حسينجميل آريم اسماعيلجميل1101
آنديناوه1953امينه رسولعبدالكريم رحمن محمدعبدالكريم1102
آوير1971امينه رشيدعمر محمد عبداهللا علىعمر1103
آوير1979امينه رشيدفيصل محمد عبداهللا علىفيصل1104
قراج1952امينه رمضانفاطمه على فقى مصطفىفاطمه1105
قراج1951امينه طهزرار سعدى حسينزرار1106
قراج1963امينه عبداهللاعبدالرحمن عادل أحمد سوارعبدالرحمن1107
آوير1962امينه عزيزطه عوال مصطفىطه1108
آنديناوه1955امينه قادرمحمد صالح حمدامينمحمد1109
قراج1972امينه محمدصباح مولود صالحصباح1110
قراج1976امينه محمدعبدالصمد ابابكر حمشينعبدالصمد1111
قراج1968امينه محمودبرهان عبداهللا يونسبرهان1112
آنديناوه1956امينه محمودفارس قادر حسين حمدفارس1113
آنديناوة1953امينه مصطفىشهاب عمر امينشهاب1114
آوير1955امينه معروفيعقوب على محمديعقبوب1115
مخمور1955امينه مولوددرويش عمر درويشدرويش1116
آنديناوه1956امينه مولودمحمد احمد علىمحمد1117
آوير1982انجي عبداهللاخيراهللا نافع خواداخيراهللا1118
آوير1973اواس حمدسليمان حسن عثمان حمدامبينسليمان1119
مخمور1943ايش احمدآريم يونس عبداهللاآريم1120
مخمور1943ايش احمدآريم يونس عبدهللاآريم1121
مخمور1952ايش حمدسمايل يونس عبداهللاسمايل1122
قراج1930بازيل عمراسماعيل صمد علىاسماعيل1123
مخمور1953بةسي عيداهللاعزيز مصطفى اسماعيلعزيز1124
آنديناوة1952بةآم عدوهادي عمر آريمهادي1125
آوير1962بجسي بيرداودصباح سليم عزيز حسنصباح1126
آوير1932بجيسي ابراهيمعيشي عزيز احمد خدرعيشي1127
آوير1962بجيسي بيرداودصباح سليم عزيز يحى حسنصباح1128
آوير1938بجيسي حسنحمد عزيز فرحانحمد1129
مخمور1934بجيسي حمدسلطانه صادق حمدسلطانه1130
آوير1943بجيسى رسولحسين عزيز جمعه عبداهللاحسين1131
آنديناوه1964بجيسى عمرفرهاد احمد عبداهللافرهاد1132
آوير1946بجيسي عمرصديق محمد صالح عبداهللاصديق1133
مخمور1962بجيسى يونسزياد قادر شيخه حمهزياد1134
آوير1981بخشان سعيديونس ولي داوديونس1135
آوير1956بدرية صابرعزيز حسن عزيزعزيز1136
قراج1951بدريه احمدقدريه سليمان حسنقدريه1137
آنديناوه1963بدريه احمدهاوار سعيد على طاهرهاوار1138
قراج1970بدريه جاللعبدالخالق صادق عمرعبدالخالق1139
آنديناوه1974بدريه حمدادريس رحمان حسينادريس1140



آنديناوة1974بدريه حمدادريس رضا حسينادريس1141
آنديناوه1962بدريه حمدامينسليمان حميد حسين سليمانسليمان1142
قراج1950بدريه رسولمجيد جبار آريم مولودمجيد1143
آوير1955بدريه شمدينمهديه على عنترمهديه1144
قراج1955بدريه صادقابابكر رمضان صمد علىابابكر1145
آوير1980بدريه طاهربشتيوان طه عوال مصطفىبشتيوان1146
آوير1983بدريه عبدالرحمناسكندر عمر صوفىاسكندر1147
قراج1966بدريه عبداهللاتحسين اسماعيل عمرتحسين1148
مخمور1967بدريه علياحمد قادر احمد عزيزاحمد1149
آنديناوة1969بدريه قادرجعفر محمد خضرجعفر1150
آوير1970بدريه مجيدسعدى صديق عبداهللا خالندسعدي1151
آوير1966بدريه مجيدشاآر آوثر حيدر سليمشاآر1152
آوير1964بدريه مجيدمحمد صديق عبداهللامحمد1153
آوير1974بدريه محمدعبدالواحد صمد اسعدعبدالواحد1154
آوير1975بدريه محمدامينشيرزاد اسماعيل حمد عليشيرزاد1155
آوير1962بدريه محمدامينصبريه شريف عمرصبريه1156
آوير1965بدريه محمدايمنمحمد شرف عمر1157
آوير1969بدريه محمدصالحياسين احمد وسوياسين1158
مخمور1978بدريه مصطفىمحمد آريم احمدمحمد1159
آوير1962بدريه يونسغازي محمد حسين احمدغازي1160
آوير1978بدريه يونسفيصل محمد حسينفيصل1161
آوير1953بديعة حيدرصادق مصطفى حسن اسماعيلصادق1162
آنديناوه1974بديعه ابوبكرستار صابر حسينستار1163
آوير1962بديعه احمدصباح صالح حمدامينصباح1164
آنديناوة1981بديعه اومرئاالن حامد مصطفى حمدئاالن1165
آوير1961بديعه برايماديبه ابراهيم يابه فتاحاديبه1166
آنديناوه1970بديعه برايمحسين محمود حسينحسين1167
آنديناوة1976بديعه برايمصابر محمود حسينصابر1168
مخمور1957بديعه حسنابوبكر خدر محمدابوبكر1169
مخمور1965بديعه حسنروشن آريم احمدروشن1170
آنديناوة1951بديعه حسنفرهاد علي محمدفرهاد1171
آوير1959بديعه حسينسعدي آريم جرجيس رسولسعدي1172
مخمور1978بديعه حمدجمال رسول محمودجمال1173
مخمور1967بديعه حمدلقمان رسول محمودلقمان1174
آوير1974بديعه رحمانهه فال عمر مجيدهه فال1175
آوير1972بديعه رحمنجمال عزيز سليمانجمال1176
آوير1969بديعه رحمنآمال عزيز سليمانآمال1177
آنديناوة1968بديعه شيرهاآرم احمد رسولاآرم1178
آوير1974بديعه صالححكيم حمدامين مصطفى قادرحكيم1179
قراج1979بديعه طهمحمد صالح عزيز حمدامينمحمد1180
آنديناوة1979بديعه عبداهللامام ره ش حسن محمدامينمام ره ش1181



آوير1965بديعه عزيزعرف محمد رحمن حسنعرف1182
آنديناوه1971بديعه عمرفاخر صديق عباس حسينفاخر1183
قراج1966بديعه عمريوسف على ابابكريوسف1184
آوير1965بديعه قادرآتان على حمدامينآتان1185
قراج1973بديعه قادرياسين مصطفى اسماعيلياسين1186
آوير1972بديعه محمدجواد مصطفى حمد عزيزجواد1187
مخمور1959بديعه مصطفىجميله احمد قادر سليمانجميله1188
آنديناوه1944بديعه مصطفىقادر حمد مصطفىقادر1189
آوير1978بديعه مولودفؤاد فتح اهللا حمد طهفؤاد1190
آوير1976بديعه مولوديعقبوب خليل قادر حمديعقبوب1191
آوير1967بديعه همزهادريس ابراهيم احمدادريس1192
آنديناوة1970بري حسينشيروان علي ابوبكر وسوشيروان1193
مخمور1965برى رسولسوران على بيرداودسوران1194
آوير1931بري سليممصطفى عوال عزيزمصطفى1195
مخمور1947برى مولودمامس محمدابراهيممامس1196
مخمور1965برى نادرامير صابر عبداهللامير1197
مخمور1964بري نادرارسالن صابر عبداهللارسالن1198
مخمور1973بري نادرصمد صابر عبداهللاصمد1199
آنديناوة1944بسكان ابراهيمجالل رسول محمودجالل1200
آنديناوة1941بسكان ابراهيمحمدامين رسول محمودحمدامين1201
قراج1974بسكان شريفجمال عبدالرحمن عمرجمال1202
آوير1973بسكه قادردهام هادى محمددهام1203
مخمور1951بسكه آدرونعلي عوال حمدامينعلي1204
آنديناوة1951بسي احمدانور رشيد احمد مصطفىانور1205
آوير1931بسى حسنياسين فرخ محى الدينياسين1206
قراج1957بسي حسنعمر ابراهيم عزيزعمر1207
آوير1966بسى حسينادريس على مجيد ابراهيمادريس1208
آوير1972بسي حسينامين آريم حسين امينامين1209
آوير1943بسي حمدآاك احمد عثمان بابيرآاك1210
آوير1974بسي حمدامينمغدير خالد عزيزمغدير1211
آنديناوه1962بسى حمهعبدالكريم جبار درويش احمدعبدالكريم1212
آنديناوة1971بسي حمهعبدالقهار جبار درويشعبدالقهار1213
آنديناوة1947بسي خضربديعه رشيد قره ني حمدبديعه1214
مخمور1956بسى رجبرشاد رفيق محمد احمدرشاد1215
آوير1945بسي رسولابوبكر شيخه حسنابوبكر1216
آوير1948بسي رسولمحمد حسن محمد يونسمحمد1217
آنديناوة1955بسي سعيدقادر جميل صالح عزيزقادر1218
مخمور1981بسي سليمانرزآار روستم حسينرزآار1219
مخمور1967بسي سليمانآه يالن نورالدين نادرآه يالن1220
قراج1964بسى شريفوصفى عبدالرحمن محمودوصفى1221
آنديناوة1966بسي صادقحكيم احمد عباسحكيم1222



آوير1932بسي طاهرعلي حمدامين محمد صالحعلي1223
آوير1945بسي عبداهللاحسن حمد عبداهللاحسن1224
آوير1964بسي عبداهللاحيدر ابوبكر حمشين شيخهحيدر1225
آوير1966بسي عبداهللاخليل ابوبكر حمشينخليل1226
آنديناوة1927بسي عثمانمامز علي عبداهللامامز1227
مخمور1960بسى علىنجاة حسين سليماننجاة1228
آوير1952بسي عمرمحمد حسن رسولمحمد1229
آنديناوه1931بسى قادرحسين جميل عدو درويشحسين1230
قراج1943بسى قادرمحمود علي محمودمحمود1231
آنديناوة1953بسي قادرعبدالكريم نورالدين مصطفىعبدالكريم1232
قراج1970بسي محمدعارف شريف بيرادودعارف1233
مخمور1976بسي محمدغانم محمد عمرغانم1234
آوير1979بسي محمدامينهاشم آريم محمد قادرهاشم1235
آنديناوة1956بسي معروفرمضان حسن عليرمضان1236
آنديناوة1952بسي معروفآاآل حسن عليآاآل1237
مخمور1930بسي موسىجوهر محمد بيرهجوهر1238
آنديناوه1964بسى وسوياسين خضر رحمانياسين1239
آنديناوة1954صبيحه ابراهيمسعدي احمد خضر حسينسعدي1240
آوير1953صبيحه ابراهيمصالح محمد عمر حسنصالح1241
آوير1971صبيحه ابراهيمآامران محمد جبارآامران1242
آنديناوة1949صبيحه ابراهيممحمد احمد خضر حسينمحمد1243
آنديناوة1965صبيحه ابراهيممهدي احمد خضر حسينمهدي1244
آنديناوة1971صبيحه اسماعيلانور آريم حسنانور1245
آوير1976صبيحه اسماعيلبدرالدين محمد رسولبدرالدين1246
آنديناوه1969صبيحه اسماعيلعمر آريم حسن مولودعمر1247
قراج1957صبيحه جليلمحسن طاهر جليلمحسن1248
آوير1975صبيحه حسنابراهيم اسماعيل حسنابراهيم1249
آنديناوة1969صبيحه حسينخليل على صوفى محمدخليل1250
آوير1962صبيحه حسينمحسن هيني عبدالرحمانمحسن1251
آنديناوة1964صبيحه حسينمحمد علي صوفي محمدمحمد1252
آوير1960صبيحه حمدرحمان حمدامين رسولرحمان1253
آنديناوة1963صبيحه حمدامينعبدالعزيز محمد طاهر حاجيعبدالعزيز1254
آوير1952صبيحه حمشينعثمان حمدامين رسولعثمان1255
قراج1959صبيحه خليلتحسين طاهر جليل ابراهيمتحسين1256
قراج1973صبيحه رحمانبنديان ابراهيم عبداهللابنديان1257
قراج1961صبيحه رسولعصمت رحمان حمد بابكرعصمت1258
مخمور1950صبيحه رشيدبدريه مولود علىبدريه1259
مخمور1970صبيحه صالحشمال حمد قادر سليمانشمال1260
قراج1954صبيحه صدرالديننجم الدين حمد علي خضرنجم الدين1261
آوير1954صبيحه عبداهللاصابر احمد عبداهللاصابر1262
آنديناوة1949صبيحه عبداهللامحمد احمد آريممحمد1263



آوير1978صبيحه عثماناحمد حمدامين حمداحمد1264
آوير1970صبيحه عثمانطارق عمر مصطفىطارق1265
آوير1973صبيحه عزيزخورشيد بايز حمدخورشيد1266
آوير1979صبيحه عزيزآوسرت طه حمدامينآوسرت1267
آنديناوة1974صبيحه عمرمسعود محمد آريم محمدمسعود1268
آوير1952صبيحه قادرشاآر عمر عثمان قادرشاآر1269
قراج1953صبيحه قادريوسف انور حاجييوسف1270
آنديناوة1981صبيحه آزونهاد ازاد آانبي عثماننهاد1271
آوير1978صبيحه مجيدازاد اآرم عزيزازاد1272
آوير1979صبيحه محمدياسين رحمن حمد مالياسين1273
قراج1967صبيحه محمدامينجواد عمر درويش سعيدجواد1274
قراج1964صبيحه محمودآريم جميل رحمان محمودآريم1275
مخمور1962صبيحه يابهازاد حسن رشيد حسنازاد1276
آوير1965صدريه احمدئازاد قادر حمد مالئازاد1277
آوير1934صدريه حسيننايف عزيز حمدنايف1278
آنديناوة1979صدريه عمرجاسم قاسم بكر رجبجاسم1279
آوير1975صدريه مولودمحمد عثمان بيرداودمحمد1280
آوير1949صفيت رشيدجالل عبداهللا اسماعيلجالل1281
آوير1975صفيت زينلعبدالقهار عبدالفتاح محمدعبدالقهار1282
قراج1979صفيه حمدامينمحمد عباس عزيز عبداهللامحمد1283
مخمور1967صفيه خضرصباح انور خضرصباح1284
قراج1971ضبيحه محمدمحمد عثمان صالحمحمد1285
آنديناوه1937ظريفه صالحعثمان حسن بيرداودعثمان1286
قراج1932عائشه ابراهيمصبريه شريف احمد قادرصبريه1287
قراج1955عائشه ابراهيمياسين شريف احمد قادرياسين1288
آنديناوة1967عائشه احمدسالم داود برايمسالم1289
آنديناوه1952عائشه احمدشوقى شيخه جواميرشوقى1290
آنديناوة1947عائشه احمدطاهر عمر محمدطاهر1291
آوير1964عائشه احمدمامز محمد عزيز مكايلمامز1292
مخمور1966عائشه احمدناظم سعيد اسماعيلناظم1293
آوير1974عائشه احمدهاشم حمدامين محمد حاجيهاشم1294
آنديناوة1953عائشه اسماعيلرسول عزيز احمدرسول1295
قراج1954عائشه اسماعيلسواره عثمان حسن سليمانسواره1296
قراج1953عائشه اسماعيلعثمان عبداهللا محمد عبداهللاعثمان1297
قراج1955عائشه بابيرعوزير مام عزيز عمرعوزير1298
قراج1978عائشه برايمخالص احمد قادرخالص1299
مخمور1967عائشه برباللقمان نوري عثمانلقمان1300
آنديناوه1972عائشه بيرداودتوانا قادر نادرتوانا1301
آنديناوه1968عائشه بيرداوددانا قادر نادردانا1302
آوير1957عائشه توفيقخضر نبي شوقيخضر1303
آوير1949عائشه جرجيساسماعيل ابراهيم جرجيساسماعيل1304



آوير1962عائشه جرجيسفضيله علي صالح جرجيسفضيله1305
آوير1952عائشه حسنصبيحه محمد عليصبيحه1306
قراج1965عائشه حسينزياد على رشيدزياد1307
آوير1967عائشه حسينعبداهللا محمد مجيدعبداهللا1308
آوير1966عائشه حمدبرهان حسين يونسبرهان1309
آنديناوة1900عائشه حمدخضر شيخه ابوبكرخضر1310
مخمور1962عائشه حمدعبدالسالم رحمان حسينعبدالسالم1311
آنديناوة1969عائشه حمدآامران محمد شريفآامران1312
آوير1964عائشه حمدلقمان حسين يونسلقمان1313
آنديناوة1933عائشه حمدامينرسول حسين وسو آارسولرسول1314
آوير1967عائشه حمدامينعلي عبدالحميد مجيدعلي1315
آوير1955عائشه خضرسيامند جكل احمدسيامند1316
قراج1957عائشه رحمانمحسن مصطفى عمر اسماعيلمحسن1317
آنديناوة1972عائشه رحمنآانبي عبدالرحمن مصطفىآانبي1318
آوير1937عائشه رسولاسعد عمر عبداهللا محمداسعد1319
آوير1941عائشه رمضانصبريه محمد عبدااهللاصبريه1320
آوير1919عائشه سعدونحسن بيرداود حسنحسن1321
آوير1953عائشه سعدونعثمان طه حسينعثمان1322
آنديناوة1967عائشه سعيدجعفر قادر محمدامينجعفر1323
آنديناوة1949عائشه سلطانحسن احمد يونسحسن1324
آنديناوه1944عائشه سليمخليل محمد مولود عوالخليل1325
آنديناوة1932عائشه سليممامز عبداهللا خضرمامز1326
قراج1942عائشه سليمانفاطمه عمر درويشفاطمه1327
مخمور1953عائشه شيخاعمر احمد اسماعيلعمر1328
قراج1950عائشه شيخانىستار ابراهيم بكرستار1329
آوير1972عائشه صالحاسماعيل اسود احمداماعيل1330
آوير1925عائشه صالحبكيسي حسن فتاحبكيسي1331
آنديناوة1933عائشه طهمحمد احمد قادرمحمد1332
مخمور1979عائشه عبدالكريمصباح رفعت رسولصباح1333
مخمور1937عائشه عبداهللاجالل سعيد عثمانجالل1334
آوير1968عائشه عبداهللاحسيب صابر معروفحسيب1335
آوير1955عائشه عبداهللاصديق عمر معروفصديق1336
مخمور1964عائشه عبداهللاآريم حسن سميرآريم1337
آوير1966عائشه عبداهللامحمد محمد قادرمحمد1338
قراج1968عائشه عبداهللايوسف سليمان حسينيوسف1339
آوير1941عائشه عثمانهادي خورشيد حمد امينهادي1340
آنديناوة1950عائشه عزيزبايز ابراهيم علي خويشدبايز1341
آنديناوة1940عائشه عزيزبري ابراهيم علي خورشيدبري1342
آنديناوة1948عائشه عزيزعبداهللا ابراهيم علي خورشيدعبداهللا1343
آنديناوة1937عائشه عزيزآوستانه ابراهيم عليآوستانه1344
آوير1966عائشه عزيزلطيف خورشيد عثمانلطيف1345



قراج1955عائشه عمرخديجه مولود حمدخديجه1346
آوير1934عائشه عوالابراهيم قادر حمكابراهيم1347
آوير1937عائشه فارسغزاله حسين عوالغزاله1348
مخمور1962عائشه فيض اهللايوسف درويش حمديوسف1349
آوير1945عائشه قادراسماعيل بابير فقىاسماعيل1350
آوير1968عائشه آريممحمد سمايل مصطفى1351
قراج1983عائشه مجيدازاد احمد عليازاد1352
آنديناوة1922عائشه محمداسمر رسول ابراهيماسمر1353
قراج1930عائشه محمدعلى ابابكر محمد مصطفىعلي1354
آوير1967عائشه محمدمحسن عبدالرحمن مصطفىمحسن1355
آوير1969عائشه محمدياسين عبدالرحمن مصطفىياسين1356
آوير1951عائشه محمودمحمد عبدالرحمن  اسماعيلمحمد1357
آوير1949عائشه محمودهادي عبدالرحمن اسماعيلهادي1358
مخمور1972عائشه مرادلقمان صابر سعبدلقمان1359
آنديناوة1945عائشه مصطفىهمزه خضر صالحهمزه1360
آنديناوه1946عائشه نورىصابر محمد شريفصابر1361
آنديناوة1979عائشه هرحمنآامران عبدالرحمن مصطفىآامران1362
آنديناوة1969عائشه يونسهمزه عبداهللا امينهمزه1363
آوير1967عاربيه احمدعبدالقادر خالق حمد عوالعبدالقادر1364
قراج1950عاشه حميدشاآر محمد شيخه عثمانشاآر1365
آوير1974عاشه عبداهللانصرالدين حمدامين رضانصر الدين1366
آوير1940عاصه حمدامينجواد رسول عثمان بيرداودجواد1367
آنديناوة1976عاصيه حسينيوسف علي سعيديوسف1368
قراج1973عاصيه حمشينبدران خالد رحمنبدران1369
قراج1968عاصيه حمشينخليل خالد رحمانخليل1370
قراج1966عاصيه حمشينآامران خالد رحمان محمودآامران1371
آنديناوه1964عاصيه صالحخطاب آريم حمدخطاب1372
آنديناوة1961عاصيه عبداهللارسول مولود مصطفىرسول1373
آوير1960عاصيه علينجم الدين طاهر مولودنجم الدين1374
آوير1954عاصيه عوالاحمد رحمن محى الديناحمد1375
آوير1968عاصيه محمدطه داود عبداهللاطه1376
قراج1932عاصيه مولوداحمد خليل صالحاحمد1377
قراج1946عاصيه مولودرشيد خليل صالحرشيد1378
قراج1956عاصيه مولودعبداهللا خليل صالحعبداهللا1379
مخمور1939عايشه سلطانعمر عزيز رسولعمر1380
آوير1955عباس قادراستي عزيز محمداستي1381
مخمور1965عبله علىحميد محمود حمد نوفلحميد1382
مخمور1969عبله عليآامل محمود محمدآامل1383
آوير1977عزبه اسماعيلخالد جعفر ابراهيمخالد1384
آنديناوة1968عزيمه رشيدمحسن محمد حسينمحسن1385
آنديناوة1972عزيمه مولودناظم مصطفى قادر حمدناظم1386



