
قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

قرية  ناحية قضاء محافظة رقم الصك وجبة مرحلة الصجيفة سجل ائرة االحوال ايم الزرج او الزوجة االسم الكامل ت
نيكالو كوير مخمور نينوى 7 3028 125 1993 كنديناوة لميعه جميل عبدالرحمن ئاالن حامد مصطفى محمد  1

كونة سيخور قراج\ مخمور نينوى 68224411 7 3042 169 1198م قراج جيمن رسول قادر ئوميد خضر حمد حاجي كردي 2
كرده بان قراج مخمور نينوى 7 3029 196 207 قراج عيشى محمد يونس ابابكر رمضان حمد على اومر بك 3

شيخان شيخان نينوى 66979796 9 3003 162 43 شيخان نادره محمد حسين ابراھيم احمد ابراھيم صالح 4
سنجار سنجار نينوى 66980313 1 3006 29 390م القحطانية فاطمه حسين حيدر ابراھيم احمد جمعه احمد البيوات 5

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883472 5 3001 121 12168م زمار عزيمه صالح كلش ابراھيم احمد حسين محمو حسين 6
تل قصب القيروان سنجار نينوى 66981146 3 3006 1006587 533 القيروان تعلي حسن قاسم ابراھيم احمد سلو  الخجو 7

ديبكه مخمور نينوى 9 3029 31137 156 اربيل رابعه احمد حمد ابراھيم احمد صمد امين  8
قرية سيد عسي كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 179 599 كنديناوة خانزاد بيربال قادر ابراھيم احمد قادر   9
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67805697 10 3023 132717 664م ربيعه فاطمة حميد كلش ابراھيم احمد كلش حسن ال حسن 10
نيكالو كوير مخمور نينوى 10 3030 5 1103م كنديناوة بيريفان ياسين محمود ابراھيم احمد محمود محمد باالني 11
كرشكت زمار تلعفر نينوى 67458920 9 3022 126 2202م زمار وضحه احمد اسماعيل ابراھيم احمد نعمو  ال يوتي 12
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978742 1 3003 78634 594 شيخان اسومه علي عبدالكريم ابراھيم احمد ياسين حسن 13

زماره كبير كوير مخمور نينوى 10 3029 133 2291 كوير نسيمه بكر حسن ابراھيم اسماعيل حسن احمد  14
كنديناوه ديبكه مخمور نينوى 67254696 8 3030 39 1120 كنديناوة امينه محمد رشيد ابراھيم اسماعيل حسين حسن  15
البشير كلك حمدانية نينوى 67972257 4 3048 189 524 حمدانيه حمدية احمد حمو ابراھيم اسماعيل محمد علي  16

كوير مخمور نينوى 10 3028 59 604 اربيل نازناز خسرو رسول ابراھيم اغا احمد مام خوله دزةيى 17
سنجار سنجار نينوى 67459828 9 3020 6 2297 دھوك نوفه خديده خلف ابراھيم الياس عيدو ابراھيم  18

شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979611 5 3003 91 2268م زمار انه نيان حيول ابراھيم بادر خلف علي ال ميرزا 19
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376102 10 3022 137 2166 ربيعه عمشه سعدون بھرم ابراھيم بادر يوسف بادر ال بادر 20
كرصول شمال سنجار نينوى 67727430 7 3012 111526 558 الشمال سيفي قاسم قولو ابراھيم بشار قولو رشو  21
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979208 6 3003 118531 593م شيخان كافيه عبدالحميد  محمود ابراھيم بكر كريم محمد 22
كربير زمار تلعفر نينوى 66883390 4 3001 131 92147 زمار فھيمه حسين علي ابراھيم تمر خلف عبدي  23
جزي زمار تلعفر نينوى 66883495 5 3001 146 869 زمار عونيه احمد خلف ابراھيم تمر فتو  تمر 24