آوير1976عزيه اسماعيلزياد جعفر ابراهيمزياد1387
مخمور1963عصمت حسينفاضل عوال حمدفاضل1388
مخمور1968عصمت حسيننوزاد عوال حمدنوزاد1389
آنديناوة1962عصمت حمدسردار هشم حمدامينسردار1390
مخمور1963عصمت خضرعبداهللا اسماعيل مصطفىعبداهللا1391
آوير1954عصمت خورشيدعثمان عبداهللا امينعثمان1392
آوير1963عصمت خورشيدآاآه امين عبداهللا امينآاآه1393
آوير1942عصمت خورشيدمحمد عبداهللا امينمحمد1394
آوير1974عصمت سعيدآامران اسماعيل حسينآامران1395
آوير1968عصمت صالحآنجه رسول ابراهيم عليآنجه1396
آوير1965عصمت عثمانشوان عبداهللا حسنشوان1397
آوير1952عصمت عثمانمحمد رحمان عمر حسنمحمد1398
آوير1964عصمت عثمانمشير محمد احمد محمدمشير1399
آوير1980عصمت عمرساالر رحمن حمد عليساالر1400
آنديناوه1951عصمت آريمسليم حمد حسنسليم1401
آنديناوة1960عصمت مصطفىفتاح علي محمدفتاح1402
آنديناوة1972عصمه رشيدعيسى عمر عثان مصطفىعيسى1403
قراج1981عضيمه نامقفؤاد احمد بكر رشيدفؤاد1404
آوير1963عطية فقى أحمدغازى حمدامين هادىغازي1405
آنديناوة1960عطيه ابراهيمقاسم اسماعيل عباسقاسم1406
آنديناوه1949عطيه ابراهيممحمود اسماعيل عباسمحمود1407
آوير1976عطيه احمدديار احمد عزيزديار1408
آوير1954عطيه احمدعبدالرحمن بابير احمد عوالعبدالرحمن1409
آوير1944عطيه احمدياسين حسين حمد خالندياسين1410
آنديناوه1976عطيه اسماعيلزيور رسول محمدزيرو1411
آوير1971عطيه حاجيمامر زرار حمدامين احمدمامر1412
مخمور1977عطيه حسيننوزاد محمود محمداميننوزاد1413
آنديناوه1975عطيه حويزتحسين خضر شيخهتحسين1414
آوير1973عطيه رمضاناآرم خضر حسناآرم1415
آوير1968عطيه رمضانعارف خضر حسنعارف1416
آنديناوة1949عطيه صادقبالل حمد قادر حسنبالل1417
آنديناوة1956عطيه صادقنعمان حمد قادر حسننعمان1418
قراج1968عطيه صديقجمال عمرفقى سمايلجمال1419
قراج1972عطيه صديقمصطفى عمر فقي اسماعيلمصطفى1420
آوير1980عطيه صوفيغريب اسعد حسنغريب1421
آنديناوه1957عطيه عبداهللاعلى معروف احمد معروفعلي1422
آوير1968عطيه عبداهللانعمان رحمان احمدنعمان1423
مخمور1964عطيه عثمانآمال محمد حسنآمال1424
آوير1978عطيه عليعبدالجبار اسعد يونس عبداهللاعبدالجبار1425
آنديناوة1967عطيه فقي احمدروستم محمدامين هلدي صالحروستم1426
قراج1969عطيه آريماحسان احمد اسماعيل احمداحسان1427



آوير1963عطيه آريمازاد آانبي نوريازاد1428
قراج1971عطيه آريماسماعيل احمد اسماعيلاسماعيل1429
آوير1968عطيه محمدجليل توفيق مسته حمهجليل1430
آوير1960عطيه محمدحيدر عمر محمدامينحيدر1431
مخمور1970عطيه مولودجوهر رسول عوالجوهر1432
آنديناوة1972عطيه يوسفسعداهللا عبداهللا شيخه جواميرسعداهللا1433
آوير1973عليا مشيرجادر ناظم عادلجادر1434
مخمور1963عمبر سليمدلشاد خضر بيروددلشاد1435
آوير1931عمشه حسينامين محمد امين نزةرامين1436
آوير1955عنبر طهمحمد امين حسنمحمد1437
آنديناوة1983عنيفه رحماناميد اآرم محمد آريماميد1438
قراج1966عنيفه رسولآامله عبداهللا مولود اسماعيلآامله1439
مخمور1969عيشان شريفدلشاد جوهر يابهدلشاد1440
آوير1952عيشان آريمعبدالرحمن علي رسولعبدالرحمن1441
آنديناوه1953عيشى احمدعاصمه ابوبكر عبداهللاعارف1442
آوير1960عيشي احمدعثمان حسن عثمانعثمان1443
آوير1945عيشي احمدقدريه حسن عثمان حمدامينقدريه1444
آوير1963عيشي احمدآفاح حسن عثمانآفاح1445
مخمور1927عيشي برايمآانبي حسين عبداهللاآانبي1446
آنديناوه1968عيشى بيرداودرزآار عزيز باوةرزآار1447
قراج1949عيشى حسنحمديه اسماعيل خليفه علىحمديه1448
آوير1972عيشي حسينخالد اسماعيل محمد آريمخالد1449
مخمور1939عيشى حمدنجم الدين صالح حاجىنجم الدين1450
آوير1942عيشي حمدانور صابر بكرانور1451
آوير1942عيشي حمدسعدي ولي اسماعيلسعدي1452
آوير1970عيشي رشيدحسين حسن عديحسين1453
آنديناوه1963عيشى سعيدآامل على عبداهللاآامل1454
آنديناوه1946عيشى سعيدمجيد على عبداهللا محمدمجيد1455
آنديناوة1972عيشي سليمعزالدين علي عبداهللا قادرعزالدين1456
آوير1926عيشي سيودبايز حسين صالحبايز1457
مخمور1944عيشي شيخهطه خضر حسنطه1458
مخمور1961عيشى شينهعبدالرحمن احمد حمه صالحعبدالرحمن1459
آوير1947عيشى صادقعبداهللا حسن صابرعبداهللا1460
آوير1968عيشي صالحيوسف خالد آاآهيوسف1461
آوير1978عيشى عثمانجامى عبداهللا سليمانجامى1462
آوير1961عيشى عزيزعبدالخالق محمد خضرعبدالخالق1463
قراج1967عيشى عزيزمسعود يابه قادرمسعود1464
آوير1962عيشي عزيزاحمد طاهر حمداحمد1465
آوير1952عيشي عزيزحمديه مصطفى حسنحمديه1466
قراج1954عيشي عزيزخالد يابه قادر حسنخالد1467
آوير1950عيشي عزيزفاروق مصطفى حسنفاروق1468



آنديناوة1975عيشي عمرشيرزاد عبدالعزيز علي اسماعيلشيرزاد1469
آوير1975عيشى قادررسول عبداهللا رسولرسول1470
آوير1966عيشى قادرعزيز عبداهللا رسولعزيز1471
آوير1941عيشي قادرمحمد عبداهللا عليمحمد1472
مخمور1966عيشي آريماراز اسماعيل علياراز1473
قراج1945عيشى مجيدحميد صالح سعدون ظاهرحميد1474
آوير1978عيشي مجيدحكيم ابراهيم داودحكيم1475
آنديناوة1930عيشي محمدجالل ايوب قادر ابراهيمجالل1476
قراج1949عيشي محمدعباس خليفه علي آاويسعباس1477
آوير1948عيشي محمد امينآاآل علي رحمنآاآل1478
آوير1943عيشى محمودعمر عزيز عبداهللا زينلعمر1479
آوير1948عيشى محمودهمين عزيز عبداهللا زينلهمين1480
آوير1947عيشي مصطفىرستم عبداهللا شاآررستم1481
آوير1954عيشى مولودمغديد اسماعيل محمودمغديد1482
آوير1937عيشي مولودبهيه محمد بيرداود حسنبهيه1483
آنديناوة1944عيشي مولودعمر عزيز رسولعمر1484
آوير1935عيشي مولودمريم بيربال محمدمريم1485
آوير1936غاطمه حمدقادر عزيز فرحانقادر1486
آوير1959غربت احمدبهجت عباس سعيد حبيببهجت1487
مخمور1968غربت حسنحيدر ياسين طهحيدر1488
آوير1966غزال احمدمصطفى اودل رحمنمصطفى1489
آوير1969غزال حسنيوسف حمدامين مجيديوسف1490
آوير1961غزال حسينقدريه آريم حسينقدريه1491
قراج1945غزال حمدعثمان رضا ابراهيمعثمان1492
آوير1964غزال خليلمخيبر على حمدمخيبر1493
مخمور1937غزال رسولعطيه عثمان ابابكرعطيه1494
آوير1966غزال رضاغازي نوري رسولغازي1495
آوير1961غزال رضاآمال نوري رسولآمال1496
مخمور1951غزال سليمانرمضان هينى احمد عزيزرمضان1497
آنديناوة1943غزال عبدالرحمنقادر عوال سليمان اودلقادر1498
آنديناوة1952غزال عبدالرحمنطه عوال سليمان خانطه1499
آوير1960غزال عبدليآلجين صفر عادلآلجين1500
آوير1960غزال عبوعسكر ذياب عسكر عبدليعسكر1501
آوير1982غزال عبوآمال ذياب عسكرآمال1502
آوير1955غزال عثمانسعدي احمد ماملسعدي1503
آنديناوة1970غزال عثمانىعبدالكريم عبدالقهار محمدعبدالكريم1504
آوير1952غزال علىطاهر خضر تمرخان شيخوطاهر1505
آوير1954غزال عليجالل خضر تمرخانجالل1506
مخمور1964غزال عوالشفيع شريف سعيدشفيع1507
آوير1949غزال قادربكر محمود احمد عمربكر1508
آوير1974غزال قرنيسالم رحمن حمد خالندسالم1509



قراج1973غزاله احمدصدرالدين حسن خضر آريمصدرالدين1510
قراج1952غزاله بيرداودذهيه احمد آارسولذهيه1511
قراج1960غزاله جعفرازاد سعيد بيرداودازاد1512
آنديناوة1965غزاله حسيننجاة عثمان عبداهللانجاة1513
مخمور1938غزاله رشيدعزيز مراد رسول رشيدعزيز1514
آوير1922غزاله سليمانفهيمه مصطفى عليفهيمه1515
قراج1965غوربت مولودهمزه عبداهللا امينهمزه1516
آنديناوة1972غونجه رحمنمصطفى مجيد مصطفى حمدمصطفى1517
مخمور1978فاتم سعيدعباس طه حمدعباس1518
مخمور1969فاطم احمدمحمد عبداهللا حسينمحمد1519
آوير1935فاطم احمدنعيمه علي حمدنعمه1520
آوير1943فاطم اسماعيلعاصم فقي حمدامين احمدعارف1521
آنديناوة1942فاطم اسماعيلمصطفى فقي امين احمدمصطفى1522
آنديناوة1932فاطم بايززوليخه محمد سمير احمدزوليخه1523
آوير1974فاطم جادرنعمه جميل برا مصطفىنعمه1524
مخمور1970فاطم حسنلقمان خضر حسينلقمان1525
مخمور1940فاطم حسيننامق عبداهللا عثماننامق1526
آوير1965فاطم حمدجميل احمد محمدجمعه1527
مخمور1979فاطم حمدامينحسن عزيز ابراهيمحسن1528
قراج1981فاطم حويزبختيار جبار اسماعيلبختيار1529
آنديناوة1949فاطم رشيدعصمت صالح محمد حسينعصمت1530
مخمور1941فاطم سليماناحمد حسين سميراحمد1531
مخمور1943فاطم سليمانصابر حسين سميرصابر1532
مخمور1937فاطم سليمانعايشة حسين سميرعارف1533
مخمور1940فاطم سليمانمحمد حسين سمير حمدمحمد1534
آوير1968فاطم صالحعونى خضر آريم اسماعيلعونى1535
آوير1929فاطم طاهرامين نوري حمه شريفامين1536
مخمور1954فاطم عبداهللامحمد صابر محمدمحمد1537
آوير1950فاطم عليعطيه طه نبي حمدعطيه1538
آوير1967فاطم عمرحيدر زيدان مولودحيدر1539
آوير1957فاطم عمرفاضل زيدان مولود طهفاضل1540
آوير1968فاطم عمرمحمد زيدان مولود طه1541
آوير1941فاطم قادرجوهر مجيد ابراهيمجوهر1542
آوير1947فاطم قادرحسن علي عبداهللاحسن1543
آوير1972فاطم قادرعمر نعمان عثمانعمر1544
آوير1950فاطم قادرولي مجيد ابراهيم خضرولى1545
مخمور1970فاطم محمدآامران انور حسنآامران1546
مخمور1970فاطم محمدآامران انور حسن خضرآامران1547
مخمور1968فاطم محمدمحمود على عثمانمحمود1548
مخمور1965فاطم مولودعبداهللا صابر عبداهللاعبداهللا1549
آوير1954فاطم مولودعمر محمد خضرعمر1550



آوير1932فاطم يونسنعيمه عبدالرحمن جاوشين طهنعمه1551
قراج1971فاطمة عمرفارس سليمان حسينفارس1552
آنديناوة1953فاطمه ابراهيممحمد حسين سليمانمحمد1553
قراج1929فاطمه ابراهيممولود صالح ايوبمولود1554
آنديناوة1970فاطمه ابوبكرناظم عزيز رسول حمدناظم1555
آوير1955فاطمه احمدحسين علي قادر طهحسين1556
آوير1932فاطمه احمدرمضان خضر عزيزرمضان1557
مخمور1962فاطمه احمدستار صابر حمدامينستار1558
آوير1962فاطمه احمدعبداهللا سعيد مصطفى شكرعبداهللا1559
آوير1971فاطمه احمدغانم عالء الدين حمدامينغانم1560
آوير1922فاطمه احمدنخشين خضر عزيزنخشين1561
آنديناوة1947فاطمه احمدهمين فقي خضر حاجيهمين1562
قراج1979فاطمه احمدوريا مام علي همزه حمدوريا1563
آنديناوه1933فاطمه اسماعيلاحمد حمدامين علىاحمد1564
آوير1963فاطمه اسماعيلسعديه شريف عدي جادرسعديه1565
آوير1945فاطمه اسماعيلمحمد محمود آريممحمد1566
آنديناوه1955فاطمه اسماعيلهمزه على قادرهمزه1567
قراج1949فاطمه اسودزآيه اسماعيل عبدالمجيدزآيه1568
قراج1941فاطمه بيرداودسلطان عبداهللا محمدسلطان1569
آنديناوة1954فاطمه بيرداودطاهر رشيد عمرطاهر1570
آوير1966فاطمه بيرداودعزيز حسن عزيزعزيز1571
آوير1953فاطمه بيرداودعلي محمود درويشعلي1572
قراج1963فاطمه جبرائيلعبداهللا آريم اسعد فتاحعبداهللا1573
آنديناوة1963فاطمه حسينعثمان سليم حمد عوالعثمان1574
قراج1942فاطمه حمدابراهيم حسين احمدابراهيم1575

آوير1944فاطمه حمداسماعيل غفور عبدالرحيم بيروتاسماعيل1576
قراج1950فاطمه حمدجوهر حسين احمدجوهر1577
قراج1967فاطمه حمدزياد عبداهللا آريمزياد1578
مخمور1949فاطمه حمدغازي حمشين شيخه جعفرغازي1579
آوير1952فاطمه حمدقادر عثمان قادر محمودقادر1580
آوير1913فاطمه خالندناظم مولود طهناظم1581
آوير1962فاطمه خضرخالد عثمان مولودخالد1582
قراج1976فاطمه خضرهيوا عمر فقي سمايلهيوا1583
قراج1935فاطمه خليلرشيد بيربال مصطفىرشيد1584
آوير1979فاطمه رؤوفجاسم قاسم حمدامينجاسم1585
مخمور1954فاطمه رحمانطيب جالل قادر محمودطيب1586
آنديناوة1973فاطمه رسولجاسم جعفر رشيدجاسم1587
آنديناوه1956فاطمه رسولهشيار مصطفى محمدهشيار1588
آوير1970فاطمه رشيدنايف محمد ابراهيم اسماعيلنايف1589
آوير1974فاطمه رضىجاسم ياسين طهجاسم1590



آوير1951فاطمه سعيدنسرين حسن برايم اسماعيلنسرين1591
آوير1978فاطمه سليماسماعيل عبداهللا اسماعيلاسماعيل1592
آنديناوة1966فاطمه سليمبرهان بيرداود حسينبرهان1593
آنديناوه1956فاطمه سليمعبداهللا بيرداود حسينعبداهللا1594
آوير1955فاطمه سمايلصباح شريف عدى جادرصباح1595
آوير1949فاطمه شاسوارعلي عمر احمد شاوسعلي1596
قراج1974فاطمه شاآرتحسين على رسولتحسين1597
آوير1952فاطمه شيخهفخرية حسن حمدفخرية1598
قراج1977فاطمه صابرجاسم محمد بكر رشيدجاسم1599
آوير1970فاطمه صابرآانبي خضر حسينآانبي1600
قراج1974فاطمه صابرآاوه محمد بكر رشيدآاوه1601
مخمور1971فاطمه صادقرحمان محمدامين رحمانرحمان1602
مخمور1977فاطمه صادقطاهر محمدامين رحمانطاهر1603
آنديناوه1952فاطمه صادقآريم على عمرآريم1604
قراج1975فاطمه صالحآاروان على قادرآارزان1605
آنديناة1938فاطمه صالحهمزه درويش صالح عمرهمزه1606
قراج1975فاطمه طاهرزرده شت حسين محمدامينزرده شت1607
آنديناوة1969فاطمه طاهرستار جبار محمد مولودستار1608
آوير1958فاطمه طاهرهاشم نوري حمه شريفهاشم1609
آوير1947فاطمه طهحيدر مصطفى عليحيدر1610
مجمور1965فاطمه عبداهللاحمد صابر محمد خدراحمد1611
آوير1967فاطمه عبداهللامين ابراهيم حسنامين1612
آوير1962فاطمه عبداهللابكر ابراهيم حسن عزيزبكر1613
آنديناوة1968فاطمه عبداهللاسالم عبدالرحمن خضر آريمسالم1614
آنديناوة1934فاطمه عبداهللاهيبت محمود داودهيبت1615
آوير1973فاطمه عثمانزبير مصطفى حسين عزيززبير1616
آوير1942فاطمه عثمانمامز احمد خالند وليمامز1617
آوير1963فاطمه عزيزبهجت حمدامين رسول مام شينبهجت1618
آنديناوة1975فاطمه عزيزخالد رحمن امين احمدخالد1619
آنديناوه1946فاطمه عزيزشيخ محمد اسماعيل حاجىشيخ1620
آنديناوه1950فاطمه عزيزمحمد اسماعيل حاجىمحمد1621
قراج1958فاطمه عزيزمطلب حسين محمدامينمصلح1622
آنديناوه1970فاطمه علىدهام مصطفى حمد علىدهام1623
آنديناوه1972فاطمه علىنهرو على جميلنهرو1624
آوير1943فاطمه عليامنه سمايل باصه احمدامنه1625
آوير1982فاطمه عليعبدالكريم علي آريم عليعبدالكريم1626
آنديناوة1954فاطمه عليمريم محمد عبداهللا عثمانمريم1627
آنديناوة1946فاطمه عمراستي عزيز حمهاستي1628
آوير1973فاطمه عمرامير محمد محمدامينامير1629
آوير1973فاطمه عمرعمر زيدان مولود طهعمر1630
آوير1953فاطمه عوالقادر حسن عزيز عبداهللاقادر1631



قراج1951فاطمه فرخرابى توفيق برايمرابى1632
مخمور1959فاطمه فقيعبداهللا عزيز صوفي احمدعبداهللا1633
آنيناوه1971فاطمه فيض اهللاهه فال عبداهللا سليمانهه فال1634
آوير1941فاطمه قادرجعفر ابراهيم عمرجعفر1635
آوير1936فاطمه قادرعثمان مولود حمدايمنعثمان1636
آوير1933فاطمه قادرعلى مجيد ابراهيم خدرعلي1637
مخمور1972فاطمه قادرفارس آريم عوالفارس1638
آنديناوه1973فاطمه آريمآمال عثمان قادرآمال1639
قراج1960فاطمه مامندحسين رحمان سعيد مولودحسين1640
مخمور1952فاطمه محمدحفصه صديق محمدحفصه1641
آنديناوة1972فاطمه محمد صادقهارار حسن رسولهارار1642
آوير1933فاطمه محمودنجم الدين علي مولودنجم الدين1643
مخمور1951فاطمه مرادعثمان حمد رسولعثمان1644
آنديناوه1937فاطمه مصطفىرابعه فرحان صالحرابعه1645
آوير1946فاطمه مصطفىستي عثمان محمدستي1646
قراج1954فاطمه مصطفىعزيز عثمان قادرعزيز1647
آنديناوه1978فاطمه مصطفىفريدون عبداهللا نادرفريدون1648
آنديناوه1966فاطمه مصطفىآريم عمر محمدآريم1649
آنديناوة1931فاطمه مصطفىنخشين حسين مامند بيرةنخشين1650
آوير1971فاطمه معروفعجيل صابر وسمان عبداهللاعجيل1651
آوير1957فاطمه معروفنادر صابر وسمان عبداهللانادر1652
آنديناوة1945فاطمه مولودزبيده قادر عزيززبيده1653
آنديناوة1962فاطمه مولودسالم سعدي اسماعيلسالم1654
آوير1944فاطمه مولودعطيه بيرداود حسين حمدامينعطيه1655
آوير1974فاطمه مولودعمر سليم عثمان خالندعمر1656
آوير1962فاطمه مولودمجيد عزيز اسماعيلمجيد1657
قراج1953فاطمه مولودمحمد حسين مصطفىمحمد1658
قراج1964فاطمه مولودواحيد حمدامين قادر حسنواحيد1659
آوير1952فاطمه ميرزاحيدر قادر محمدحيدر1660
مخمور1970فاطمه نادرسهام جميل خضرسهام1661
آنديناوة1967فاطمه نادرصباح جميل خضر عبداهللاصباح1662
مخمور1952فاطمه هينيمحمد سليم  اسماعيل1663
آوير1945فاطمه وسوخالد فقي اسماعيل فقي رسولخالد1664
آنديناوة1963فاطه حسينصالح بيرداود حسينصالح1665
آنديناوة1956فاغطمه سعيداحمد علي عبدالقادراحمد1666
آوير1945فتحي خضرحياة الياس ميكائيل خليفهحياة1667
مخمور1970فخرى خدرانورعمرقادرانور1668
قراج1957فخريه احمدعلى محمد هينىعلي1669
آوير1974فخريه حسنهاوار جوهر مصطفىهاوار1670
آوير1973فخريه حسينصدام يابه جبرائيلصدام1671
مخمور1975فخريه خضرفاخر عمر قادرفاخر1672



مخمور1971فخريه خورشيدهادى هاشم عبداهللاهادي1673
آوير1981فخريه صالحنالى معين مصطفىنالى1674
آوير1971فخريه صالحهياس حمدامين قادرهياس1675
آوير1973فخريه عبداهللامسعود حمدامين صادقمسعود1676
آوير1958فخريه عزالدينالهام مصطفى اسماعيل سليمانالهام1677
آنديناوة1978فخريه عزيزمحمد آريم حسين حمدمحمد1678
آوير1971فخريه محمدعبداهللا حسن محمدعبداهللاعبداهللا1679
آوير1969فخريه محمودحمد حسن حمد عبداهللاحمد1680
آوير1971فخريه محمودعبداهللا حسن حمدعبداهللا1681
مخمور1980فخريه مولودشوان بكر حسينشوان1682
آوير1946فرحه اسماعيلحاتم عكيد صفر نزرحاتم1683
آوير1938فرحه اسماعيلصفر عكيد صفرصفر1684
قراج1957فرحه ايوببرهان عدى عبداهللابرهان1685
قراج1966فرحه سلمسامي حسن حسين عزيزسامي1686
قراج1952فرحه سليمفيصل حسن حسينفيصل1687
آنديناوه1964فرحه صابراحمد خليل حمد حسناحمد1688
آنديناوه1954فرحه محمودنجم الدين حسن مصطفىنجم الدين1689
آنديناوه1982فريده سعدياراس صديق سليم حمداميناراس1690
آوير1965فقي اسماعيلغازي سعيد معروفغازي1691
آوير1975فكريه ابراهيمسالم عبداهللا رسولسالم1692
آنديناوه1966فهيمه ابوبكرجمعه بايز عمرجمال1693
قراج1972فهيمه احمدشهاب احمد آريمشهاب1694
آوير1936فهيمه اومررحمه عبدالكريم حسنرحمه1695
مخمور1965فهيمه حسننورالدين عبداهللا سلطاننورالدين1696
آنديناوة1966فهيمه شريفحياة شيخ محمد اسماعيلحياة1697
قراج1978فهيمه صابرجمال جبار عليجمال1698
آوير1975فهيمه صادقآنعان نورى عبداهللا عثمانآنعان1699
آنديناوة1974فهيمه صديقطارق رسول احمدطارق1700
آنديناوة1969فهيمه صديقفاروق رسول احمدفاروق1701
آوير1967فهيمه طهحكيم مصطفى حمدامين همزهحكيم1702
قراج1967فهيمه طهشكر محمود مصطفىشكر1703
آوير1964فهيمه طهلقمان مصطفى حمدامينلقمان1704
قراج1964فهيمه عبداهللامحمد مصطفى عليمحمد1705
مخمور1937فهيمه عزيزعائشه حسين عبداهللاعائشه1706
مخمور1970فهيمه عليشكر محمد آريمشكر1707
آوير1981فهيمه محمد امينجتو مجيد ابراهيمجتو1708
آوير1965فهيمه مصطفىغفور مجيد عثمان بيرداودغفور1709
آوير1970فهيمه نوريتحسين سالم محي الدينتحسين1710
آوير1966فهيمه وسمانحسين على عثمانحسين1711
آوير1964فهيمه وسمانشيرزاد علي عثمان مصطفىشيرزاد1712
آوير1976فوزي خداداراز علي اميناراز1713



آوير1980فوزيه حسين عبالحازم جميل مجيد حسنحازم1714
آنديناوة1974فوزيه حمدسردار بكر عمرسردار1715
آوير1978فوزيه محمدعمر علي عمر حسنعمر1716
آنديناوة1973فوزيه محمدمسعود رشيد عزيز شيخهمسعود1717
مخمور1977قدريه جعفرهاوار ابراهيم حسينهاوار1718
آوير1975قدريه حسينسامان اسماعيل ابراهيمسامان1719
آوير1976قدريه سليمانرشاد عبداهللا عزيزرشاد1720
آوير1968قدريه سليمانهمزه عبداهللا عزيزهمزه1721
آنديناوه1965قدريه طهشمال ناصح علىشمال1722
آنديناوه1967قدريه طههوشيار ناصح علىهوشيار1723
آوير1947قدريه مولودآاوه مناف رحمنآاوه1724
آنديناوه1965قماش آريمرقيب معروف محمدرقيب1725
آوير1967قوتى اسماعيلغازى سعيد حمد علىغازي1726
آنديناوة1975آابان سلطانشاخوان حسن سعيدشاخوان1727
آوير1975آابان سمايلطاهر محمد همزطاهر1728
آنديناوه1969آابانه قادرشيرزاد محمد خضرشيرزاد1729
قراج1976آافيه احمدعبدالجبار قادر محمدعبدالجبار1730
آوير1968آافيه اسعدجولي نايف عزيز حمدجولي1731
مخمور1980آافيه اسماعيلساالر عثمان عزيز مولودساالر1732
مخمور1975آافيه بيرداودامير اسماعيل عمر احمدامير1733
آنديناوة1964آافيه جبارفارس رضا حمدامين احمدفارس1734
قراج1971آافيه حسينغفور ججان رسولغفور1735
آنديناوه1973آافيه حمداحسان عثمان فرحاناحسان1736
آنديناوه1966آافيه حمددلير عثمان فرحاندلير1737
مخمور1968آافيه حمدعزالدين صالح حسنعزالدين1738
مخمور1976آافيه حمد اميندارا بكر حمد اسماعيلدارا1739
آنديناوه1972آافيه حمد عليحسن بايز حويزحسن1740
آوير1955آافيه حمداميناحمد مصطفى روستماحمد1741
مخمور1974آافيه حمدامينخضر عثمان اسماعيلخضر1742
مخمور1966آافيه حمدامينساالر بكر حمد اسماعيلساالر1743
قراج1980آافيه حمداميننوروز حمه زياد احمدنوروز1744
آوير1965آافيه خضرآمال سليمان مولود سليمانآمال1745
آوير1968آافيه خضرمولود سليمان مولودمولود1746
آوير1969آافيه رحمانرشوان حامد حسينرشوان1747
آوير1976آافيه صالحآه نجو حسن حسينآه نجو1748
آوير1968آافيه عبداهللاحمد انور حسين مهدىاحمد1749
آنديناوه1977آافيه عبدالمجيدآامران صباح عزيزآامران1750
آوير1965آافيه عثمانرمضان ابراهيم سليمان ابراهيمرمضان1751
آوير1986آافيه عزيزاسماعيل عمر مولوداسماعيل1752
قراج1968آافيه عزيزبهرام احمد مصطفىبهرام1753
آوير1976آافيه عزيزصباح فاروق عبداهللاصباح1754



مخمور1968آافيه عمرعلى جميل سعيد قرنىعلي1755
آوير1978آافيه قادرسالم همزه احمدسالم1756
آوير1969آافيه محمدئازاد محمد جبرائيل احمدئازاد1757
آوير1973آافيه محمدبدران محمد جبرائيل احمدبدران1758
آوير1977آافيه محمدامينشيروان ابوبكر فقى مجيدشيروان1759
آوير1977آافيه محمدامينشيروان ابوبكر فقي مجيدشيروان1760
قراج1966آافيه محمودوزيره صالح حسنوزيره1761
آوير1972آافيه نوريانور صديق بيرداود حمدامينانور1762
قراج1968آتان بيرداودانور اسماعيل محمودانور1763
آوير1963آتان بيرداودبرهان اسماعيل رحمنبرهان1764
آوير1946آتان حسنحازم سعيد حمه قادرحازم1765
مخمور1970آتان حسينقاسم خورشيد قادرقاسم1766
آوير1972آتان صلحجالل جوهر حمه شريفجالل1767
آوير1971آتان محمدامينهاشم محمد رسول عمرهاشم1768
آوير1967آتانة محمدشريفزيرو صدرالدين برايمزيرو1769
آوير1971آتانه ابراهيمزرار علي رسولزرار1770
آوير1975آتانه محمدحيدر صدرالدين برايم اسماعيلحيدر1771
مخمور1971آةور عبدالرحمانآريم سليم قادرآريم1772
آوير1953آرجيه احمدسالم رحمن احمدسالم1773
آوير1955آرجيه احمدغفور رحمن احمدغفور1774
آوير1949آرجيه احمدمناف رحمن احمدمناف1775
قراج1976آرحه احمدجاسم محمد سعيد حسينجاسم1776
مخمور1949آرحه احمدممخان علي حسينممخان1777
قراج1966آرحه حسينلقمان عبداهللا حمشين سليملقمان1778
قراج1953آرحه عيسىعثمان حمد عبداهللاعثمان1779
قراج1955آرحه عيسىمحمد حمد عبداهللامحمد1780
آوير1972آرحه قاسمآاآل عباس عبداهللا حيتانآاآل1781
آوير1966آرحه وسوفاضل حمد اسماعيلفاضل1782
آنديناوة1965آرعه عليعبدالخالق عزيز مولودعبدالخالق1783
آوير1964آرمه نادرعبدالرحمن حسين عزيزعبدالرحمن1784
قراج1955آريم ابراهيمآريم ابراهيم علي رشيدآريم1785
آنديناوة1969آستان اسعدعرف همزه صالح اسماعيلعرف1786
قراج1965آستان بيرداودجوهر اسماعيل محمودجوهر1787
آوير1965آستان بيرداودفيصل اسماعيل رحمانفيصل1788
آنديناوة1957آستان حسنتحسين اسماعيل صالحتحسين1789
آنديناوة1970آستان حسينيوسف محمد علي اسماعيليوسف1790
آنديناوة1964آستان حمدجبار حسن رسول عديجبار1791
مخمور1934آستان حمدعلي حمد حسينعلي1792
مخمور1972آستان حمدامينخسرو شيخه محمودخسرو1793
مخمور1975آستان حمدامينعبدالرحمن شيخه محمود شيخهعبدالرحمن1794
آنديناوة1968آستان طهآريم خضر قادر حمدآريم1795



آنديناوة1955آستان علياسماعيل حسين حسناسماعيل1796
آوير1959آستان عليفاطمه علي عثمان آريمفاطمه1797
آوير1950آستان قادرحسين خضر شيخه مولودحسين1798
آوير1954آستان قادرمغديد عثمان رسولمغديد1799
آنديناوه1937آستان آريمابراهيم احمد عزيزابراهيم1800
آوير1978آستان محمدسنكر علي جرجيسسنكر1801
آوير1960آستان محمدنادر سعيد محمدنادر1802
قراج1953آستان محمودياسين عثمان رمضانياسين1803
مخمور1962آستان مصطفىرمضان سعيد احمدرمضان1804
آنديناوة1962آستان مصطفىفيصل علي امين قادرفيصل1805
آوير1939آستان موسىطه حمدايمن اومرطه1806
آوير1943آستان موسىياسين حمدامين أومر عوالياسين1807
آوير1953آشو عاربمحسن صفر حيدر سليممحسن1808
آوير1949آشو عاربيونس صفر حيدريونس1809
آوير1985آلثوم ابراهيمرقيب رحمان وسمانرقيب1810
آنديناوه1978آلثوم رحمانزبير برهان عمرقرنىزبير1811
آوير1973آلثوم محمدزعيم محمد جوادمحى الدينزعيم1812
آنديناوة1969آلخاتر عزيزآامران حسين مجيد اسماعيلآامران1813
مخمور1963آلزار احمدبرهان آريم قرنيبرهان1814
آوير1954آلستان حمدامينعمر رضا عدوعمر1815
آوير1976آلناز جاللسعديه خورشيد محمد يونسسعديه1816
آوير1962آلناز شريفصمد صادق امينصمد1817
قراج1979آله باغ محمودهه لمه ت رشيد مصطفىهه لمه ت1818
قراج1930آلي اسماعيلعلي فقي اسماعيل عبداهللاعلي1819
آوير1968آلى سور مصطفىاحسان على حمه شريفاحسان1820
آوير1967آلي عبداهللاخالد سواره حمد مالخالد1821
آوير1977آلي عثماناآرم محمد عمراآرم1822
آوير1955آلي عزيزجمال جميل عثمان بيرداودجمال1823
آوير1976آلي عزيزخطاب جميل عثمانخطاب1824
آوير1969آلي عزيزسعيد جميل عثمان بيرداودسعيد1825
آوير1953آلي عزيزآمال علي عثمانآمال1826
آوير1969آلي محمدجمال حمد نوريجمال1827
آنديناوة1964آلي معروفوريا علي احمد محمدوريا1828
آنديناوة1957آليزار مامهصدرالدين آريم خضر حمدصدرالدين1829
مخمور1968آليزر محمدسيروان احمد حمدسيروان1830
آنديناوة1978آليشان حسينصديق مجيد سوار عبداهللاصديق1831
آوير1966آنجه محمودنوري جمشيد عدى جادرنوري1832
قراج1985آنك بيرداودسفين عثمان محمد عمرسفين1833
قراج1937آوتان همزهامنه قادر عليامنه1834
قراج1966آوترجيه قادرياسين مولود حمزهياسين1835
آنديناوة1980آوثر عبداهللاهفال فرهاد عمرهفال1836



مخمور1934آور حمه صالحعزيز اومر سمايلعزيز1837
آنديناوة1958آورجي عزيزابراهيم عمر عبداهللابراهيم1838
آوير1932آوردستان محمودامنه عبداهللا بابيرامنه1839
قراج1969آوري رسولعزيز اسعد لطيفعزيز1840
قراج1948آوستان سيدةعلي احمد سوار جواميرعلي1841
قراج1971آوستان عبداهللابدران نامق اسعدبدران1842
آنديناوه1979آوستان محمدفراس عمر محمدامينفراس1843
آوير1969آول جميل مجيدحمد محمد براحمد1844
آوير1967آول جميل مجيدميكائيل محمد براميكائيل1845
مخمور1984آوالله حمديونس يوسف رسول مولوديونس1846
آنديناوه1971آوله خضرفاروق سعدى بيرداود عبداهللافاروق1847
آوير1976آوله نام صابرسعدي نادر عمرسعدي1848
آنديناوة1956آولي ابراهيمسالم عبداهللا مولو عبداهللاسالم1849
آوير1971آولي حسينجوهر خضر صادقجوهر1850
آنديناوه1979آولى قادرارسالن صابر عزيزارسالن1851
آنديناوه1961آوليزر نادرفرهاد عبداهللا امينفرهاد1852
مخمور1972آوهر ابراهيمامير حسن سمايلامير1853
مخمور1968آوهر ابراهيموزير حسن سمايلوزير1854
قراج1973آوهر حسينصالح شيره سعيدصالح1855
آوير1978آيزان اسماعيلعمار صفر عكيدعمار1856
مخمور1972آيزان حسينسردار آريم يونسسردار1857
مخمور1932آيزان حمدجعفر محمد مولودجعفر1858
آوير1932آيزان صالحتوفيق مسته حمهتوفيق1859
آوير1932آيزان صالحتوفيق مسته حمه احمدتوفيق1860
آوير1969آيزان عزيزاحمد اسعد بيرداود محجمداميناحمد1861
آوير1972آيزان فتح اهللاصباح ابراهيم حمدصباح1862
آوير1970آيزان فتح اهللاصالح ابراهيم حمدعلىصالح1863
آوير1979آيزخان حسينسيامند رشيد عثمانسيامند1864
آوير1967آيزمان اسعداحمد حيدر رمضان اسماعيلاحمد1865
آوير1956آيشان حسنجعفر احمد حيدرجعفر1866
آوير1974الئقه احمدفاضل عباس عبداهللا ميكائيلفاضل1867
آوير1963الرا حميدسليم آريم عبداهللا عزيزسليم1868
آنديناوة1974لطيف اسماعيلخسرو محمد اسماعيل احمدخسرو1869
آنديناوة1987لطيفه اسماعيلقارمان عبداهللا اسماعيلقارمان1870
آوير1939لعلى احمدرشيد صالح حمدامينرشيد1871
آنديناوة1969لعلي اسماعيلمحمد حسن عبداهللامحمد1872
آوير1946لعلى اميناسعد مولود حمداسعد1873
مخمور1937لعلي بكرآافيه حمدامين علي بريندارآافيه1874
مخمور1948لعلى حسنابراهيم عزيز جزنى احمداراهيم1875
آنديناوه1970لعلى حمدتحسين حسن مصطفىتحسين1876
آوير1952لعلي حمدعلي قادر مولود بيربالعلي1877



آوير1962لعلي حمه شريفاحمد عزيز ابابكراحمد1878
آوير1962لعلي خوشناوعبدالواحد صالح مصطفىعبدالواحد1879
آنديناوة1975لعلي شريفداود عمر سعيدداود1880
آنديناوة1964لعلي شريفغازي عمر سعيدغازي1881
آوير1961لعلى صالحجبار هادى قادر احمدجبار1882
قراج1949لعلى عزيزعجيل سعدى محمدعجيل1883
آنديناوه1976لعلى مامهرمضان على حمدرمضان1884
آوير1932لعلي محمدفاطمه محمد خضرفاطمه1885
آوير1949لعلى مصطفىسعدى ياسين يحيىسعدي1886
مخمور1950لعلىحسنمحمد عزيز جيزنى احمدمحمد1887
آنديناوة1984ليلى شريفنيو شيروان محمد حمداميننيو شيروان1888
قراج1952مامز احمدحبيبه عبداهللا قادرحبيبه1889
آوير1961مامز احمدسعيدى علي رسولسعيدى1890
آوير1969مامز احمدصباح نوري عليصباح1891
آوير1954مامز احمدعبدالخالق خضر آريم اسماعيلعبدالخالق1892
قراج1944مامز احمدعطيه صديق حسينعطيه1893
آنديناوه1972مامز احمدنايف زين الدين عثمان حمدنايف1894
آنديناوة1955مامز اسماعيلمحمد محمود محمد قادرمحمد1895
آنديناوة1946مامز اومرجواد محمد قادرجواد1896
آنديناوه1917مامز اومرخالند آريم رسولخالند1897
مخمور1957مامز حسنظاهر عبداهللا طهظاهر1898
آوير1967مامز حسيناسالم عبداهللا حسناسالم1899
آنديناوه1951مامز حسينزهره آريم عبداهللازهره1900
آوير1986مامز حسينسرهد جاسم علىسرهد1901
آوير1963مامز حسينعبدالستار عبداهللا حسنعبدالستار1902
آوير1974مامز حسينعبدالستار عزيز حمدعبدالستار1903
آوير1957مامز حسينعبدالسالم عبداهللا حسنعبدالسالم1904
آوير1980مامز حسيننوزاد جاسم على حسننوزاد1905
آنديناوة1978مامز حمدمحمد عبدالعزيز مصطفىمحمد1906
مخمور1957مامز حمدمحمد محمد مولود رسولمحمد1907
قراج1972مامز حميدبابير عزيز عبداهللا يوسفبابير1908
آنديناوه1977مامز حميدسامان خليل عمرسامان1909
آنديناوه1941مامز خضربرى عمر حسينبري1910
آوير1970مامز خضرقارمان عبداهللا خضرقارمان1911
آوير1969مامز خضرمشير طاهر مولودمشير1912
آوير1974مامز خضرمظفر طاهر مولود ابراهيممظفر1913
قراج1981مامز دولهآمال عثمان مصطفىآمال1914
آوير1969مامز رحمنجمال آريم بابا عبداهللاجمال1915
آوير1917مامز رسولاسماعيل احمد خضراسماعيل1916
قراج1971مامز رشيددارا حسن حسيندارا1917
قراج1973مامز رشيدسواره حسن حسين عزيزسواره1918