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883478 5 3001 37 147 زمار خديجه معذو عقدى ابراھيم جانكير ابراھيم  عبدي 25
كوير مخمور نينوى 4 3032 69 11175 كوير ساجده ويسى خورشيد ابراھيم جبرائيل سليمان   26

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66979231 6 3003 21 1421م شيخان ابراھيم جھاد طاھر ككو   27
جخرى زمار تلعفر نينوى 10 3049 131525 658 زمار نوره اسعد مسطو ابراھيم جواد عزام قلندر  28
سيقبات زمار تلعفر نينوى 7 3021 171 2296م زمار ھيام عادل ياسين ابراھيم حاجو عزيز محمد  29
خان احفيه زمار تلعفر نينوى 66883204 3 3001 86 832م زمار شكر علي سمو ابراھيم حاجي جامو علو  30
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375181 6 3022 3 2146م زمار خالدة محمد علو ابراھيم حامد حمو علو ال علي 31

زمار تلعفر نينوى 67375239 5 3022 79 2166 ربيعه بريخان حسين محمد ابراھيم حامد محمد ابراھيم ال بادر 32
زمار تلعفر نينوى 66979635 5 3003 197 2202 شيخان ھنري محو علي ابراھيم حامد محو  ال مندو 33

تل ذبيان زمار تلعفر نينوى 67376182 10 3022 136416 683 ربيعه كلستان عميدهللا عمر ابراھيم حاول شرف زينال ال شرف 34
حمه اغا زمار تلعفر نينوى 66979603 5 3003 129119 646 زمار شكريه حسن محمد ابراھيم حبش محمد علي   35

سنجار سنجار نينوى 0339852 9 3011 97 953 القحطانية كاجو حسن جردو ابراھيم حجي ابراھيم خدر عيسى 36
شاميكا زمار سنجار نينوى 6 3010 85 358 الشمال منى كجو سرحان ابراھيم حجي رشو حسين الدخي 37

المنطقة االصلية التي اعيد اليھا الرقم معلومات ھوية االحوال المدنية االسم
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خانصور شمال سنجار نينوى 67649467 1 3011 113269 567 الشمال خاتى خضر سليمان ابراھيم حجي مجو حمو الشركانى 38
دوكردكان قراج مخمور 4 3030 26612 134 مخمور حليم محمد خليل ابراھيم حسن حسين   39
زوماني سنجار سنجار نينوى 66877991 7 3013 156 953م سنجار شيرين خلف سليمان ابراھيم حسن سعيد خضر عمر 40

كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67375378 3 3022 117 2295م زمار زھره محمد عبدهللا ابراھيم حسن عبدهللا حسن  41
نيكالو ديبكة مخمور نينوى 7 3028 131 168 كنديناوة فوزية اسماعيل عزيز ابراھيم حسن عبدهللا كريم باالني 42

سنجار تكيف نينوى 66883045 1 3001 107 1356 سنجار ميون رشو علي ابراھيم حسن علي سليمان  43
حطين شمال سنجار نينوى 67649534 1 3011 33 1526م الشمال كلي عيسى حسين ابراھيم حسن مراد   44

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 9 3021 1301 651م زمار دره احمد عمر ابراھيم حسن يوسف عمر  45
كوير مخمور نينوى 10 3028 43 17 اربيل الھام نورالدين محمد امين ابراھيم حسن يونس قادر  46

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 127737 639م زمار نزيه حسن محمود ابراھيم حسو على عمو  47
سيفيان زمار تلعفر نينوى 10 3021 197 127م زمار خديجة احمد عباس ابراھيم حسو علي ابراھيم ال احمد 48

قراج مخمور 8 3029 54163 271 قراج مھديه علي لطيف ابراھيم حسين احمد سور  49
كلشين شيخان شيخان نينوى 66979536 8 3003 118596 593 شيخان زھره عبدالكريم اسماعيل ابراھيم حسين اسماعيل حسن 50

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 4 3021 30 1986م سنجار نجاة كمال احمد ابراھيم حسين بلو عبدهللا  51
زمار تلعفر نينوى 67458787 1 3022 56 2147م زمار فيزو خليل حمو ابراھيم حسين حمو يوسف حسن 52
كرسي سنجار نينوى 6 3010 160 1077 الشمال باران سيدو خلف ابراھيم حسين خلو خصر  53
كوير مخمور نينوى 4 3033 71 1678 كوير بديعة داود حسن ابراھيم حسين عزيز احمد  54
كلك مخمور 67972574 7 3048 35295 677 حمدانية مدينة شامر قادر ابراھيم حسين علي محمود  55
شيخان شيخان نينوى 66979979 5 3004 137 1413م شيخان شيماء ناظم رحيب ابراھيم حسين علي ممي 56

كرشت زمار تلعفر نينوى 66883007 1 3001 520 64 زمار عائشة صالح تاج الدين ابراھيم حسين محمد نعمو ال نعمو 57
القيروان سنجار نينوى 3 3014 105241 527 القيروان ميان صالح محمد ابراھيم حمد عزيز محمد  58
سنجار سنجار نينوى 5 3010 132 179م سنجار منجي درباس سليمان ابراھيم حمو حسن خلف  59
شيخان شيخان نينوى 66979210 6 3003 118548 593م شيخان ابراھيم حميد امين سليمان   60
زمار تلعفر نينوى 67805567 1 3024 132772 664 ربيعه اسيا نھية احمد ابراھيم حميد ھسام حاجي  61
سنجار سنجار نينوى 0340968 8 3011 8 953م القحطانية عمشة حسين مطو ابراھيم حيتو عيسى جلعان  62

سنجار نينوى 67006295 9 3008 134 351م سنجار غزاله محمد حسين ابراھيم حيدر خضر برو  63
القحطانية سنجار سنجار نينوى 0344397 9 3010 110219 552 القحطانية كامو خلي يوسف ابراھيم خدر خديدا حسين الزندنان 64

سنجار سنجار نينوى 1 3010 110207 552 القحطانية ابراھيم خديدا بكر عيسى    65
سنجار سنجار نينوى 66883129 2 3001 157 848م سنجار جرا ابراھيم خضر ابراھيم خضر علي خضر خشو 66
سنجار سنجار نينوى 66883129 2 3001 157 848م سنجار وداد مجيد نادر ابراھيم خضر علي خضر خشو 67
سنجار سنجار نينوى 66883129 2 3001 157 848م سنجار وداد مجيد نادر ابراھيم خضر علي خضر خشو 68
كلك حمدانية نينوى 67972283 4 3048 147 444 حمدانيه ابراھيم خضر ميكائيل داود    69

راشد زمار سنجار نينوى 2 3010 115616 579 الشمال عدلو سيدو قاسم ابراھيم خلف شوجك سينو الخالدي 70
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376147 10 3022 168 568 ربيعه فاطمه خلت جولو ابراھيم خلف عبدي يوسف ال خوجو 71
سحيال زمار تلعفر نينوى 67375467 8 3022 40 2296 زمار فھيمه حسين عبدالكريم ابراھيم خلف علي خلف ال شمدين 72

زمار تلعفر نينوى 9 3022 120 1280 زمار اسيا ابراھيم حجي عمر ابراھيم خلو علي   73
زمار تلعفر نينوى 67805592 1 3024 44 1787م زمار صالحه محمد على ابراھيم خليل ابراھيم اسماعيل ال عمر 74

كلشين شيخان شيخان نينوى 66979525 8 3003 53 1416م شيخان مريم قاسم محمود ابراھيم خليل عبدهللا محمود 75
سيقبات زمار تلعفر نينوى 1 3023 74 843م زمار فاطمه رمضان علي ابراھيم خليل علي محمد  76
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حمداغا زمار تلعفر نينوى 9 3021 165 520م زمار خديجة رمضان حاجي ابراھيم خليل محمد يونس  77
سنجار سنجار نينوى 0294271 2 3001 41 380م سنجار ھدية علي احمد ابراھيم خليل مصطو دحان  78