آوير1983مامز سعيدآمال رمضان مولود قرنيآمال1919
آوير1950مامز صادقصابر بابه شيخ مولودصابر1920
آوير1957مامز صالحمحسن طاهر عثمان داودمحسن1921
آوير1963مامز عباسعلي جالل عليعلي1922
آوير1966مامز عبداهللامحسين محمد حسين اسماعيلمحسين1923
آنديناوة1950مامز عبداهللامشير آريم عبداهللامشير1924
مخمور1967مامز عثمانابراهيم احمد قادرابراهيم1925
آوير1943مامز عدوخليل قادر احمد محمدخليل1926
آوير1940مامز علىجعفر احمد عمرجعفر1927
آنديناوه1939مامز علىناصح على مصطفىناصح1928
مخمور1942مامز عليخضر آريم سيده بيرهخضر1929
آنديناوة1956مامز عليرفعت رحمن محمدرفعت1930
آنديناوة1956مامز عليسعديه حسين عثمانسعديه1931
آنديناوة1966مامز عمرفاخر محمد عبداهللافاخر1932
آنديناوه1954مامز عمرنامق محمد عبداهللانامق1933
آوير1980مامز قادراآرم آريم محمد محمداآرم1934
آوير1948مامز قادرحسين خضر شينهحسين1935
آنديناوة1941مامز قادرلعلي عبداهللا آريم فارسلعلي1936
آوير1973مامز آرولنبيل جميل اسماعيلنبيل1937
آوير1976مامز آريمجوهر على ابراهيمجوهر1938
مخمور1970مامز آريمآاآه رش عثمان حسنآاآه1939
مخمور1968مامز محمودابراهيم صابر حسينابراهيم1940
آوير1974مامز مولودنجاة سليم صديقنجاة1941
آوير1932مامز وسوعمر مولود حجي حمدعمر1942
آنديناوة1970مامس سعيدحكيم جبرايل محمد رحمانحكيم1943
مخمور1947مامس قادرسيامند حسين حمدامينسيامند1944
مخمور1970مامس محمدفرهاد بهرام رشيدفرهاد1945
مخمور1978مامس محمدآامران بهرام رشيدآامران1946
آوير1973ماهيه ابراهيميعقوب هيني علييعقبوب1947
آنديناوة1968محبوبة نادرهاشم محمد برايم حمة رةشهاشم1948
آوير1962محبوبه خضرسوار جمعه تمرخان احمدسوار1949
قراج1976محتبر جليلمحمد مامه رحمانمحمد1950
قراج1944محسومه حويزسليمان محمود آريم عزيزسليمان1951
آنديناوة1971محمد عبداهللامحمد عبداهللا اسماعيل عبداهللامحمد1952
آوير1970مدينه حمدمظفر بكر حمدمظفر1953
آوير1972مرجان زيدانيوسف علي محموديوسف1954
مخمور1962مرجان عبداهللافوزي عبدالقادر محمد محمدفوزي1955
آوير1969مرجان معروفعبداهللا اسماعيل رسول اسماعيلعبداهللا1956
آوير1970مرجانه زيدانابراهيم علي محمودابراهيم1957
مخمور1950مروة ابراهيمجابر حسين عبداهللاجابر1958
آوير1969مريرم سعيدصباح عمر مولودصباح1959



آنديناوه1976مريم ابراهيمعبدالرزاق ابراهيم احمدعبدالرزاق1960
آنديناوه1940مريم احمدحميد مامه زيندين درويشحميد1961
مخمور1973مريم احمدصالح رحمان حسن عوالصالح1962
مخمور1964مريم احمدصباح رحمان حسن عوالصباح1963
آوير1942مريم احمدعمر احمد حاجي سوارعمر1964
قراج1973مريم اسماعيلعبداهللا عزيز يابهعبداهللا1965
آوير1965مريم بيربالاسماعيل حسين عثماناسماعيل1966
آوير1976مريم بيربالمحمد حسين عثمان حسينمحمد1967
آنديناوه1971مريم حسنازاد روستم عبداهللازاد1968
آوير1940مريم حسنجعفر شريف رسول عبداهللاجعفر1969
مخمور1965مريم حسنجليل هادى فرحانجليل1970
مخمور1964مريم حسنآوليزار هادى فرحانآوليزار1971
آوير1948مريم حسينفتاح خورشيد عثمان حمدامينفتاح1972
آنديماوة1973مريم حمدجهانكين خالد مولودجهانكين1973
آوير1972مريم حمدغفور عثمان عوال احمدغفور1974
مخمور1972مريم خضرعبدالسالم عبدالرحمن حمدامينعبدالسالم1975
آوير1970مريم رشيدسيروان آاآه ره ش عليسيروان1976
آوير1971مريم رشيدشوان آاآه ره ش عليشوان1977
قراج1952مريم رضاعبداهللا عثمان محمدعبداهللا1978
مخمور1971مريم سعيددهام شريف مصطفىدهام1979
مخمور1968مريم سعيدرمضان علي عزيزرمضان1980
آوير1968مريم سعيدعبداهللا عمر مولود حمدامينعبداهللا1981
آوير1964مريم سعيدفتحى عمر مولودفتحي1982
مخمور1967مريم سعيدلقمان على عزيزلقمان1983
آنديناوة1955مريم شيخ جواميرفارس مولود شيخ محمد عباسفارس1984
قراج1945مريم شيخهرمضان قادر رشيدرمضان1985
مخمور1976مريم عبدالرحمننجم الدين عبدالخالق محمدنجم الدين1986
قراج1973مريم عبداهللافيصل طاهر حمدفيصل1987
آوير1956مريم عبداهللاآاآل مجيد حسنآاآل1988
قراج1979مريم عبداهللاهادي صابر عبداهللاهادي1989
قراج1964مريم عبداهللايونس طاهر حمديونس1990
آنديناوة1969مريم عثمانابراهيم خضر عمر مصطفىابراهيم1991
مخمور1975مريم عثمانسرهيد قاسم حمدسرهيد1992
آنديناوه1975مريم عثمانآامل عمر خضرآامل1993
مخمور1955مريم عزيزاحمد عزيز حمه قادراحمد1994
قراج1962مريم عزيزبروين حمدامين مولودبروين1995
مخمور1942مريم علينعمان عثمان حسننعمان1996
آوير1949مريم آريممغديد آريم خضرمغديد1997
قراج1970مريم آزوحمه زياد آريم فتاححمه1998
قراج1966مريم آزورمضان آريم فتاح بهرامرمضان1999
آوير1975مريم مجيدعبداهللا عمر رمضان اسماعيلعبداهللا2000



مخمور1962مريم محمدابراهيم غريب محمدابراهيم2001
قراج1954مريم محمدجبار اسماعيل سعيدجبار2002
آوير1980مريم محمدطيب ابراهيم قادر حمكطيب2003
آوير1965مريم محمودحيدر قادر احمدحيدر2004
آوير1968مريم محمودعمر قادر احمدعمر2005
قراج1955مريم محمودآريم ابراهيم علي رشيدآريم2006
آوير1963مريم مصطفىحسين حمد خضر جواميرحسين2007
قراج1968مريم معروفخالد يابه عبوشخالد2008
مخمور1946مريم معروفعمر رحمان عبداهللاعمر2009
آوير1929مريم مكايلسليمان وسمان جبرائيلسليمان2010
آوير1966مريم ميرزامحمد محى الدين محمدمحمد2011
آوير1966مريم ميرزامحمد محي الدين محمد ياسينمحمد2012
آنديناوة1953مريم نبيشاآر حسين اسماعيلشاآر2013
آوير1972مسيحه سعيدوريا احمد رحمان علىوريا2014
مخمور1965مظلومه احمدنزار جميل حمد علينزار2015
آنديناوة1969معتبر حسنسالم صباح ابراهيمسالم2016
آوير1971معتبر حمدمجيد محمد حسنمجيد2017
آنديناوة1981معتبر عمرشمال خسرو بيرداود صالحشمال2018
آوير1967معتبر فقى مجيدصالح قادر محمود قادرصالح2019
آوير1966معتبر آريمفؤاد عمر خضرفؤاد2020
آوير1969معتبر آريملقمان عمر خضرلقمان2021
آوير1967معتبر آريميحيى عمر خضر عزيزيحيى2022
مخمور1970معتبر آريم محمدعدنان آانبى عبدالكريم ابراهيمعدنان2023
آوير1964ملك احمدمحمود مولود وسومحمود2024
آوير1973ملكيه سلطانآنعان داود حميدآنعان2025
آوير1934منى ياسينمجيد رسول محمودمجيد2026
آوير1976منيج عمروشيار على حمد شريفوشيار2027
آوير1968منيج مامرفاروق رحمان يونس مولودفاروق2028
آوير1962منيج يوسفمحتي مصطفى خضرمحتي2029
آوير1983منيجه حسنتحسين عزيز احمدتحسين2030
آوير1961منيجه حسنجعفر عزيز احمدجعفر2031
آوير1974منيجه حسنجمال جالل عثمان عوالجمال2032
آوير1978منيجه حسنيوسف جالل عثمان عواليوسف2033
آوير1978منيجه حسنيونس جالل عثمان عواليونس2034
آوير1983منيره احمدشيرزاد محسن محمد همزهشيرزاد2035
آوير1978مهديه عبداهللاعطا اهللا محمود فتح اهللاعطا اهللا2036
قراج1972مهيه عباسجمال سواره احمد سورجمال2037
آوير1967مهيه قادرغريب محمد حمدامينغريب2038
قراج1961مورسم حويزمحمد آاآؤ حمدامينمحمد2039
آوير1955مياس ابراهيممحمد علي عمر بيرداودمحمد2040
آوير1943مياس حمدامينرسول بكر ابراهيمرسول2041



آنديناوة1964مياس رسولبسي حمد عبداهللابسي2042
آنديناوة1941مياس عباسآافيه حمد علي مولودآافيه2043
قراج1975مياس عبداهللادلشاد يوسف رحماندلشاد2044
آنديناوة1931مياس عمرعبداهللا عبدالرحمن عمرعبداهللا2045
قراج1953مياس آريمنورى شاآر عبداهللانوري2046
آوير1965مياس محمدبكر رحمن محمدبكر2047
آوير1954مياس محمدرابعه رحمن محمدرابعه2048
آوير1960مياس مصطفىفوزيه عمر عثمانفوزيه2049
آنديناوه1920مياس مولودحنيفه عزيز سليمان سمايلحنيفه2050
آنديناوة1962مياسه سعيدعبيد مطلوب خضرعبيد2051
قراج1945مياسه محمدبكر فيض اهللا عبدالرحمنبكر2052
آوير1931ميرم مالصالح رحمن مصطفىصالح2053
آوير1970ميرم وسوشيرزاد صديق آرم عزيزشيرزاد2054
آوير1980مينه رضاوريا حويز برا مصطفىوريا2055
آنديناوة1972نائله عثمانابراهيم اسماعيل حسينابراهيم2056
قراج1973نائله عثمانادريس طه محمدادريس2057
قراج1954نائله غنيعلب قادر حمد عبداهللاعلب2058
آنديناوة1954نائله مصطفىهمز عزيز بكرهمز2059
آنديناوة1955نائيله مصطفىابوبكر عزيز بكرابوبكر2060
قراج1981ناجيه ابراهيمنريمان خضر عزيزنريمان2061
آنديناوه1976ناجيه حمدامينمحمد صابر عبداهللا يحيىمحمد2062
مخمور1963ناجيه رفيقعبدالخالق توفيق حسينعبدالخالق2063
آنديناوة1976ناجيه محمد امينمحمد صابر عبداهللا حمشينمحمد2064
قراج1969نازخان عبداهللاشوان حسين صالحشوان2065
آوير1954نازي الستحسين محمد شمزينتحسين2066
مخمور1949نافعة عليناهده صالح محمودناهده2067
آوير1979نافعه احمدنايف شاآر رشيد عزيزنايف2068
آوير1967نافعه حسينميران قادر آريمميران2069
آوير1966نافعه خورشيدحروش حسين احمدحروش2070
آوير1962نافعه خورشيددهام حسين احمددهام2071
آوير1952نافعه خورشيدروؤف حسين احمدروؤف2072
آوير1974نافعه خورشيدآامران حسين احمدآامران2073
آوير1954نافعه خورشيدنايف حسين احمد بيرداودنايف2074
آوير1976نافعه رسولفاريق نامق مامندفاريق2075
مخمور1969نافعه علىطارق صالح محمود شيخهطارق2076
مخمور1967نافعه عليعبدالخالق صالح محمودعبدالخالق2077
آنديناوة1981نافعه محمداردوان انور سلطان مصطفىاردوان2078
آوير1972نافعه محمدعلي عبداهللا عزيزعلي2079
آوير1978نافعه مصطفىبيستون جعفر صادقبيستون2080
آوير1976نافعه مصطفىعزت جعفر صادق حمدامينعزت2081
مخمور1937فاطم سليمانعطيه حسين سميرعطيه2082



آنديناوة1980ناهده اسماعيلهيمن عبداهللا خضرهيمن2083
مخمور1973ناهده صالحشريف سعدي شريفشريف2084
آنديناوه1967ناهده نادراحمد محمدامين حسناحمد2085
آوير1965نايفه احمدعلي محمود وهابعلي2086
مخمور1972نايفه حمدعبدالخالق بيرداود حسنعبدالخالق2087
آوير1970نايلة رحمننوزاد حسين عزيزنوزاد2088
آنديناوة1967نايله احمد امينظاهر صديق شيخهظاهر2089
قراج1972نايله بيرداودلقمان عمر عليلقمان2090
آوير1957نايله حسنآاآل اسماعيل عفان مدلولآاآل2091
آوير1964نايله حمدعبداهللا محمد خضرعبداهللا2092
آوير1967نايله رحمنئازاد حسين عزيزئازاد2093
آوير1975نايله رحمنآاوه حسين عزيزآاوه2094
آوير1966نايله شوقياحمد حسن خورشيد حمداحمد2095
آوير1965نايله مامندآاظم مجيد حسين اسماعيلآاظم2096
آوير1969نايله مامندناضم مجيد حسينناصح2097
قراج1979نبيهة آاآه شينشهاب مجيد صابر عليشهاب2098
آوير1965نتزى السغازى محمد شمزين ياسينغازي2099
مخمور1976نجاة عبدالقادرنوزاد عثمان محمودنوزاد2100
آوير1969نجله محمدامينصابر انور جبرائيلصلبر2101
قراج1956نجمه محمدنعيمه ابراهيم عبدالكريمنعمه2102
مخمور1939نجمه ويسههادي حسين محمدامين مالشيخهادي2103
آنديناوة1974نجيبه ابوزيدحسين ابراهيم حيسنحسين2104
مخمور1977نجيبه احمدعزالدين علي حمد امينعزالدين2105
آوير1977نجيبه بهاءالدينمحسن حمدامين صفرمحسن2106
مخمور1981نجيبه جوهرعدنان جمال صابر عبداهللاعدنان2107
آوير1979نجيبه سالمآيفى محمد سليمانآيفى2108
مخمور1949نختي خضرعبدالستار حسين رمضانعبدالستار2109
قراج1934نخشين احمدبكيسي قادر آريمبكيسي2110
آنديناوة1943نخشين احمدتمر اغا بيرداود عمرتمر2111
آوير1931نخشين اسماعيلابراهيم مصطفى محمدابراهيم2112
آنديناوة1952نخشين اسماعيلخورشيد رسول سعيدخورشيد2113
آوير1966نخشين اسماعيلخورشيد عثمان مولود طهخورشيد2114
آوير1947نخشين اسماعيلعائشه احمد معروف حسينعائشه2115
قراج1944نخشين بايزخوجى مصطفى عمرخوخي2116
مخمور1949نخشين بايزآريم مصطفى عمرآريم2117
آوير1964نخشين جوهرجوهر خورشيد ابراهيمجوهر2118
آوير1970نخشين جوهرسنور خورشيد ابراهيمسنور2119
آنديناوه1973نخشين حسناسكندر محمد اسماعيلاسكندر2120
مخمور1974نخشين حسنصباح خضر آريم سيدهصباح2121
آوير1931نخشين حسنعمر اومر مال بيرداودعمر2122
آنديناوه1954نخشين حسينصالح حسن عبداهللاصالح2123



آنديناوه1964نخشين حسينطلعت حسن عبداهللا حسينطلعت2124
آنديناوة1969نخشين حسينهوشيار حسن عبداهللا حسينهوشيار2125
آنديناوة1930نخشين حمدعمر درويش برايمعمر2126
قراج1956نخشين حمدمحمد علي درويش سعيدمحمد2127
مخمور1937نخشين خدرمريم عبداهللا حاجى برايممريم2128
آوير1967نخشين خضرهادى احمد حمد موسىهادي2129
مخمور1953نخشين رسولابراهيم محى الدين توفيقابراهيم2130
مخمور1946نخشين رسولدارا حمد حسن بيرداوددارا2131
آوير1957نخشين سعدىابوبكر عثمان حمدعلىابوبكر2132
مخمور1932نخشين طاهرمشير رحمان قرنىمشير2133
آوير1983نخشين عوالمخلص عبداهللا ويسيمخلص2134
قراج1966نخشين قادرصباح عبداهللا حمد علىصباح2135
قراج1949نخشين قادرعبدالرحمن احمد رسولعبدالرحمن2136
آنديناوه1942نخشين آانبىعثمان حمد خضرعثمان2137
مخمور1969نخشين مجيدآاظم مصطفى نادرآاظم2138
آنديناوة1955نخشين محمدجمال صابر محمد احمدجمال2139
آنديناوه1953نخشين محمدآمال صابر محمد احمدآمال2140
قراج1974نخشين نجمآامران بكر رشيدآامران2141
قراج1955نخشين نجممحمد بكر رشيدمحمد2142
آوير1973نخمه حمه شريفعارف عثمان مولودعارف2143
آوير1952نخمه عزيزنوري صديق اميننوري2144
قراج1972نزيره رحمانبدران حسين علي محمودبدران2145
مخمور1981نزيره صديقسالم داود صادق قادرسالم2146
آوير1948نزيره عبدالقادرازاد محمد روؤف عارفااد2147
آوير1974نزيهه حسندلشاد مولود سعيددلشاد2148
آوير1977نسرين اسماعيلعبدالخالق شاآر محمودعبدالخالق2149
آوير1982نسرين عبداهللاشوان عبداهللا محمدشوان2150
مخمور1967نسرين عوالقهرمان محمد اسماعيلقهرمان2151
آوير1978نضيرة جاللآاروان اغا ابوزيدآارزان2152
آوير1966نظيره صابرمحمد عبد حويزمحمد2153
قراج1973نظيفه محمودهوشيار سلطان عبداهللاهوشيار2154
آوير1961نعمت حسنرمزي عثمان خضررمزي2155
مخمور1944نعيم رشيدعثمان حسن احمدعثمان2156
مخمور1965نعيمه احمدسامان مصطفى حسنسامان2157
مخمور1962نعيمه احمدمسعود مصطفى حسنمسعود2158
آوير1964نعيمه عبدالرحمنبرهان يوسف عوالبرهان2159
قراج1969نعيمه عبداهللافرحان عثمان قادرفرحان2160
آنديناوة1972نعيمه عثمانغازي عزيز حسينغازي2161
قراج1975نعيمه مصطفىحسين نورى احمدحسين2162
قراج1976نعيمه مصطفىسعداهللا نورى احمدسعداهللا2163
قراج1969نعيمه مصطفىمحمد عبداهللا محمد غنيمحمد2164



آنديناوة1930نقشين احمدعمر درويش برايم قادرعمر2165
آوير1954نقشين خضرلطيف حمدامين ابرهيملطيف2166
آوير1970نقشين محمد آرديصبريه عبداهللا احمدصبريه2167
آوير1961نمشه مجيدحازم خواده يوسف زيندينحازم2168
آوير1977ننوش ابراهيمرفيق حمد رسول احمدرفيق2169
آوير1963ننوش ابراهيمفاروق حمد رسول احمدفاروق2170
آنديناوه1968ننوش محمدمحمد خضر عبداهللا بيرداودمحمد2171
آنديناوه1960ننوش محمدنادر خضر عبداهللا بيرداودنادر2172
آنديناوة1957نهايه قادرتحسين حسن محمدامين صادقتحسين2173
آوير1949نوريه ياسينحبيب حمد اسماعيلحبيب2174
آوير1965هاجره رحمانسميع محمد خضر حاجيسميع2175
آوير1967هاجره رحمانوديع محمد خضر حاجيوديع2176
مخمور1950هاجره معروفخليل حمد قادرخليل2177
آنديناوة1968هبه ابراهيمعثمان علي عثمانعثمان2178
آوير1967هدله حسينعمر احمد عزيز عوالعمر2179
آوير1971هديه احمدجاسم محمد خليلجاسم2180
قراج1966هديه احمدسربست انور عبدالمجيدسربست2181
آوير1976هديه اسماعيلمحمد قادر خضر شينهمحمد2182
آنديناوه1972هديه اسماعيلمسعود قادر يونس قادرمسعود2183
قراج1943هديه سعيداحمد آريم حمداميناحمد2184
آوير1960هديه محمدبالل فقى بابيربالل2185
آوير1970هديه محمدعزالدين فقى بابيرعزالدين2186
آوير1979هكشه قنبرسوارو فيض اهللا موسىسوارو2187
آوير1951هكشه محمودخليل رضا آاآوخليل2188
آوير1979هكشه مشيرمازن ابوزيد شيخهمازن2189
قراج1947همين احمدفهيمه عزيز عثمان عليفهيمه2190
آنديناوة1941همين اسماعيلزاري حمدامين مولود امينزاري2191
آوير1963همين اسماعيلعزالدين محمد آاجي حمدعزالدين2192
آوير1970همين اسماعيلفرهاد حسن احمدفرهاد2193
آوير1964همين اسماعيلنجاة حسن احمدنجاة2194
آنديناوه1954همين حاجىفاروق خضر عبداهللافاروق2195
آوير1949همين حاجيطاهر محمد يونسطاهر2196
آوير1937همين حسنعائشه آريم عمرعائشه2197
آنديناوة1917همين حسننعمه حسين محمدنعمه2198
آنديناوة1966همين حسينحاجي حسن عليحاجي2199
مخمور1961همين حسينسعداهللا حمه رشيد مصطفىسعداهللا2200
آوير1948همين حمدصديق آريم عزيز عوالصديق2201
آوير1968همين حمدامينياسين حيدر قادرياسين2202
آنديناوة1974همين حمزهازاد غفور درويشازاد2203
آوير1954همين خضرجالل حمد بيرداود حمدجالل2204
آنديناوة1937همين خضرعمر اسرائيل وسمانعمر2205