قريھبرازاي ك شيخان شيخان نينوى 67009119 1 3005 11872 594 شيخان عظيمه محمد احمد ابراھيم خورشيد مجيد ابراھيم 79
خانصور شمال سنجار نينوى 67007908 6 3009 113212 567م الشمال محبت خضر مراد ابراھيم داھر قرى يوسف الشركانى 80
سنجار سنجار سنجار نينوى 66883003 1 3001 171 2233م سنجار فوزيه داود خضر ابراھيم داود خضر بكر الخالدي 81

زمار سنجار نينوى 66883163 2 3001 109202 547 سنجار كلي مورو عزو ابراھيم رزا مراد علي  82
قايماوه شيخان نينوى 66982701 10 3004 118538 593 شيخان سليمه صالح عبيد ابراھيم رشيد حميد بازينه 83
خيات حمدانية نينوى 2 3028 89 272م حمدانية مريم حسين محمد ابراھيم زينل محمد   84

زمار سنجار نينوى 0339869 9 3011 97 294 سنجار محبت علي حسن ابراھيم سلو حسن علي علي 85
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883818 10 3001 191 1411م شيخان شيماء محمود حسن ابراھيم سليمان احمد عبدالكريم 86
نوغران كوير مخمور نينوى 2 3033 65 524 كوير نعيمه طاھر محمود ابراھيم سليمان اسماعيل عبدهللا  87
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 9 3049 150 252م زمار فخرية حمزة موسى ابراھيم سليمان قادر يونس  88
كرفقير شيخان نينوى 66979929 1 3004 180 1419م شيخان حليمه محمد صالح محمد ابراھيم شاھين احمد فرو 89
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883101 2 3001 128184 641 زمار مسرى عيسى على ابراھيم شھاب رشو  رشكانى 90
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883101 2 3001 128184 641 زمار مسرى عيسى على ابراھيم شھاب رشو  رشكانى 91
جخري تلعفر تلعفر نينوى 67458799 1 3022 145 425م العياضية مريم يوسف محمد ابراھيم صالح يوسف  صالح 92
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883764 9 3001 29 1413 شيخان خانم علي مجيد ابراھيم صديق علي ابراھيم 93
بشار قراج مخمور 4 3030 123 1048م مخمور ساريه عزيز ابراھيم ابراھيم طه بيرداود ناصر حاجي 94

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 2 3022 137 238 زمار فصوله يوسف حمد ابراھيم عباس حمد حمد ال حمد 95
سنجار نينوى 10 3007 81 1331 سنجار ابراھيم عبدال علو     96

سنجار سنجار نينوى 67458471 2 3020 24 2231 سنجار يسرى عبدالرحمن ياسين ابراھيم عبدالحميد يوسف عبدهللا  97
شيخان شيخان نينوى 66884217 7 3001 96 2161 شيخان شرين خدر سليمان ابراھيم عبدالسالم سليمان خلف 98

طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978079 2 3002 133 1413م شيخان اسماعيل ابراھيم عبدالسالم ابراھيم عبدالسالم سليمان خلف موران 99
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978079 2 3002 133 1413م شيخان حمديه حامد امين ابراھيم عبدالسالم سليمان خلف موران 100
كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 6 3021 121 520 زمار نورة سلو احمد ابراھيم عبدالعزيز حسين ناصر  101

زمار سنجار نينوى 66981015 9 3006 115418 578 الشمال عمشة خدر حسن ابراھيم عبدو حسن خدر  102
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67375257 4 3022 116 2202 زمار خوخ عمر علي ابراھيم عبدي مراد بكر عبدى 103

زمار تلعفر نينوى 6 3021 117 2202 زمار بھان ابراھيم عزو ابراھيم عزو حسين  برو 104
كوير مخمور 10 3030 52 105 مخمور حواء عثمان حمد ابراھيم عزيز جيزنى احمد باالنى 105