مخمور1965همين خضرآمال عبدالرحمن بايمآمال2206
مخمور1950همين خضرهادي عبدالرحمن ابراهيم حاجىهادي2207
آنديناوه1944همين زين الدينعلى حمد حسن حمدعلي2208
آنديناوة1944همين سعدونعبدالقهار محمد مولودعبدالقهار2209
آوير1968همين سوارجمال عبداهللا بيرداودجمال2210
آوير1947همين صابرسعديه حمد اسماعيلسعديه2211
آنديناوة1964همين صوفينجم علي حمدنجم2212
مخمور1979همين عبداهللامهابات عمر عوال عزيزمهابات2213
آوير1968همين عثمانعبدالخالق آاآه ره ش عبداهللاعبدالخالق2214
آوير1950همين عزيزحمديه عبداهللا ميكائيل ولىحمديه2215
آوير1968همين عزيزروستم سعدى محمد زينلروستم2216
آوير1952همين عزيزعطيه عبداهللا ميكائيلعطيه2217
مخمور1948همين عمرحسن حمد شيخهحسن2218
آوير1964همين عوالازاد سعيد حمد علىازاد2219
آوير1965همين عوالحسين قادر عليحسين2220
آوير1967همين عوالياسين قادر علي ابراهيمياسين2221
مخمور1974همين قادرلطيف آاويس رسوللطيف2222
مخمور1963همين مجيدمشير محمد بكرمشير2223
مخمور1966همين محسينعبدالطيف خضر اسماعيلعبدالطيف2224
قراج1951همين محمودرحمان قادر محمودرحمان2225
مخمور1973همين مرادادريس محمد بيربالادريس2226
مخمور1979همين مراديونس محمد بيربال طاهريونس2227
آنديناوة1930همين مصطفىرحمن علي فارسرحمن2228
آوير1970همين مولودخسرو عمر محمدامينخسرو2229
مخمور1965همين مولودهاشم طاهر احمدهاشم2230
آوير1939همين ميكائيلمحمد عوال احمدمحمد2231
آوير1940همين هادىياسين عبداهللا حاجى محمدياسين2232
قراج1946همين ياسيناحمد محمد قادر سليماناحمد2233
آوير1963همينه اسماعيلماريه عبدالرحمن مال حسنماريه2234
آنديناوة1941همينه حسينياسين محمد حسينياسين2235
آوير1945همينه حمدعصمة رشيد حمدعصمت2236
آوير1970همينه عزيزسعديه على ميكائيل ولىسعديه2237
آنديناوه1947همينه محمدمحمد عمر سعيدمحمد2238
آوير1974همينه محمدمسعود تحسين حسينمسعود2239
آوير1955همينه وسمانآريم محمد محمد احمدآريم2240
آوير1963هه مين برايمعباس بايز جادر سيداعباس2241
آوير1956هه مين آريمعلئشه آريم عزيزعلئشه2242
آوير1971هيبت احمدولى حسن علىولى2243
آوير1978هيبت حسنآمال عاصم محمدآمال2244
آنديناوة1977هيبة حسينديدار مصطفى حسينديدار2245
قراج1979هيبت رضامحمد عمر احمدمحمد2246



آوير1952هيبت سمايلشيخه رسول عدول آرولشيخه2247
مخمور1952هيبت طهزلي عثمان حمدامينزلي2248
مخمور1967هيبة عثمانجالل احمد بيربالجالل2249
مخمور1971هيبة عثمانشاآر احمد بيربالشاآر2250
آنديناوة1954هيبت عزيزنسرين حمد باقينسرين2251
آنديناوة1930هيبت عليرمضان حسين خضر رسولرمضان2252
قراج1957هيبت قادراسماعيل خضر قادراسماعيل2253
آنديناوة1966هيبت محموداسماعيل ياسن امين عزيزاسماعيل2254
آوير1940هيبت محمودفؤاد حسن قادر حسنفؤاد2255
آوير1973هيبة محمودنوزاد حسن قادر حسننوزاد2256
آنديناوة1974هيبت مصطفىابراهيم حسن عبداهللا آريمابراهيم2257
آنديناوة1958هيبت نادررفعت عمر علي  عبداهللارفعت2258
آنديناوه1962هيبت نادرطلعت عمر على عبداهللاطلعت2259
قراج1957هيبةت بيرداودآويس ابراهيم خضرآويس2260
آوير1908هيبه صالحمحمد جواد محي الدين معروفمحمد2261
آوير1973هيبه مولودسالم سعيد قادرسالم2262
آوير1949وحيده عبدالرحمنصبيحه عزيز مولودصبيحه2263
آوير1956وحيده عبدالرحمنعبداهللا عزيز اسماعيلعبداهللا2264
مخمور1971وزيره ابراهيمقاسم عثمان علىقاسم2265
آوير1974ونيه شاهوتحسين آوثر حيدر سليمتحسين2266
آوير1971وهبيه خورينجاة اسعد عثمان قادرنجاة2267
آوير1982يمه ابراهيمسامان يوسف رشيدسامان2268
آوير1942يمه احمدعبدالقاسم حسين جبرائيلعبدالقاسم2269
مخمور1955عيشي شيخهمحسن خضر حسنمحسن2270
00قراج1943فاطمه بيرداودفخريه احمد اسماعيلفخريه2271
00مخمور1917حبيبه خضرصابر سعيد حاجيصابر2272
00مخمور1973مريم عزيزحسين عزيز حمد قادرحسين2273
46707504633776آنديناوة1954رابحه رحمناسعد جمعة مولوداسعد2274
0007504201971آوير1971صافيه سليماندلشاد رفيق رحمندلشاد2275
32107504793238آنديناوة1973زبيده نامقمهدي محمد عمرمهدي2276
32107504813769آنديناوة1969عائشه امينفرهاد نوري عبدالرحمنفرهاد2277
32107504302602آنديناوة1951ستي قادرآافيه محمد مصطفىآافيه2278
32107504941525آوير1948خجيج حسينرحمن علي حسينرحمن2279
32107504512582قراج1963زاري حسينصباح رحمان محمد امينصباح2280
32107504042597آوير1970به سي ابراهيمقاسم محمد صادققاسم2281
32107504361594آوير1951فاطم مولودمغديد بيرداود حسينمغديد2282
32107504763577آوير1977زيخه محمدسداد حمدامين بيرداودسداد2283
32107504859678آوير1963عائشه عوالازاد قادر رسول قادرازاد2284
32107504605569آوير1947زليخه سليممامز حسين وسو بايزمامز2285
32107504522043قراج1966خديجه شريفآامران عمر صباحآامران2287
32107504918847آوير1978صبريه صابرسردار حسين خضرسردار2288



32107504298565آنديناوة1950مامز خضرحيدر عمر حسينحيدر2289
32107504672754آوير1978زليخه محمدروستم حمدامين بيرداودروستم2290
32107504012165آوير1963زينب نادرنجاة عمر معروفنجاة2291
32107507356296آوير1968صافيه حمدعاصم حسن عيسىعاصم2292
32107504622826آنديناوة1962حبيبه محمودحسن عمر حسينحسن2293
32107504612510قراج1971مريم مجيدسالم عبداهللا مجيدسالم2294
32107504095685آوير1942عيشي محمدنوري آاآو تمر خاننوري2295
32107504449685آنديناوة1945مريم احمدسعدي حمكو خدر رشيدسعدي2296
32107504482646آوير1976سعادت عثمانخسرو رؤوف آاآوخسرو2297
32107504560220آوير1943عيشي محمدرؤوف آاآو تمرخانرؤوف2298
32107504255774آوير1984اسمر عبداهللادلشاد سعيد حمددلشاد2299
32107504856490آوير1969حليمه بابيرمامند احمد محمودمامند2300
32107504035192آنديناوة1972مامز توفيقرمضان جعفر حمهرمضان2301
32107504066225آوير1968به سي ابراهيمجاسم محمد صادقجاسم2302
32107504812915قراج1969زبيده حمدادريس جوهر حمدامينادريس2303
32107504638506آوير1971عيشي قادرنعمان عبداهللا رسولنعمان2304
32107504567192آنديناوة1971بدريه حسينسه رآه وت حمد عثمانسه رآه وت2305
32107504639287آنديناوة1968نايله يابهاسعد يوسف علياسعد2306
32107504634897آوير1968غزال احمدنور اودل رحمننوري2307
32107504944779آوير1965بديعه ابراهيمغازي ذياب شكرغازي2308
32107504790724آوير1979نجيبه اسعددلشاد مغديد بيرداوددلشاد2309
32107504154491آنديناوة1944خوانزي بيرداودعلي عمر حسنعلي2310
32107504814306آنديناوة1979خديجه احمدجنكين احمد محمدجنكين2311
32107504542469آنديناوة1929همين بيرداودانور حمدامين احمدانور2312
32107504048808آنديناوة1954بجيسي عمرهياس احمد عبداهللاهياس2313
32107504828724آنديناوة1936امينه عمرسيامند سلطان صالحسيامند2314
32107504631812آندياوة1955سلمى حمداميننجم الدين جوهر اسماعيلنجم الدين2315
32107504728665آوير1980صبريه سمايلحيدر طاهر حمدامينحيدر2316
32107504881785آنديناوة1965جواهر عثمانفؤاد عبداهللا قرنيفؤاد2317
32107507104491آنديناوة1950خديجه سلطانعمر خورشيد قادرعمر2318
32107504790739قراج1955بكيسي عثمانخديجه صابر مولودخديجه2319
32107502541957آوير1940حليم حسنقاسم حمه شريفقاسم2320
32107504651842آوير1974زليخا عليشيرزاد قاسم حمه شريفشيرزاد2321
32107504671457آوير1973صبيحه صالحرشاد صديق محمد صالحرشاد2322
32107504654946آوير1973بدريه محمداميندلشاد اسماعيل حمد صالحدلشاد2323
32107504462243آوير1937همين ميكائيلمحمود عوال احمدمحمود2324
32107504786567آنديناوة1966زآيه حسينمحمد جوهر احمدمحمد2325
32107504304681مخمور1946فاطمه امينانور محمد بيرداودانور2326
32107504152062آنديناوة1956بسي وسوعبدالقادر خضر رحمانعبدالقادر2327
32107504843178قراج1973عائشه خليفهمحسن مامند عمرمحسن2328
32107504168073قراج1977اسمر عبداهللارسول يوسف رسولرسول2329



32107504485946قراج1945هكشه حسيندهام محمد اميندهام2330
32107504547734قراج1967صافيه رجبفاخر حسن عمرفاخر2331
32107504305707قراج1946عائشه آاك اهللامامند عمر حسينمامند2332
32107504140663آوير1973فاطمه حميدآاآل ياسين مجيدآاآل2333
32107504620774قراج1973نقشين حمد عيبكر علي درويش سعيدبكر2334
32107504792358قراج1930آرجيه شيخوعلي حمد اسماعيلعلي2335
32207701431078مخمور1969صفيه خضرصالح انور خضرصالح2336
32207504946449مخمور1973صافيه عزيزجالل طاهر اسماعيلجالل2337
32207504831563قراج1942مياس آريمفتاح شاآر عبداهللافتاح2338
32207507052432آنديناوة1955امينه حسينسليمان عبداهللا حمد عليسليمان2339
32207504861510قراج1927فاطمه اسماعيلخديجه رضا عزيزخديجه2340
32207504568124مخمور1963فاطمه شريفآاميران عارف معروفآاميران2341
32207504499882آنديناوة1956امنة محمودجميل علي قادرجميل2342
32207504795044مخمور1964شوري اوسوآمال رحمان حمدآمال2343
32207504033698آنديناوة1979خاصيه رسولروستم حسن احمدروستم2344
32207504205250قراج1953امنه اسماعيلصديق سوار خضرصديق2345
32207504645045آنديناوة1947فاطمه احمدياسين عثمان اسماعيلياسين2346
32207504542360قراج1950غزال احمدفرحان رضا ابراهيمفرحان2347
32207504166170قراج1952رحيمه حسينصابر محمد نبيصابر2348
32207504556201مخمور1954رقيه عوالنسريه عوال حمدنسريه2349
32207504547748مخمور1981سلطانه حمدامينمحمحد آريم صادقمحمد2350
32207504888528مخمور1972سطانه حمداميناسماعيل آريم صادقاسماعيل2351
32207504455848مخمور1947شوري اوسوزبيده رحمان حمدزبيده2352
32207504776270مخمور1972هديه مولودقادر عمر عليقادر2353
32207504662866قراج1979رابعه محمدمخلص رحمان لطيفمخلص2354
32207504650609مخمور1971نهايه حمداميندلير محمود مصطفىدلير2355
32207504813617مخمور1970مياس جميلغازي شوآت رسولغازي2356
32207507822535مخمور1954فاطمه داودآوهر ابراهيم احمدآوهر2357
32207504838345قراج1980سفينه جواهيرجمال علي حمه صالحجمال2358
32207504365130آنديناوة1973آوردستان صديقبكر صديق رمضانبكر2359
32207504832991مخمور1965همينه مولودفيصل عزيز اومرفيصل2360
32207706457437مخمور1942زليخه آنعانبدريه قادر عليبدريه2361
32207504774810مخمور1966زآيه محمدشهاب احمد مصطفىشهاب2362
32207504855300مخمور1962نعيم محمدامينعجيل سليم احمدعجيل2363
32207504654819مخمور1979قلناز حمدمحمد احمد عمرمحمد2364
32207504528816آوير1970عيشي محمدجميل قرني خالدجميل2365
32207504528816آوير1933مريم رسولادريس جميل قرنيادريس2366
32207504289095مخمور1945اسمر اسمايلمغديد بابير عزيزمغديد2367
32207504200491مخمور1940مامز قادرفضل بابير عزيزفضل2368
32207504549868مخمور1983زينب عبداهللاعارف عثمان صادقعارف2369
32207504544378مخمور1972آافيه رحماننجيبه عثمان سعيدنجيبه2370



32207504896335آوير1952اسمر وسمانمحسن مصطفى خضرمحسن2371
32207504195483آنديناوة1954همين حسينمحمد ابوبكر طهمحمد2372
32207504646228آوير1977بديعه مولودسامي صالح عبداهللاسامي2373
32207504733468آوير1980بهيه سعدونشكيب محمد عبداهللاشكيب2374
32207504751358آوير1977ساميه احمدفاخر خطاب رحمنفاخر2375
32207504779887مخمور1949فهيمه حسنصباح حسن سلطانصباح2376
32207504970870مخمور1966رابعه اسماعيلعبدالحمد عثمان سعيدعبدالحميد2377
32207504666341آوير1981آافيه حمزهعادل نايف احمدعادل2378
32207504260020آنديناوة1937خديجه مصطفىصافيه احمد اسماعيلصافيه2379
32207504757841مخمور1971قدريه رحمننوري سعيد عوالنوري2380
32207504482384محمور1971عصمت حسينناظم عوال حمدناظم2381
32207504492462مخمور1971بدريه عليآامران قادر احمدآامران2382
32207504712022مخمور1973نزيره شريفدلدار حسين قادردلدار2383
32207504683227قراج1965زليخه قادربديعة عبداهللا احمدبديعة2384
32207504771103آنيديناوة1977رابعه محمداسماعيل رسول عثماناسماعيل2385
32207504664689آنديناوة1970حليمه صادقبابير خضر عزيزبابير2386
32207504832448آوير1965نقشين خضرجمال عبدالقادر محمدجمال2387
32207504436473مخمور1974نزيره صديقصباح داود صادقصباح2388
32207507139114مخمور1966ربيعه قادرتحسين خضر حسينتحسين2389
3227504639182آوير1962فاطمه رشيدسالم عبداهللا نجيمسالم2390
32207504166906مخمور1975رابعه احمدعلي بارانيي يونسعلي2391
32207504469842آنديناوة1941عائشه بابيربهيه قادر حمدبهيه2392
32207504686956آنديناوة1980خديجه احمدجابر احمد محمدجابر2393
32207504762115آنديناوة1955خاصي قرنيسامي ابراهيم حسينسامي2394
32207504356761آنديناوة1972قدريه محمدولي علي عزيزولي2395
32207504241403قراج1945زليخه رشيدانور رسول حمدانور2396
32307504754608آنديناوة1973عاصيه عليصباح حمد مجيدصباح2397
32307504565677آوير1955فاطمه عثماناسعد احمد خالنداسعد2398
32307504918212آوير1960بهيه عبداهللاشريف محمد طهشريف2399
32307504449814قراج1965هيبة حسينآامران مصطفى سليمآامران2400
32307504734514مخمور1962خوخي احمدفاخر يابه سمايلفاخر2401
32307504356745قراج1955آستان محمودمحسن عثمان رمضانمحسن2402
32307504909568قراج1953خديجه قادرجميل عبداهللا اسماعيلجميل2403
32307504900904قراج1970فرحه محمدامينلقمان آانبي حسنلقمان2404
32307504568015آنديناوة1951بديعه يابهبكيسي علي مولودبكيسي2405
32307504911242مخمور1973امينه احمدابراهيم مولود صوفي امينابراهيم2406
32307504413196قراج1965رحيمه حسينحسن محمد نبيحسن2407
3230662540219مخمور1942لعلي اسماعيلخديجه عزيز حاجيخديجه2408
32307504617167آوير1952آستان عثمانمحمد سعيد محمدمحمد2409
32307504420488آنديناوة1953جواهر محمدسيف الدين محمد صالحسيف الدين2410
32307504655115آوير1971شكريه نامقجوهر مجيد اسماعيلجوهر2411



32307504459234آنيناوة1945زليخا حسينمحمد حسين بهلولمحمد2412
32307504950580آوير1966همين خضرصالح عثمان حسينصالح2413
32307504475860قراج1971امينه محمدصابر ابابكر حمشينصابر2414
32307504530285آوير1934زليخه ابراهيمآريم مصطفى حمدآيرم2415
32307504650973آوير1982هديه محمودشعالن طه رضاشعالن2416
32307504523957آوير1964عيشي محمدنعمان جميل قره نينعمان2417
32307504909234قراج1949زموك محمودطاهر اسعد اسماعيلطاهر2418
32307507102658آوير1952ايش امينياسين محمد شريف عبداهللاياسين2419
32307504943847آنديناوة1953امنه عليعلي يونس احمدعلي2420
32307504514296آنديناوة1959همين عليعزيز صابر عزيزعزيز2421
32307504627628قراج1973اسمر اسعدوشيار خطاب عزيزوشيار2422
00آنديناوة1942رحيم خضرمريم عبداهللا محمدمريم2423
32307504760197مخمور1966مامز حسنطاهر عبداهللا طهطاهر2424
32307504607129آنديناوة1957بسي حسينعبدالواحد خضر محمدعبدالواحد2425
32307504940183آنديناوة1984قمري جعفرريباز رمضان عبداهللاريباز2426
32307504939509آوير1980بدريه عليسردار اسماعيل وليسردار2427
32307504680665قراج1973صوره مصطفىبهرام صابر عزيزبهرام2428
32307504482672قراج1973مريم محمدوصفي طاهر اسعدوصفي2429
32307504181017قراج1971آافيه ابراهيمحسين سعيد حمدامينحسين2430
32307504635831قراج1981زآيه اسماعيلده رسيم ابوبكر محمودده رسيم2431
32307504490629آوير1965زاري مصطفىحسين علي خورشيدحسين2432
32307504779692آنديناوة1970نفيسه حمدبرهان جميل عليبرهان2433
32307504547859آوير1949آلي حمدامينسامي بديع عبداهللاسامي2434
32307504637769آنديناوة1960هيبه خضررقيه خضر مولودرقيه2435
32307504181285قراج1941سلمى جمالاسماعيل علي جرجيساسماعيل2436
32307504942422آنديناوة1983زآيه محمدهه فال رسول محمدهه فال2437
32307504065482آنديناوة1966بكم حسنهه زار حويز اسماعيلهه زار2438
32307504945767آوير1961صافيه عزيزآريم عمر سلطانآريم2439
32307504730662قراج1972منيجه خضرصفر عبدالغفور عمرصفر2440
32307504640233قراج1975مامز حمد عليايوب اسماعيل عثمانايوب2441
32307504450552مخمور1975حليمه عمرقادر احمد ابراهيمقادر2442
32307504665903قراج1941فاطمه عبداهللاسمر رحمان خالداسمر2443
32307504776356قراج1981نجمه جميلنوزاد ولي شينهنوزاد2444
32307504547798قراج1969غزال محمودشوان عبداهللا رضاشوان2445
32307507535067آنديناوة1962آافيه سعيدعبدالحكيم انور رسولعبدالحكيم2446
32307504947496آوير1954سلطانه مجيدنامق عبداهللا علينامق2447
32307504928388آوير1973فاطمه مولودآمال انور حمدآمال2448
32307504831227قراج1957زليخه طهساري عزيز بيرداودساري2449
32307504534549قراج1963فاطمه يابهجمال عبداهللا مولودجمال2450
32307504646214آوير1933نخشين فرحانعمر سلطان محمدعمر2451
32307504928725آوير1956مامز احمدبهرام رمضان ابراهيمبهرام2452



32307504753601قراج1973عائشه صالحفيصل نوري سعيدفيصل2453
32307504732677آوير1972صافيه عززشيرزاد عمر عزيزشيرزاد2454
32307504654959آوير1984حسيبه عمرنالي عمر عبداهللانالي2455
32407504536843آوير1964فهيمه حمدشكر ايوب عبدالكريمشكر2456
32407504402311قراج1983خانزاد عبداهللاحيدر عمر محمدحيدر2457
32407507368064مخمور1922فاطمه آارسولزاري حمد حيدرزاري2458
32407504653833قراج1969عائشه اسماعيلمشير عثمان حسنمشير2459
32407504203705قراج1970عائشه قادرجوهر جعفر ابراهيمجوهر2460
32407504916330قراج1981عائشه قادرشيرزاد جعفر ابراهيمشيرزاد2461
32407504529887قراج1969مريم نادرجمال صادق حسنجمال2462
32407501183093قراج1979اميره عمرآريم محمد آريمآريم2463
32407504827910قراج1923سلطانه صاحعثمان خالند محمدعثمان2464
32407504328275قراج1928زينب نادرابراهيم رمضان يوسفابراهيم2465
32407504466228مخمور1974اسمر مولودقادر نوري حمدقادر2466
32407504523414آوير1967صدريه محمدفارس توفيق حسينفارس2467
32407504483053مخمور1965نعيمه حسنظاهر امين حمدطاهر2468
32407504653605آوير1960زبيده محمدخالد رحمن سعيدخالد2469
32407507941621قراج1953زموك محموداسمر اسعد اسماعيلاسمر2470
32407504424618آوير1934مامز هيلهمحمد رسول خانهمحمد2471
32407504604227قراج1955زليخه شيخانفارس جبار آريمفارس2472
32407504618958قراج1955بسي حمدامينسعادة رسول قاردسعادة2473
32407504886521آوير1972منيره طاهرناظم محمد رآن الدينناظم2474
32407504882531قراج1970آليزه ر رشيدجرجيس عمر عيسىجرجيس2475
32407504792729آنديناوة1979سعاد بكرهيرش رفيق عزيزهيرش2476
32407504612299قراج1949لعليه عزيزمامند سعدي محمدمامند2477
32407504348243قراج1955بازنجه صالحخديجه حسن مولودخديجه2478
32407504911734مخمور1932حليم حسينفاطم احمد محمدفاطم2479
32407504625687آوير1955مريم ولينخشين هياس اسماعيلنخشين2480
32407504523768آوير1979نسرين طاهرسرهيد مغديد مجيدسرهيد2481
32407504622862قراج1969عطيه احمدسليمان عباس عليسليمان2482
32407504117850قراج1954خجيج قادرزآريا آاآه احمد عزيززآريا2483
32407504336607قراج1952حليمه ابراهيمعمر عثمان محمدعمر2484
32407504553326قراج1954همين عبداهللاتوفيق حسن مصطفىتوفيق2485
32407504093345آوير1963نعيمه طهنادر ياسين حمدنادر2486
3240662529522آوير1922عائشه موسىنعيمه طه مصطفىنعيمه2487
32407504762136قراج1922همين قادرخديجه يابه امينخديجه2488
32407504272814قراج1937زينب مولودعبداهللا حمد علي محمودعبداهللا2489
32407504548581قراج1969مامز حمد عليمصطفى اسماعيل عثمانمصطفى2490
32407504531935قراج1968عئشه عليآاويس خضر آريمآاويس2491
32407507681167آوير1965زاري آريمابراهيم جبرائيل سليمانابراهيم2492
32407504681744قراج1964حمديه عبدالحميدقاسم عبدالرحمن عوالقاسم2493



32407504635987قراج1954سلطانه رسولانور احمد مولودانور2494
32407504886025قراج1970فاطمه حمدامينآاوه حسن حمدآاوه2495
32407504214176قراج1975خاسي اسماعيلرشاد حسن حمزهرشاد2496
32407504699701آوير1976فاطمه صابرلطيف خضر حسينلطيف2497
32407504776721قراج1978حسيبه محمودبنديان جميل رحمانبنديان2498
32407504134468قراج1925همين علياسمر احمد مصطفىاسمر2499
32407504101876آوير1955عائشه محمدمشير عبدالرحمن مصطفىمشير2500
32407504952128قراج1977سكينه عزيزتوفيق عبداهللا احمدتوفيق2501
32407504420412آوير1973اميره عليدلشاد نعمت مصطفىدلشاد2502
32407504544167قراج1972بدريه سليمسامي سالم مجيدسامي2503
32407504359330قراج1950خديجه محمدعثمان عبداهللا مصطفىعثمان2504
32407504160125آوير1951همينه قادرجوهر مولود عثمانجوهر2505
32407504470267آوير1956آافيه حسنعوني صالح رحمنعوني2506
32407504778943آوير1963ساري عليشكر مولود عوالشكر2507
32407504916871قراج1970فاطمه سعيدخالد عزيز عمرخالد2508
32407504616911آوير1965آوجيه عباسغازي حسين مقصودغازي2509
32407504288843آوير1956همين خضراسماعيل حمد بيرداوداسماعيل2510
32407504912245قراج1972اسك سعيدميرزا ابراهيم عليميرزا2511
32407504747899قراج1965غربت عليخالد صابر قادرخالد2512
32407504668416آوير1966مريم عزيزجوهر اسعد مصطفىجوهر2513
32407504042360آوير1967مريم عزيزخالد اسعد مصطفىخالد2514
32407504235782مخمور1956نقشين عمرعبدالرحمن صديق حمدامينعبدالرحمن2515
32507504776728قراج1975صدريه جميلحيدر صابر خضرحيدر2516
32507504286199قراج1941آتان آريمخدر مولود اسماعيلخدر2517
32507504478903قراج1978رابعه جبارهوآر خدر مولودهوآر2518
32507504702883قراج1969زاري عليزيد محمد صدرالدينزيد2519
32507504730706قراج1971مريم شريفعلي فادر شريفعلي2520
32507504956371قراج1962مريم عمرطه علي ابابكرطه2521
32507504286443آوير1943عيشي حسنصديق مولود حمدصديق2522
32507504557269قراج1970شكريه حوزسليم احمد خليلسليم2523
32507504861599قراج1970عدله حمدآه زال محمد عثمانآه زال2524
32507504448885آوير1974فاطمه سليمنجم الدين عبداهللا اسماعيلنجم الدين2525
32507504857522آوير1956حنيف حسينطه خضر آريمطه2526
32507504958772قراج1956حيشي حسينفهيمه خضر عليفهيمه2527
32507504439019آوير1943فاتم وليشريف خضر آريمشريف2528
32507504053450آوير1952حنيف حسينجميل خضر آريمجميل2529
32507504653512آوير1972بديعه رحماناميد عمر مجيداميد2530
32507504464035آوير1964خديجه قادريحيى معروف ابراهيميحيى2531
32507504543780آوير1978بسي حسنشيرزاد عبداهللا احمدشيرزاد2532
32507507365003آوير1965فاطم حسنحازم شوقي نبيحازم2533
32507504488063آوير1975عيشي خضرسوالف علي اسماعيلسوالف2534



32507504566322قراج1954فاطمه مولودمجيد حمدامين قادرمجيد2535
32500000000000آوير1950صبريه حمزهحمديه اسماعيل احمدحمديه2536
32507504901049قراج1969بكم رحمانمامند رشيد سعيدمامند2537
32507504624191قراج1971زاري حسناسكندر رحمان حمداميناسكندر2538
32507504167185قراج1953مريم شيخآاآل رحمان حسينآاآل2539
32507504564860قراج1981حليمه محمدبخيار اعزم سعديبختيار2540
32507501127975آوير1957نعيمه حمدصالح الدين نوري عبدالكريمصالح الدين2541
32507504917736آوير1925خديجه طهامنه حمد خالندامنه2542
32507504624692آوير1951عائشه خضرعطيه آريم قادرعطيه2543
32507504639651قراج1975فاطمه عليبشدار عبداهللا احمدبشدار2544
32507504650924آوير1969زليخه محمداآرم قادر وسماناآرم2545
32507504480085آوير1975مريم سليماندلشاد عبدالكريم محمددلشاد2546
32507504752910آوير1954زليخه حمدجوهر حمد حسينجوهر2547
32507507364074آوير1950عائشه عزيزنادر آريم حمهنادر2548
32507504770730آوير1974صافيه حمدامينحسين صابر شريفحسين2549
32507504505129آوير1980قمر برهانعنتر نادر آريمعنتر2550
32507504603788آوير1962بسي حسينآريم علي مجيدآريم2551
32507504776403آوير1978رقيه خورشيدفؤاد سيامند رشيدفؤاد2552
32507504397675آوير1933حليمه محمودمحمد خصر جليلمحمد2553
32507504887224آوير1970سليمان ابراهيمصباح محمد خالندصباح2554
32507504735483آوير1951سيوي حمدعلي صباح عبداهللاعلي2555
32507504792639آوير1970حليمه مجيدعثمان محمد عثمانعثمان2556
32507504991020آوير1944عصمت يونسصافيه آريم قادرصافيه2557
32507504350651قراج1963خاسيه مجيدعمر علي حمشينعمر2558
32507504856376آوير1970زاري عمرميرخان محمود آريمميرخان2559
32507504493907آوير1976آلثوم حسينزانا علي صالحزانا2560
32507504493906آوير1977آلثوم حسيندانا علي صالحدانا2561
32507504464287آوير1972بديعه صابرناظم رسول شيخهناظم2562
32507504776732قراج1975حمديه بكراحمد رمضان عمراحمد2563
32507504626987قراج1976نجيبه حمدامينيوسف اسماعيل علييوسف2564
32507504959573آوير1950امنه حمدمحمد جبار قرنيمحمد2565
32507504974055قراج1957عائشه عليصباح حسن حمشينصباح2566
32507504339893قراج1962حنيفه حسينحيدر ابابكر حمشينحيدر2567
32507504645038آوير1978سعادة عليعبدالخالق شكر بكرعبدالخالق2568
32507504134468قراج1971زآيه محمودمسعود حمد عليمسعود2569
32507504956951آوير1970مامس احمدهاشم عواهللا آريمهاشم2570
32507504102049آوير1972امنه سمايلرمضان حمد عبداهللارمضان2571
32507504535992آوير1973عائشه حسينعبداهللا حسين حمد عليعبداهللا2573
32507507536803آوير1967عائشه حمدامينعلي عبدالمجيد حمدعلي2574
32507504812943آوير1968فضيله سلمانخالد عبداهللا اسماعيلخالد2575
32507504624081آوير1977فرحه عبداهللاعارف محمود حميدعارف2576



32507504085632آوير1954اسمر احمدحسين مولود شاآرحسين2577
32507504995159آوير1980نعيم خالندفاضل حسن ابراهيمفاضل2578
32507504983108آوير1945خديجه عليعمر يونس اسماعيلعمر2579
32507504926274آوير1972بديعه ابراهيمشيرزاد ذياب عمرشيرزاد2580
32207504012932مخمور1978فاطمه حمدامينعادل علي شريفعادل2581
32407504412171قراج1951بديعه عمراحمد علي ابابكراحمد2582
32307504924122قراج1940عائشه محمدمحمد محمود عمرمحمد2583
32307504641352قراج1928بهيه محمودجبار آريم مولودجبار2584
32507504661748قراج1977آلثوم رسولقاسم خضر صابرقاسم2585
32207504021713قراج1944صبريه طهاحمد حسن عمراحمد2586
32507504912326قراج1943زاري احمدخضر صابر عليخضر2587
32407504489910قراج1969نخشين علياحمد عزيز حمداحمد2588
32307504909856قراج1975معتبر رشيدسالم علي حامدسالم2589
32307507752953قراج1980خاني خدرتحسين جميل عوالتحسين2590
32207504451340آنديناوة1974زليخه اسعدعثمان محمد مصطفىعثمان2591
32307504264995آوير1971آيزان امينآوآس قادر سليمانآوآس2592
32307504469572آوير1969نافعه عثمانآاوه علي امينآاوه2593
32307504763160آوير1932عاصيه عليالماس عباس عبوالماس2594
32307504898590آوير1976بغدي اسماعيلعثمان مشعان خضرعثمان2595
32407504940794آوير1974ام هاني محمدامينابراهيم حسن سعيدابراهيم2596
32107504495635آوير1972حبيبه انورجبار صدقي سعيدجبار2597
32107504754165آوير1979عطيه حسينجاريه ياسين مولودجاريه2598
32107504647626قراج1982صبريه عليعبداهللا مولود عبداهللاعبداهللا2599
32307504547047آوير1971سينم اومراسماعيل حسن محمداسماعيل2600
32307504881152آنديناوة1955حبيبه مولودمامز قادر صادقمامز2601
32207504630306آوير1963آوثر آاآلجالل عبداهللا اسماعيل ملحمجالل2602
32407504817547آنديناوة1979خديجه محمدسنكر عمر عثمانسنكر2603
32307504900937قراج1958زاري حمدعليجمال جالل آريمجمال2604
32407504759188قراج1970بكيسي صادقاحمد محمد حسيناحمد2605
32207504520148آوير1966سلمى محمدبرهان سليمان وسمانبرهان2606
32507504520148آوير1945همين سمايلزاري علي آريمزاري2607
32307504640145مخمور1950سلطانه عبداهللاجعفر ابراهيم مامندجعفر2608
32507504796407آوير1985فاطمه سعيدستار انور صالحستار2609
32107504623755آنديناوة1981زينب عليهيرش آريم مولودهيرش2610
32107504640145آوير1966ايش حمدمجيد خضر رحمانمجيد2611
32407504929741آوير1912عائشه اسماعيلامينه سليم اسماعيلامينه2612
32207507386542مخمور1946همين ابابكرعبداهللا احمد حمه صالحعبداهللا2613
32407504486249آوير1978ناهده ابراهيمسردار صدرالدين قادرسردار2614
32407504907749قراج1967فاطمه هينيهاشم ابراهيم اسماعيلهاشم2615
32207504352041آنديناوة1955مامز محمد عليعمر ياسين فتاحعمر2616
32507504139757آوير1985اواز حسينبشتيوان برهان حسنبشتيوان2617



32207504482513آنديناوة1966امنه رحمانعبداهللا قادر عبداهللاعبداهللا2618
32207504482140مخمور1946زليخا شريفعائشه خورشيد حسنعائشه2619
325078504404092قراج1964امنه طهياسين سعدي حسينياسين2620
32207504655937آنديناوة1967امينه عبداهللاجمال علي ابوبكرجمال2621
32107504988891آوير1973معتبر حمدعوني محمد حسنعوني2622
32407504818462قراج1950عيشي محمودغزال عمر مصطفىغزال2623
32507504956843قراج1952عائشه حسينعبداهللا علي رشيدعبداهللا2624
32207504093476مخمور1948اسمر خضرعثمان رسول حسنعثمان2625
32107507555641آنديناوة1954فاطمه حمدعطيه اسماعيل صالحعطيه2626
32307504475768آوير1972بهيه شيخهجاسم محمد نوريجاسم2627
32307504913572آوير1950مامز احمدفتاح رمضان ابراهيمفتاح2628
32307504745876قراج1934عيشه سمايلعزيز صاح شيخهعزيز2629
32307504485094قراج1971بهيه احمدمحمدم عبداهللا سليمانمحمد2630
32307504036581قراج1978رابعه بيرداودتحسين خضر آريمتحسين2631
32407504442040قراج1965عائشه خدرجواد مولود معروفجواد2632
32307504456360آنديناوة1964عصمت حمدسرآوت هاشم محمدامينسرآوت2633
32407504605153آوير1967عائشه عوالمجيد قادر رسولمجيد2634
32507504639396قراج1972زينب صديقجواد عثمان رسولجواد2635
32507504533705آوير1970فاطمه آريمسالم عمر احمدسالم2636
32507504074339آوير1972سلمى رحمنزبير علي صالحزبير2637
32007701666565مخمور1972فاطم حمدزيد رسول حسنزيد2638
32607504761857قراج1979نخشين عثمانقارمان نامق عبداهللاقارمان2639
32607504567681قراج1973سهام ابراهيمبوتان اسماعييل عبداهللابوتان2640
32607504702757آوير1978آلجين صفرعبد فرهاد مشيرعبد2641
32607504826235آنديناوة1957بكيس سليمانحمد مصطفى حمشينحمد2642
32607504196185آوير1966فاطمه مشيرطالب سعيد عكيدطالب2643
32607504677726قراج1962مريم عليفاروق اسماعيل ابراهيمفاروق2644
32607504521310قراج1955بكمه قادررشيد ولي فقي محمدرشيد2645
32607504755424آوير1978نسرين اسماعيلهيوا شاآر محمودهيوا2646
32607504646599آوير1966مدينه حمدمحمد بكر حمدمحمد2647
32607504550935قراج1972قدريه عليريكان اسكندر عديريكان2648
32607504648066آوير1942مامز عثماننجم صالح عزيزنجم2649
32607504236679آوير1952خديجه رسولصالح الدين محمد عبداهللاصالح الدين2650
32607504913584آوير1969صفيه ابراهيمبالل حميد حمدبالل2651
32607504648066آوير1969فاطم احمدآمال نجم صالحآمال2652
32607504256096آوير1955مامز صالحياسين طاهر عثمانياسين2653
32607504533026آوير1949حليمه حمدبسي حسين حمدبسي2654
32607504791684قراج1952بكيسي عزيزمريم احمد فرحانمريم2655
32607504649681آوير1947عاصيه عبداهللاصبيحه مولود مصطفىصبيحه2656
32607504929535قراج1954فاطمه اسماعيلزليخه برداود حسنزليخه2657
32607504615213آوير1972بديعه محمد صالحعبداهللا احمد وسوعبداهللا2658



32607504532864آوير1955حبيبه امينلطيف عبداهللا اسماعيللطيف2659
32607504429962آوير1957اسكه شريفزياد عبداهللا صابرزياد2660
32607504631723آوير1978مريم جميلشيرزاد اسماعيل محمد امينشيرزاد2661
32607504674552آوير1971حمده عليعزت عزيز علو قادرعزت2662
32607504770145آوير1947زهره اسماعيلرابعه عثمان محمودرابعه2663
32607504882933آوير1958مامز محمدعثمان عمر عزيزعثمان2664
32607504529115آوير1973صبيحه آريمسعدي سلطان حمدسعدي2665
32607504827910قراج1952اسمر معروفشريف عثمان خالندشريف2666
32607504770829آوير1966خديجه احمدجالل آريم مولودجالل2667
32607507790709آوير1946اسمر احمدبكر مولود شاآربكر2668
32607504472769آوير1983سعديه عمراآو عثمان عبداهللاآو2669
32607504011442آوير1975بسي حسينامير آريم حسينامير2670
32607504931137آوير1976فاطمه عبداهللامسعود خالد فقي اسماعيلمسعود2671
32607504626521آوير1971زاري يونسامير شريف عليامير2672
32607504859420آوير1957صفيت رشيدجوهر عبداهللا اسماعيلجوهر2673
32607504561486آوير1980صبيحه حسنحسن اسماعيل حسنحسن2674
32607504400348آوير1950عائشه طهمريم محمود درويشمريم2675
32607504628974آوير1951بكيسي حسينمحمد مولود مصطفىمحمد2676
32607504996115قراج1969بدريه عزيزابراهيم حمد شريفابراهيم2677
3260662538745آوير1967مريم جميلفيصل اسماعيل محمد امينفيصل2678
32607504651840آوير1978فاطمه عليرحمان علي آريمرحمان2679
32607504140775قراج1981نجيبه جوهرنايف همزه عبداهللانايف2680
32607504636315قراج1969صبيح عزيزعمر اسماعيل قادرعمر2681
32607504489908آوير1940فاطمه عزيزحسين حمد عليحسين2682
32607504532205آوير1941آلي رحمنعبداهللا عزيز بيرداودعبداهللا2683
32607504944891آوير1978عوف ميكائيلاشرف ياور محمد اميناشرف2684
32607504532205آوير1970جيهان مصطفىعبدالرحمن عبداهللا عزيزعبدالرحمن2685
32607504671836قراج1978بهيه حسينفؤاد احمد خدرفؤاد2686
32607504064944قراج1967خاصي قادرشهاب عمر مصطفىشهاب2687
32607504615105قراج1970حفصت عبداهللاجمال شريف حيدرجمال2688
32607504023992قراج1941استيره حاجيجوهر بيرداود محمدجوهر2689
32607504540468آوير1970صبيحه مولودمحمد سعدي وسومحمد2690
32607504462138آوير1968آولناز محمدحسن عبداهللا حسينحسن2691
32607504729507قراج1973مامز محمد علييوسف اسماعيل عثمانيوسف2692
32607504434797قراج1973 نعيمه مصطفىيحيى عبداهللا محمديحيى2693
32607504911541قراج1973سوسن انورعيسى طاهر نامقعيسى2694
32607507320376آوير1965مريم جميلغازي اسماعيل محمد امينغازي2695
32607504677306آوير1969عيشي ميكائيلهمزه آريم حسنهمزه2696
32607504527300آوير1982قدريه آريمشيروان عبداهللا حسينشيروان2697
32607504196718آوير1963سلطانه عبدالقادرحمه سعيد اسماعيل عبداهللاحمه سعيد2698
32607504536056آوير1973امنه صادقمصطفى عبدالغفور صالحمصطفى2699



32607504520920آوير1952زليخه احمدجميل رحمان حسينجميل2700
32607504446476آوير1941ستي حسنعبداهللا علي اومرعبداهللا2701
32607504656320آوير1968حليم صوفي حمدحاتم ابوزيد يوسفحاتم2702
32607504711378آوير1979حليمه صالحناصح شاآر احمدناصح2703
32707504905903آنديناوة1921سلطانه احمدخديجه حسن مصطفىخديجه2704
32707504479029آوير1977يومه احمدبارزان رحمن محمدبارزان2705
32707507320938آنديناوة1959صافيه حسينمحسن طه ويسيمحسن2706
32707504793903آنديناوة1954خديجه سعيدابوبكر عبداهللا مامندابوبكر2707
32707504404657قراج1957زموك محمودتحسين اسعد اسماعيلتحسين2708
32707504732612قراج1937خديجه اسماعيلزبيده قادر محمودزبيده2709
32707504494267آنديناوة1967بدريه محمدناجي آريم عليناجي2710
32707504774796آوير1956زاري احمدمحمد برايم مولودمحمد2711
32707504622383آنديناوة1948بهيه صالحراضيه ابراهيم فتاحراضيه2712
32707504658291قراج1937امينه ابراهيمحمديه قادر سليمانحمديه2713
32707504566828قراج1980زينب محمودحسين ابراهيم بيرداودحسين2714
32707504213155قراج1968بكم محمدمحمد غريب زيدان قرنيمحمد2715
32707504859231قراج1939بكم محمدزينل زيدان قرنيزينل2716
32707504568199آنديناوة1977حليمه محمدامينده شتي مصطفى حسينده شتي2717
32707504538578قراج1936شيرين حسنخدر قادر ابراهيمخدر2718
32707504756003آنديناوة1947امينه مصطفىزرار علي طهزرار2719
3270662502204قراج1943شيرن حسنعائشه قادر ابراهيمعائشه2720
32707504608032قراج1975صافيه مصطفىفاخر عمر جميلفاخر2721
32707504221102قراج1954مريم آزوسليمان آريم فتاحسليمان2722
32707504532276آوير1941فاطمه مام عوالمصطفى خضر رحمنمصطفى2723
32707504700533قراج1965زاري حمدرحمان عمر يابهرحمان2724
32707504025345آنديناوة1979اوديره عبداهللادلير خالد خضردلير2725
32707504728291آوير1977امنه ابراهيمبختيار اسماعيل عوالبختيار2726
32707504658291قراج1971حمديه قادرمحمد حمدامين شريفمحمد2727
32707504151087آوير1964صدآل احمديوسف عمر عبداهللايوسف2728
32707504639493آوير1952عائشه حمدسعيد حسين محمدسعيد2729
32707504910414قراج1955بسي محمودعلي حامد بيربالعلي2730
32707504981608آوير1977نخمه حمه شريفحارس عثمان مولودحارس2731
32707507793966مخمور1938فاطم احمدحسن علي مولودحسن2732
32707504461975آنديناوة1964بهيه حسنزياد آاآو حبيبزياد2733
32707504258462آنديناوة1961اسمر عبداهللاعبدالكريم عزيز سعيدعبدالكريم2734
32707504675735آوير1972بديعه محمدامين آريم عبداهللامين2735
32707504650231قراج1976بدريه امينسيروان قادر برايمسيروان2736
32707507426229آوير1940حليم وسومجيد حمد عليمجيد2737
32707504047310آوير1956آرجه نادرعمر حسين عزيزعمر2738
32707504471472آوير1975جواهر طاهرايوب آورآو ابراهيمايوب2739
32707504063955قراج1969خديجه طهنجاة بكر علينجاة2740



32707504620264قراج1942بيري يابهعبداهللا مجيد علي سعيدعبداهللا2741
32707504556185آنديناوة1953اسمر احمدصمد سليم مصطفىصمد2742
32707504665419قراج1980حليمه رحمنفؤاد خليل آريمفؤاد2743
32707504534035مخمور1973سلطانه عليصمد صابر عباسصمد2744
32707504646462قراج1947صافيه رجبقادر حسن عمرقادر2745
32707504556228آنديناوة1971حبيبه اومرعبداهللا مولود فقي عبداهللاعبداهللا2746
32707504888793آنديناوة1954فاطمه قادرنامق جواد صادقنامق2747
32707507572519قراج1932مياس حجي مالعارب قادر مصطفىعارب2748
32707504884779قراج1955امينه عليصالح عثمان مصطفىصالح2749
32707504301563قراج1947زينب مولودصابر حمد علي مولودصابر2750
32707504482273قراج1953امنه عليزاري عثمان مصطفىزاري2751
32707504883295قراج1960زليخه شيخانيحمه جبار آريمحمه2752
32707504481453قراج1957غزال محمودمحمد عبداهللا رضامحمد2753
32707504929170قراج1976قدريه قادرصدرالدين مامند عبداهللاصدرالدين2754
32707504776024قراج1976صبيحه محمدصباح عثمان صالحصباح2755
32707504681684قراج1950عائشه رحمنسامي مصطفى عمرسامي2756
32707504659106قراج1969فاطمه ابراهيملطيف محمد عمرلطيف2757
32707504011766قراج1972خديجه معروفخالد سعيد خضرخاد2758
32707504626527قراج1954نجيبه عبداهللامصطفى عارب قادرمصطفى2759
32707504011872قراج1970بهيه عمرمسعود حسن قادرمسعود2760
32707504680226آنديناوة1948عيشي محمودحنيفه عمر مصطفىحنيفه2761
32707507659317قراج1963بهيه عليحسين علي قادرحسين2762
32707504681329آنديناوة1950حنيفه صوفيبديعه ابوبكر وسوبديعه2763
32707504647043قراج1977نائله عمرمهدي محمد امين ابراهيممهدي2764
32707504959165قراج1954عائشه محمدعمر علي حسينعمر2765
32707504672733قراج1955بهيه عمرعثمان حسين قادرعثمان2766
32707501170745آنديناوة1962حياة عباسصباح حمد حسينصباح2767
32707504916615آنديناوة1968زاري رضاستار حسن حسين شيخهستار2768
32707504659106قراج1938عائشه آاك اهللامحمد عمر حسينمحمد2769
32707504322762قراج1962غربت مولودعباس عبداهللا امينعباس2770
32707504732289قراج1982غزال عبدسالم صباح حسنسالم2771
32707504569018آنديناوة1976سلمه عثمانفاضل محمد بايزفاضل2772
32707504557768آنديناوة1966منيجه محمدطارق نامق يونسطارق2773
32707504784071قراج1946زينبه طهصالح حمد امين حسينصالح2774
32807504347848قراج1937 سيوي درويشحنيفه مجيد مولودحنيفه2775
32807504773906قراج1928زمه حسنطه شريف حسينطه2776
32807504529725مخمور1971غزال اسماعيلبرهان قادر شيخانبرهان2777
32807504163445قراج1947امينه احمدبري مصطفى سعيدبري2778
32807504900953قراج1951حنيفه مرادجالل حاجي علي احمدجالل2779
32807504163445قراج1967بري مصطفىياسين محمد صادقياسين2780
32807504734168آنديناوة1932زبيده حسينعبداهللا احمد عليعبداهللا2781



32807504553794قراج1931حنيفه شريفاومر مولود حويزاومر2782
32807504353618آوير1927زاري زيندينستي اسماعيل عزيزستي2783
32807504979362مخمور1962بسي حاجيشكريه اسماعيل قادرشكريه2784
32807504625340آنديناوة1972عائشه عباسرستم جميل احمدرستم2785
32807504052026آنديناوة1946مريم محمودداود عبدلي احمدداود2786
32807504901843قراج1981حبيبه عثمانازاد سعيد اسماعيلازاد2787
32807504624187آنديناوة1979صبيحه جميلسعدي علي خضرسعدي2788
32807507411408قراج1958عائشه حمدبكم اسماعيل نبيبكم2789
32807504762795آنديناوة1967نافعه صابرفرهاد حسين خدرفرهاد2790
32807504883849آندينازو1958همين مام رحمنعطيه اسماعي بيرداودعطيه2791
32807504751739قراج1949زاري جرجيسمريم محمد حسينمريم2792
32807504842981آنديناوة1948خديجه محمودعلي محمد اسماعيلعلي2793
32807504555773مخمور1964اسمر خضرمحمد قادر اسماعيلمحمد2794
32807504523709آنديناوة1966حليمه محمد امينازاد محمد صالحازاد2795
32807504569010آنديناوة1978خوجيل صالحمحمد خضر طهمحمد2796
32807504964354قراج1976رقيه احمدناصح علي ابراهيمناصح2797
32807507094780مخمور1957بدريه آريماحمد سليم وسواحمد2798
32807504232319قراج1950رحمه ابراهيميوسف عمر عباسيوسف2799
32807507199613آوير1953زليخ ميكائيلميكائيل حسين عبداهللاميكائيل2800
32807706535860مخمور1967آافيه حمدامينعدنان عثمان اسماعيلعدنان2801
32807504968201آنديناوة1952بكيسي محمودقاسم آريم رسولقاسم2802
32807501570011آنديناوة1972زآيه يوسفمصلح آريم مصطفىمصلح2803
32807504926593قراج1978رقيه احمدآيفي علي ابراهيمآيفي2804
32807504831782قراج1967صبريه حسينناجي عمر عبداهللا حمدناجي2805
32807507493064قراج1975مريم عليصنعان اسماعيل ابراهيمصنعان2806
32807504495315آوير1977بري ابراهيمآاروان عثمان حسينآاروان2807
3280662533610قراج1943فاطمه محمدعبداهللا عمر عزيزعبداهللا2808
32807504751601آنديناوة1942خديجه اميننامق عمر محمدنامق2809
32807504773741قراج1753امينه قادرموسى عبداهللا عليموسى2810
32807504568683قراج1957زبيده اسماعيلنجاة حمدامين قادرنجاة2811
32807504800064قراج1940رحمه ابراهيمسعيد عمر عباسسعيد2812
32807504493332قراج1969فخريه محمدادريس سعيد عمرادريس2813
32807504646612مخمور1932امنه قادربكيس سعيد قادربكيس2814
32807504544552قراج1944حنيفه طهخاسي محمد عمرخاسي2815
32807504614059قراج1965خديجه حسنعصمة محمود فتاحعصمة2816
32807504614059قراج1976عصمة محمودآمال صاح خضرآمال2817
32807504492427قراج1975بسي احمددهام عثمان ابراهيمدهام2818
32807504882265قراج1980عطيه شريفسربست حسن حمزهسربست2819
32807504528598قراج1974رقيه احمدوريا علي ابراهيموريا2820
32807504458571آنديناوة1980لعلي احمدوريا سيامند احمدوريا2821
32807504632309قراج1956بدريه خضرنجم صادق يابه دنجم2822



32807504671680قراج1972بسي احمدجمال عثمان ابراهيمجمال2823
32807504351662آوير1955خاتون محمدعبدالقادر خالد اسماعيلعبدالقادر2824
32807504812382مخمور1956امينه احمداحمد مصطفى احمداحمد2825
32807504190938قراج1974نه خشين محمدحيدر موسى عبداهللاحيدر2826
32807504776794قراج1962امينه حسنعزيز حاجي رسولعزيز2827
32807504469729آوير1965حليمه محمدامينجتو حسن قادرجتو2828
32807504456398آوير1983آافيه طاهرسليم جالل آريمسليم2829
32807504635561قراج1969خياله عثمانادريس عبدالكريم عمرادريس2830
32807504662118آوير1947آلي رحمنمحمد عزيز بيرداودمحمد2831
32807504883312قراج1952زليخه خدرعزيز مولود درويشعزيز2832
32807504827851آوير1970سلمه صادقرزآار عثمان معروفرزآار2833
32807504534912مخمور1962سلطانه حسينبكر مجيد احمدبكر2834
32807504013312آوير1975شكريه سعيدحمدامين رحمان حمدامينحمدامين2835
32807504480615آوير1970شكريه سعيداآرم رحمان حمداميناآرم2836
32807507714184مخمور1954بديعه محمدناسك رسول احمدناسك2837
32807504482110مخور1950فاطمه حمد شريفناظم جالل اسماعيلناظم2838
32607507400558آوير1956بهيه حسنرشيد مجيد محمدرشيد2839
007504455157آوير1950لعلي محمدحمدامين صادق حمدامينحمدامين2840
32007504491432قراج1940رجمه احمدصالح عزيز حمدامينصالح2841
32007504760745قراج1950حليمه صادقمعروف سعيد بكرمعروف2842
32307504093476قراج1964امنه خدراحمد سعيد محموداحمد2843
32007504631431مخمور1968صبيحه صالحخليل محمد قادرخليل2844
32007504493004مخمور1956بسي عليعبداهللا حسين حمدعبداهللا2845
3207504702790مخمور1956امنه عزيزرقيب علي رضارقيب2846
32007504659944قراج1955بكيسي طهآريم سليم بيرداودآريم2847
32007504475622مخمور1978زاري احمدبيستون حمزه حمدبيستون2848
32007504804768آنديناوة1969بدريه خضرعثنمان علي عثمانعثمان2849
32007504654955آوير1977بري يوتسعلي يعقوب عليعلي2850
32007504603416مخمور1946اسمر عبداهللاحمد عمر اميناحمد2851
32007504543246آنديناوة1953نخشين عزيزفارس محمد عبداهللافارس2852
3207504487917آنديناوة1932خديجه سليمسلطانه حمدامين قادرسلطانه2853
32007504770145آنديناوة1940بكيسي حمدامينعبدالقادر عثمان ويسيعبدالقادر2854
32707504530415آنديناوة1954امنه عزيزاحمد شريف عمر عبدلياحمد2855
32007504733984آنديناوة1972زليخا سليمانسادات عبداهللا نزارسادات2856
32007504916257آنديناوة1912زليخا يوسفطه عمر مامندطه2857
32007504793383آنديناوة1978عاصيه عليناظم حمد مجيدناظم2858
32407504643681آوير1930نورا ولىصالح احمدتاج الدينصالح2859
32607504990331قراج1972آافية شريفعبدالصمد خليل ابابكرعبدالصمد2860
32107504824058قراج1975فاطمه عبداهللامحمد سليمان آريممحمد2861
32607504451558آوير1968فاطمه مام رسولهوشيارحمد نجم محمودهوشيار2862
32407504881972قراج1956مريم حسينمامز قرنى اسماعيلمامز2863



32507504683236قراج1985فاطمه عزيزخضر قهار حويزخضر2864
32907504347848قراج1972بسي مجيدجمال طه رشيفجمال2865
32907504906130مخمور1972ربيعه قادرعزالدين خضر حسنعز الدين2866
32907507339581قراج1964فاطمه خضرنوروز حمد مولودنوروز2867
32907507588475قراج1954هاجر قادرمحمد عبداهللا علي حسينمحمد2868
32907504569096مخمور1970مريم احمدصالح عبداهللا حسنصالح2869
32907504435202قراج1941فاطمه عليجوهر مولود قادرجوهر2870
32907504813717مخمور1974شكريه احمداحسان اسماعيل علياحسان2871
32907504466526ممور1948مريم وسوجواد محمد امين عمرجواد2872
329قراج1951بيريه سليمانزينب عباس همزهزينب2873
3290662508670آوير1947انجي قوجهنديمه شكريه اسماعيلنديمه2874
32907504622302مخمور1978شكريه احمدسامان اسماعيل عليسامان2875
32907504906040قراج1963فاطمه حسينهاجر آريم محمودهاجر2876
32907504139471مخمور1952بكم آريمحليم محمد حمدامينحليم2877
32907504480165آوير1940شمام احمدرحمان حمدامين احمدرحمان2878
32907504775996مخمور1956عربيه عبداهللاحمديه عبداهللا حمدامينحمديه2879
32907504340925مخمور1937امينه حمه شريفانور سمايل خضرانور2880
32907504065834آوير1943فاطمه رسولصافيه عبداهللا يوسفصافيه2881
32907504934079قراج1963بهيه عمراسمر رضا عزيزاسمر2882

32907504973219آوير1962ستي عبدليخورشيد جمشير خورشيد حمد امينخورشيد2883
32907504763875مخمور1976جميه احمدنبز سعيد احمدنبز2884
32907504540963مخمور1972بري عزيزعلي مولود آريمعلي2885
32907504223395مخمور1946زاري حسنانور محمد بابيرانور2886
3290754538448آوير1977همين محمدمهدي صالح قادر رسولمهدي2887
32907504451410مخمور1945نخشين خضربسي عبداهللا حاجيبسي2888
3297504475765آنديناوة1975آستان محمد صالحعلي عبداهللا محمدعلي2889
32907504513434قراج1951نعيمه عبداللطيفعادله حسن اسماعيلعادله2890
329075041355353آوير1966زليخه خضرقاسم صوفي خانه حسينقاسم2891
32907504840218قراج1965عائشه حسنفيصل محي الدين برندارفيصل2892
32907504914642قراج1946هيبت اميناسماعيل محي الدين خضراسماعيل2893
32907504257295مخمور1972اسمر عزيزتحسين طه حمدتحسين2894
32907702045328آوير1982سعديه حاجيمهدي فوزي عبدالكريممهدي2895
32907504627561مخمور1962همين رحمانجبار محمود صالحجبار2896
32907504522731قراج1941حبيبه حويزعثمان عبداهللا عثمانعثمان2897
32907504491103قراج1979نه خشين محمدهمين موسى عبداهللاهمين2898
32907504957836مخمور1964بسي محمدشوان محمد امين حسنشوان2899
32907504533261مخمور1970عائشه فيض اهللاحسن درويش حمدحسن2900
32907507799787آوير1938حنيف اسماعيلخالد آاآه حمد حسنخالد2901
32907504755941قراج1965غزاله قاسممامر عوال خضرمامر2902
32907504755941قراج1964غزال قاسمبهرام خضر عوالبهرام2903



32907504488889مخمور1951بسي قادرعزيز نوري مصطفىعزيز2904
32907507453462آوير1952بسي بيرداودشاآر عثمان عزيزشاآر2905
32907504160640آوير1970زيخه خضرجوهر صوفي خانه حسينجوهر2906
32907504197534قراج1953قدريه عليعبداهللا حميد مولود محمودعبداهللا2907
3290662571022قراج1944سلطانه حسنمحمد سليمان احمدمحمد2908
32907504102104آوير1952زليخه خضرحسين صوفي خانه حسينحسين2909
32907504066651آوير1953زليخه خضرحسن صوفي خانه حسينحسن2910
32907504357168آوير1961زليخه خضرعلي صوفي خانه حسينعلي2911
32907507786217قراج1947نازخان عبداهللاعبداهللا حسين صالحعبداهللا2912
32907504840583قراج1960نخشين قاسممحمد آريم مصطفىمحمد2913
32907504842901قراج1973فخريه محمدبختيار سعيد عمربختيار2914
3290662516412قراج1950زليخه خضرمولود حمد اسماعيلمولود2915
32907504465837قراج1934فاطمه مولودحسين مولود عبداهللاحسين2916
32907504714287قراج1956زبيده خضراسماعيل محمد محموداسماعيل2917
32907504861704آنديناوة1970بديعه شيرهعباس احمد رسولعباس2918
32407504492788قراج1949اسمر معروفهيبة عبداهللا خالدهيببة2919
32907504135119قراج1953سلطانه حسينخالد طاهر عبداهللاخالد2920
32807504969982آوير1964خاتون محمدسليمان خالد اسماعيلسليمان2921
32907504958285قراج1952فاطمه فتاحادريس عزيز عليادريس2922
32907504195736قراج1945حبيبه حويزاسعد عبداهللا قادراسعد2923
32907504496643قراج1982بروين محمودازاد عباس انورازاد2924
32907504883270قراج1978جميله حمدحسن ياسين احمدحسن2925
32907504540195قراج1971صبريه حسينفيصل عمر عبداهللافيصل2926
32207504093467آنديناوة1969فهيمه حسنمحي الدين محسن عزيزمحي الدين2927
32707504487789قراج1971صاري عبداهللاسلمان سليمان محمودسلمان2928
32907504930961قراج1974خديجه صابرخالد جوهر سعيدخالد2929
32907504847367مخمور1964عائشه بربالخالد نوري عثمانخالد2930
32907504558010مخمور1955خديجه قادرقاسم بيرداود احمدقاسم2931
32907504755532قراج1973صبريه حسينجمال عمر عبداهللاجمال2932
32307504674366قراج1932فاطمه عبداهللاحمد عمر حمدحمد2933
32907504438697قراج1957جواهير آريماحمد خضر احمداحمد2934
32807504368936قراج1953بدريه خضرابراهيم صادق يابهابراهيم2935
32907504755194قراج1952فاطمه ابراهيمعمر عبداهللا حمدامينعمر2936
32607504744271قراج1969مهديه عليفرهاد ابراهيم حسينفرهاد2937
32907504134863قراج1968مريم محمدظاهر قادر صادقظاهر2938
32807504482849آنديناوة1922خديجه يونسناجيه مجيد جواميرناجيه2940
32907504989413مخمور1971آافيه مصطفىفهد عبداهللا محمد صالحفهد2941
32907507592373مخمور1951عائشه قادراحمد احمد ابراهيماحمد2942
32807504160995آوير1940خديجه طهامينه احمد داودامينه2943
32107504475241آنديناوة1947نخشين آريمعزيز حامد حمدعزيز2944
321007507304000مخمور1969بديعه حسنسرو خدر محمدسرو2945



321007504169079آوير1927خديجه عزيزفاطمه مجيد احمدامينفاطمه2946
321007504634285آنديناوة1983نجيبه موسىاسعد سعدي حسناسعد2947
321007504759721آنديناوة1977جواهر رحمانسيامند عثمان عبداهللاسيامند2948
321007504903018قراج1978اسمر حسيناسماعيل ادريس عزيزاسماعيل2949
321007504634033قراج1965بري مصطفىمحسن محمد صادقمحسن2950
321007504730187قراج1963نخشين قاسمعجيل آريم مصطفىعجيل2951
321007504755269آوير1930خاتون عبداهللاقادر احمد بلباسقادر2952
321007504699450آوير1957خديجه حمه نجمتحسين خليل يونستحسين2953
321007504150947قراج1978فاطمه احمدصادق جمال صادقصادق2954
321007504168852مخمور1980فاتم سعيدهمزه طه حمدهمزه2955
321007504403414قراج1940عائشه سمايلعمر عبداهللا حمدعمر2956
321007504733406آنديناوة1982نايله عزيزهيوا رمضان عبداهللاهيوا2957
321007504925581قراج1962فاطمه عبداهللاسماعيل حمد امين لطيفاسماعيل2958
321007504612693آوير1943آورجي معروفحسين احمد قادرحسين2959
321007504731843آوير1921خديجه سعدونعوال مصطفى سليمانعوال2960
321007504972574آنديناوة1952آافيه عبداهللاطرفه طاهر آريمطرفه2961
321007504629225آنديناوة1930فاطمه رحمنمصطفى محمد قادرمصطفى2962
321007504287641مخمور1957امنه مولودتحسين آانبي اسماعيلتحسين2963
321007504465947آوير1964حمديه عزيزعبدالكريم عبداهللا قادرعبدالكريم2964
321007504905059آنديناوة1956سيوي عثمانحويز رشيد وهابحويز2965
321007504702323قراج1952سلمى احمدعجيل علي حسينعجيل2966
321007504721612آوير1961اسمر حسينعبداهللا محمد رحمنعبداهللا2967
321007504707419آنديناوة1955نخشين احمدعبداهللا محمد نادرعبداهللا2968
321007507344401آنديناوة1945غزال عبدالرحمنمحسن عوال سليمانمحسن2969
321007504412393مخمور1947زهره احمدمحسن عزيز احمدمحسن2970
321007504636214آنديناوة1962زبيده اسماعيلصالح عباس عمرصالح2971
321007504824548قراج1966زليخه عزيزقاسم آريم حسنقاسم2972
321007504793595آنديناوة1955عطيه عليمصطفى ياسين عبداهللاياسين2973
321007504442026آنديناوة1972بسي اسماعيلزيبار صابر آريمزيبار2974
321007504793313آنديناوة1952زينب عزيزجالل شريف احمدجالل2975
321007507071450آنديناوة1955عصمت عبداهللاعثمان محمد احمدعثمان2976
321007504759474آنديناوة1964مامز سليمانقادر عمر فتاحقادر2977
321007504814110قراج1963فاطمه حمدامينقاسم حسن حمدقاسم2978
321007504883109قراج1964فاطمه مصطفىسامي حمد عمرسامي2979
321007504752057قراج1976سوسن انورموسى طاهر نامقموسى2980
321007504309645آنديناوة1956اسمر قادراسماعيل رمضان طهاسماعيل2981
321007504728034آنديناوة1954زبيده محمدعبدالخالق برايم رسولعبدالخالق2982
321007504792954قراج1962شيرين رسولحيدر طه قادرحيدر2983
321007504671321مخمور1960امينه مصطفىآمال نادر صادقآمال2984
321007504526366آنديناوة1966بهيه عوالطاهر رحمان ابابكرطاهر2985
321007504512487قراج1978غزال حمشينآامران شاآر محمدآامران2986



321007504050309آنديناوة1970نخشين سعيدفاخر رحمن حمدامينفاخر2987
321007504025431آنديناوة1975سنتن عبداهللاطلعت خضر رجبطلت2988
321007504556872قراج1968امينه همزهسردار عمر مولودسردار2989
321007504532091قراج1932سلطانه مولودمحمد عزيز شريفمحمد2990
321007504880920آنديناوة1954خديجه شمس الدينانور نايف ابراهيمانور2991
321007504358982آوير1972آافيه صالحانور مجيد قادرانور2992
321007504220974آنديناوة1941فاطمه عبداهللاعبدالرحمن شريف رسولعبدالرحمن2993
321007504982973آنديناوة1964سنيه رعفتريبوار نادر سمايلريبوار2994
321007504367644آنديناوة1983خديجه عزيزعبدالخالق رسول عزيزعبدالخالق2995
321007507383830آوير1943زاري قادرخديجه مام عوالخديجه2996
32100662556531آوير1941فاطمه محمودحسن عمر احمدحسن2997
321007507457567آوير1980رابعه حمدامينفاتح طاهر محمدفاتح2998
321007504614716آوير1966رابعه صالحعبدالباسط عمر ابراهيمعبدالباسط2999
33107504905903آنديناوة1966خديجه حسننجم الدين رشيد نادرنجم الدين3000
33107504607316قراج1975مريم شريفطاهر قادر شريفطاهر3001
33107504645473آنديناوة1971سيوي ياسينمظفر انور عليمظفر3002
33107504542469آنديناوة1956مريم بايزجوهر انور حمدامينجوهر3003
33107504913897قراج1957خديجه قادرطلعت عبداهللا اسماعيلطعت3004
33107504814279قراج1947شيرين حسنمحمود قادر ابراهيممحمود3005
33107504604601قراج1947مياسه محمدمحمد فيض اهللا عبدالرحمنمحمد3006
33107504912345آنديناوة1965رمزيه قادرنايف جوهر صالحنايف3007
3317504914565آنديناوة1942فاطمه حمدخالد حسن حمدخالد3008
33107504793163آنديناوة1977شكريه خضرخالد حويز مولودخالد3009
33107504633583قراج1975آافيه بابكرعبداهللا سلطان محمدعبداهللا3010
33107504702746آنديناوة1978خاصيه عليسرور جعفر اسماعيلسرور3011
33107504048059آنديناوة1947زينب اسماعيلمحمود احمد فقي محمودمحمود3012
33107504702029قراج1965خديجه خضرقمان محمد عليلقمان3013
33107504903935قراج1956فاطمه عبداهللاوهاب رمضان برينداروهاب3014
33107504548245قراج1966خديجه خضرآامران محمد عليآامران3015
33107504790582قراج1974بسي عثمانمحسن طه جميلمحسن3016
33107504979570قراج1952شيرين خضرظاهر جميل اسماعيلظاهر3017
33107504876959قراج1972خانم صابرجبار جالل اسماعيلجبار3018

خالد3019
 
33107504905993آنديناوة1956بكم احمدخالد خورشيد علي

33107504635452آنديناوة1975نخشين حمدامينهلمت توفيق حسينهلمت3020
33107504792947قراج1957اسمر ابابكرعلي عبداهللا سعيدعلي3021
33107507948091آنديناوة1952آورجيه صالحسعيد محمد نوري ميكائيلسعيد3022
33107504633132آنديناوة1974زيرين احمدمحمد عبداهللا اسماعيلمحمد3023
33107504916179آنديناوة1968عاصيه عزيزجميل رسول عبداهللاجميل3024
33107504628927قراج1972مياس عبداهللاوصفي يوسف رحمانوصفي3025
33107504658890قراج1983فاطمه محمدئوميد عبداهللا حاجي بيربالئوميد3026



33107504702562آنديناوة1954خجي عليجمال سليمان احمدجمال3027
3310662598825آنديناوة1935زليخه رسولعلي جميل علي بكعلي3028
33107504094658آنديناوة1982رقيه رشو حمدسيروان عثمان حسينسيروان3029
33107504943203آنديناوة1943نخشين بايزخجي مصطفى عمرخجي3030
33107504482323آنديناوة1934همين بيرداوداحمد محمد امين احمداحمد3031
33107504093583آنديناوة1957بكيسي بيرداودمحمد علي حاجيمحمد3032
33107504482323آنديناوة1976عائشه حسنفرهاد احمد محمدامينفرهاد3033
33107504101043آنديناوة1957عائشه مولوديوسف محمد حاجييوسف3034
33107507881735آنديناوة1949نخشين حويزجميل مولود حمشينجميل3035
33107504537825آنديناوة1954بكم طاهرحمزه عثمان حميدحمزه3036
33107504268793قراج1978آافيه آوخابوشو سعدي باشهبوشو3037
33107504168303آنديناوة1962سلمى محمدامينصالح سليم عوالصالح3038
33107504673541آنديناوة1967زليخه عثمانعمر رحمان عزيزعمر3039
33107504564988آنديناوة1941عائشه مالعلي اسماعيل محمود حسينعلي3040
33107504038829آنديناوة1966همينه يونسعارف محمد عبداهللاعارف3041
33107504666983قراج1981بديعه عثمانعبداهللا اسماعيل عمرعبداهللا3042
33107504886355آنديناوة1924عائشه بكرقادر آاآو عبداهللاقادر3043
33107504940728قراج1975خانم صابرجما جالل اسماعيلجمال3044
33107504924629آنديناوة1980سلمى شريفنهرو صدر الدين سمايلنهرو3045
33207504947322مخمور1949زليخا حسنبسي هيني حسينبسي3046
33207504498520آنديناوة1954غربة حاجيفارس قادر عبداهللافارس3047
33207504813902آنديناوة1967سيوي احمدفيصل رستم مولودفيصل3048
33207504559894آنديناوة1977اقليمه مولودزوزك عمر عثمانزوزك3049
33207504729548آنديناوة1956سيوي عباسرقيب آريم طاهررقيب3050
33207504861361مخمور1954همين حسينعبدالستار خضر اسماعيلعبدالسار3051
33207504793617آنديناوة1957همين حمدابوزيد عبداهللا عثمانابوزيد3052
33207504087086مخمور1953زار عزيزجواد جوهر اسماعيلجواد3053
33207504265246آنديناوة1956بكيسي اسماعيلياسين مصطفى بيرداودياسين3054
33207504636244آنديناوة1940رقيه عبداهللامحمد فادر يعقوبمحمد3055
33207504136312آنديناوة1973آابان مصطىطلعت صابر امينطلعت3056
33207507640225آنديناوة1953بسي عبداهللامعروف حميد احمدمعروف3057
3320754884965آنديناوة1966فاطمه عزيزحسن ياسين حسن فقي حسنحسن3058
3320754910955مخمور1973فاطمه يحيىنجم الدين عمر خورشيدنجم الدين3059
33207504069645آنديناوة1949فاطمه حسنبدريه اسماعيل آاآه اهللابدريه3060
33207504730872قراج1978صبيحه عليمال عثمان حمشينمال3061
33207504822878آنديناوة1976فهيمه عبداهللامعروف فارس طاهرمعروف3062
33207504995574قراج1968آافيه احمدفيصل قادر محمدفيصل3063
33207504646715قراج1969آافيه بابكرمحمد سلطان محمدمحمد3064
33207504928224قراج1941فاطمه عمرصابر مولود حمدصابر3065
33207504685164آنديناوة1942جمره سمينآا حسن نادر احمدآا حسن3066
33207504604297آنديناوة1951حسيبه رسولجميل عبدارحمن احمدجميل3067



33207504475210آنديناوة1970بسي عثمانهوشنك محمد اسماعيلهوشنك3068
33207701529419آنديناوة1952عيشه بيرداودانور عزيز باوهانور3069
33207504068249آنديناوة1974فهيمه رمضانميران محمد احمدميران3070
33207504776309قراج1951خديجه سليماناسعد بيرداود احمداسعد3071
3320750464285قراج1961آتان محمدحمد مام علي حمزهحمد3072
33207504325633قراج1967آافيه بابكرنوري سلطان محمدنوري3073
33207504754599آنديناوة1978رابعه حسينحمزه محمد حمدحمزه3074
33207504683598آنديناوة1960عائشه شيخهسربست مصطفى عبداهللاسربست3075
33207504683598آنديناوة1969علي محمدناهده صابر عاربناهده3076
33207504684175قراج1980دالر مولودسرمند عثمان عبداهللاسرمند3077
33207504883562قراج1976حسيبه مصطفىبرهان جوهر اسماعيلبرهان3078
33207504678157آوير1958امنه مولودمحمد سليمان اسماعيلمحمد3079
33207701235827قراح1971ميرم عزيزمحمد محمود عثمانمحمد3080
33207504917922آنديناوة1970خديجه حمدامينلقمان علي درويشلقمان3081
33207501194028آنديناوة1977زينب حمدفيصل حيدر عمرفيصل3082
33207504537732آنديناوة1972جواهير صالحسرآوت بكر سعيدسرآوت3083
33207504467926آوير1968امينه مولودابراهيم سليمان اسماعيلابراهيم3084
33207507364945مخمور1965حنيفه آريمستار جميل رسولستار3085
33207504666756قراج1978صبيحه مصطفىفاريق جوهر اسماعيلفاريق3086
33207504968532آنديناوة1943سيوي محمدحسين رشيد حسنحسين3087
33207504538566آنديناوة1966صبريه آاآلشهاب سليم عبداهللاشهاب3088
33207507037228قراج1955حبيبه بيرداوداحمد ابراهيم خضراحمد3089
33207504457370آوير1933منيجه خضرعمر محمود حسينعمر3090
33207504415494آنديناوة1944فاطمه عبداهللاجعفر حمه حويزجعفر3091
33207504958903قراج1970رقيه محمدعزيز سعيد امينعزيز3092
33207504762018آنديناوة1964اسك احمدآريم محمد خضرآريم3093
33207504235749آنديناوة1955همين حسنصابر صالح اسماعيلصابر3094
33207504603493آنديناوة1969زليخه عليحسن حمد علي ابوبكرحسن3095
33207504453491مخمور1980قدريه رحمانمحمد سعيد عوالمحمد3096
33207504957937آنديناوة1961زليخه حسنطاهر علي عبداهللاطاهر3097
33207504929586مخمور1950مريم حمدبكر جعفر حسنبكر3098
33207504553654آنديناوة1965حنيف حسنبختيار عوال حمه جانبختيار3099
33207504533099آنديناوة1961آافيه محمدشاآر صابر عليشاآر3100
33207504831471آنديناوة1960آوردستان محمودغفور يونس قادرغفور3101
33207504759957مخمور1962محبوبه عثمانعبدالستار شاآر صابرعبدالستار3102
33207504403129آنديناوة1968محبوبه عليمحمد حسن حمهمحمد3103
33207504635252آنديناوة1978فهيمه فاتحسردار نوري مصطفىسردار3104
33207507689741آوير1947زاري عليصابر حسين خضرصابر3105
33207504632938مخمور1972فاطم محمدستار علي عثمانستار3106
33207507919001آندناوة1965فاطمه محمد عليبكر احمد سعيدبكر3107
33207507394102آنديناوة1942بكم خضرادم حمد امين مام خولادم3108



33307504402124مخمور1941فاضله خضرصابر احمد قادرصابر3109
33307504363678مخمور1945خديج ميرزهمحمد محمد مامهمحمد3110
33307504439302مخمور1953عائشه عبداهللاصبريه مصطفى حمدامينصبريه3111
33307507425394آنديناوة1964فاطمه بهرامامينه موسى احمدامينه3112
33307504443149آنديناوة1962زآيه رمضانفاتم سمايل قادرفاتم3113
33307504420302آوير1977شكريه حسينسامي محمد حمدوكسامي3114
33307504339981آوير1952امينه مصطفىهمين حسن خليلهمين3115
33307504703056مخمور1971صبريه مصطفىغفور حسين احمدغفور3116
33307504654236مخمور1971خديجه حسينستار محمد احمدستار3117
33307504537720آنديناوة1927عائشه حسينحميد حسين سليمانحميد3118
33307504224806مخمور1945اسمر قادرمامند محمد حسنمامند3119
33307706381958آنديناوة1942سلطانه حمدفاطمه محمد قادرقاطمه3120
33307504528866آنديناوة1939زاهيره رسولآريم حسن مولودآريم3121
33307504734776آنديناوة1963ناخشين احمدصبريه محمد حسنصبريه3122
33307507437769مخمور1954زيرين عزيزبفرين عبداهللا رسولبفرين3123
33307504935090مخمور1948زليخ احمدبكر حسين عثمانبكر3124
33307504100739آنديناوة1970بسي اسماعيل عبداهللاآان عمر سليمآتان3125
33307504819381آنديناوة1944نقشين عليعيشي سليمان معروفعيشي3126
33307504567942مخمور1969سعاده ممندشوان ابوبكر حمد امينشوان3127
33307504883106آنديناوة1952مامز شريفسعيد مصطفى حسينسعيد3128
33307504730383آنديناوة1976امنه رضاوشيار سعيد مصطفىوشيار3129
33307504168507آنديناوة1981ستيله عبداهللارسول مامند رسولرسول3130
33307504658011مخمور1964بسي رجبفرهاد رفيق محمدفرهاد3131
33307504966410آنديناوة1945خديجه سليمعثمان عمر بيرداودعثمان3132
33307504086123مخمور1957صافيه قادرانور مولود حسينانور3133
33307504774749آوير1967حنيف قادرحمزه عثمان حسينحمزه3134
33307504681504آنديناوة1954نخشين عليحسين محمد امين عبداهللاحسين3135
33307504622914آوير1967اسمر عزيزآاوه قادر عثمانآاوه3136
33307504646151مخمور1951مريم محمودآافيه طاهر عثمانآافيه3137
33307504662458مخمور1965مريم درويشغازي سليمان داودغازي3138
33307504033694آوير1970نافعه يونسعبداهللا بكر صديقعبداهللا3139
33307504624351آنديناوة1951فاطمه مصطفىعبداهللا رجب عزيزعبداهللا3140
33307504666056آوير1977عطيه آريممهدي مولود رمضانمهدي3141
33307504862975مخمور1978ستي عليناظم طه خضرناظم3142
33307504667603آوير1966معتبر مامهحكيم محمد معروفحكيم3143
33307504440988مخمور1955عيشي احمدبرهان احمد عوالبرهان3144
33307504285581آوير1949خديجه عليوشيار محمد امين حمدوشيار3145
33307504686946آنديناوة1972همين آريمابراهيم مصطفى احمدابراهيم3146
33307504085309مخمور1953حبيبه حسيناسماعيل صابر سعيداسماعيل3147
33307504224882مخمور1949امينه خضرطاهر احمد شريفطاهر3148
33307504446260مخمور1953خديج حسينشكر حمد مصطفىشكر3149



33307504917593مخمور1966حنيف احمديوسف عبداهللا خضريوسف3150
33307504529261مخمور1929امينه حمه شريفعمر سمايل خضرعمر3151
33307504531847آنديناوة1956سلطانه عليمحمود عبداهللا حسنمحمود3152
33307504994360آنديناوة1981نظيره آمالمصعب يحيى عزيزمصعب3153
33307504458592آوير1967زليجه حمدجمال جالل قرنيجمال3154
33307504625935آوير1930بسي عزيزمولود رمضان ابراهيممولود3155
33307504776907مخمور1970آتان اسماعيلصباح صديق مصطفىصياح3156
33307504923759آنديناوة1951سلطانه رسولعمر محمد امين  محمودعمر3157
33307504772808آنديناوة1946همين سعيدصاح عباس صالحصالح3158
33307504941278مخمور1976فاتم سعيدتحسين طه حمدتحسين3159
33307504759395مخمور1967حبيبه احمديوسف قاسم مصطفىيوسف3160
33307504202085آوير1966زاري رمضاننوير سعيد حسننوري3161
33307504646843آنديناوة1931زليخه محمدعليحسن محمد عبداهللاحسن3162
33307504555209آنديناوة1979ساميه عثمانسالم سليم صالحسالم3163
33307504707341آنديناوة1956آلي عبداهللاشيرزاد عزيز حسينشيرزاد3164
33307504762371آنديناوة1969سيوي محمودآمال مصطفى خضرآمال3165
33307504101503مخمور1960قدريه عبداهللازعيم رشيد قادرزعيم3166
33307504790904مخمور1937زليخه اسماعيلعيشان شريف عزيز مصطفىعيشان3167
33407504461544قراج1964رابعه رضاعارف حسن حسينعارف3168
33407504557186آوير1927زليخ ميرزاسمايل خضر قادرسمايل3169
33407504530225آوير1930امنه خضرعبداهللا محمد علي حمدعبداهللا3170
33407504539170آوير1974عيشي رؤوفعبدالغفور بابير رسولعبدالغفور3172
33407504663047آنديناوة1972همين عبداهللازليخه طاهر رسولزليخه3173
33407504167547قراج1966خاصي آريماحمد ابراهيم علياحمد3174
33407507493201آنديناوة1953حبيبه عبداهللاسيف الدين حسن يوسفسيف الدين3176
33407507493201آنديناوة1928حنيفه رشيدحسن يوسف قادرحسن3177
33407504636998آوير1971زبيده عزيزآمال حمد امين حسينآمال3178
33407504490464آنديناوة1970خديجه عزيزشمس الدين سواره خضرشمس الدين3179
33407507722917قراج1970صبريه عليبايز مولود عبداهللابايز3180
33407504496145آوير1975بكم عمرشاخوان محي الدين عزيزشاخوان3181
33407504759401آنديناوة1982بفرين عزيزطلعت واحد حسينطعت3182
33407504760348آوير1975عيشي رؤوفامير بابير رسولامير3183
33407504673516قراج1971آلي شريفآمال عثمان حسينآمال3184
33407504909921قراج1970بدريه رسولفاروق جبار آريمفاروق3185
33407504628629آوير1979بجيسي عثمانسعداهللا حمد عوالسعداهللا3186
33407504510250قراج1966زينب عمرجميل جالل عبداهللاجميل3187
33407504686762آنديناوة1972خانه فرحانعمر يابه جميلعمر3188
33407504639405آنديناوة1977رازيه اسعدشيرزاد حبيب حسنشيرزاد3189
33407504646234فراج1968آافيه بابكرسامي سلطان محمدسامي3190
33407507665936آنديناوة1956بكيسي نادرآتانه حسين ابراهيمآتانه3191
33407504802719آنديناوة1978صبريه مولودتحسين طه ابراهيمتحسين3192



33407504616850آنديناوة1973بديعه مولودشكر عمر امينشكر3193
33407504988997آنديناوة1976مريمه عبداهللاآاظم هاشم محمدامينآاظم3194
33407504936104آنديناوة1970بهيه طاهرتحسين رسول عبداهللاتحسين3195
33407504048566آوير1965مريم بابيرانور احمد عليانور3196
33407504053288آنديناوة1968امنه ابراهيمادريس فاروق حمدادريس3197
33407504823350آنديناوة1968مريم محمدسيامند سواره عليسيامند3198
33407504912450آوير1966بهيه يونسغازي حمد احمدغازي3199
33407504559763آوير1974عازب معمررزآار انور حمدامينرزآار3200
33407504663681آوير1967رابعه آريمعيسى موسى صوفي برايمعيسى3201
33407504633988آوير1965عاصيه محمدعثمان داود عبداهللاعثمان3202
33407504629735آوير1966حياة حسينهادي سعدي بيرداودهادي3203
33407504635492آنديناوة1971صبيحه يابههمداد حسن رشيدهمداد3204
33407504814207آنديناوة1932آابان عليامنه محمود عليامنه3205
33407504499058آنديناوة1942فاطمه احمداسمر حويز مولود رسولاسمر3206
33407504476833آنديناوة1963نخشين بايزعبدالخالق مصطفى عمرعبدالخالق3207
33407504776500آنديناوة1974مريم شريفطاهر توفيق عبدالرحمنطاهر3208
33407501131431آوير1950مياس حمدامينشكري بكر ابراهيمشكري3209
33407504674468آوير1968ستي يونسحازم ياسين حسنحازم3210
33407504337220آوير1960صافيه حمدزرار نوري شكريزرار3211
33407504488632آنديناوة1966بكم طاهرجمعه عثمان حميدجمعه3212
33407507575324آوير1975خديجه عثماننجيه عمر محمدنجيه3213
33407504620779آوير1956ستي حمد امينصافيه سعيد مصطفىصافيه3214
33407504994537آوير1966حنيفه رحمنابراهيم حسين عزيزابراهيم3215
33407504704282آوير1964نخشين عوالحسين حمد احمدحسين3216
33407504457914آنديناوة1962عيشان سليمانجمال موسى رشيدجمال3217
33407504635176آوير1979شكريه عوالمحمد رحمان نادرمحمد3218
33407504470133آنديناوة1973رابعه اسماعيلنصر الدين حسين محمدنصر الدين3219
33407504901098آنديناوة1972امنه رضارزآار سعيد مصطفىرزآار3220
3340750آنديناوة1957عطيه يونسفاتح ظاهر احمدفاتح3221
33407504258412آنديناوة1940رحيمه عبداهللاعبداهللا حسين قادرعبداهللا3222
33407504991594آنديناوة1974خديجه سعيدياسين مصطفى حمدياسين3223
33407507397282آنديناوة1957زوليخه عبداهللافاروق اسعد مولودفاروق3224