سعد اوه كوير مخمور 6 3028 178 1064 كوير بيخال محمد بكر ابراھيم عزيز مولود عزيز  106
زمار تلعفر نينوى 67172337 4 3022 41 2298 زمار كرجة حمدش ابراھيم ابراھيم علي ابراھيم محمد  107
م شيخان شيخان نينوى 66980079 2 3004 99 2163 شيخان ناديه ايوب محمد ابراھيم علي احمد بكر 108

خان اصفيه شيخان شيخان نينوى 66883559 6 3001 96 2112م زمار غزاله كيلو علي ابراھيم علي احمد بكر  109
باباو شيخان شيخان نينوى 67009079 6 3005 37 1403م شيخان غالبه احمد رمضان ابراھيم علي انور  110
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375452 7 3022 136432 683 تلعفر نازي محمد حسام ابراھيم علي جندي مراد ال مندي 111

نينوى سنجار نينوى 67649866 6 3011 126413 573 الشمال غزال حسن عطيش ابراھيم علي حسن حسين  112
ماسكه ربيعة تلعفر نينوى 7 3023 132635 664 ربيعه كلي محمد حاجي ابراھيم علي حسو خليل ال معزو 113
شيبانا زمار تلعفر نينوى 67458978 9 3022 5 2296 زمار لنسه عباس محمد ابراھيم علي عمر ابراھيم  114

زمار تلعفر نينوى 67171793 1 3022 68 2295 زمار سوسن حسين مراد ابراھيم علي عمر مراد عمر 115
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تيكالو كنديناوة مخمور 67805382 6 3033 46 1045م كنديناوة امينة عزيز احمد ابراھيم علي قادر عبدهللا  116
بشر كلك حمدانية نينوى 67972580 7 3048 141 336م حمدانيه حمدية عبدالكريم خضر ابراھيم علي كاكل عزيز  117

زمار تلعفر نينوى 67375232 5 3022 144 1789 ربيعه خديجة ابراھيم علي ابراھيم علي محمد  ال ابراھيم 118
كشاف نوكاني كوير مخمور نينوى 67254595 7 3030 153 1008 كوير اميره احمد حمد ابراھيم علي محمود ابراھيم  119

زمار تلعفر نينوى 67375268 4 3022 100 2287 زمار نوري ابراھيم عمر ابراھيم علي محمود علو ال اصالن 120
عوينة زمار تلعفر نينوى 66883498 5 3001 37 2169م زمار عدنان ابراھيم عمر ابراھيم عمر حسن ميرزا  121

جه غه ميره كنديناوة مخمور 6 3028 33502 168 كنديناوة امال كاكل فقي ابراھيم عمر خضر مصطفى  122
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375478 8 3022 91 491م ربيعه خاني علي يوسف ابراھيم عمر رشيد ھسام ال ھسام 123

كنديناوة مخمور نينوى 2 3030 30854 155 كنديناوة شكريه طاھر عمر ابراھيم عمر عبدهللا حاجي  124
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66884255 7 3001 118492 593م شيخان نجاه عجيل علي ابراھيم عمر عبدهللا مصطفى 125

قراج مخمور 9 3029 123 96 قره حسن زاري محي الدين خضر ابراھيم عمر قادر سليمان  126
زمار تلعفر نينوى 4 3021 131814 660م زمار فاطمه احمد على ابراھيم عمر محمد  الفرانى 127

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883560 6 3001 83 2116م شيخان وھيبه صابر حسن ابراھيم عمر موسى عمر 128
باباو شيخان شيخان نينوى 66979165 6 3004 192 1419م شيخان نجاه اسعد محمد ابراھيم عيسى محمد شاھين 129
سيقابات زمار تلعفر نينوى 66979685 5 3003 129823 650 زمار فاطمه مصطفي عبدي ابراھيم غريب علي صفرو  130

مخمور 3 3030 96 1013 مخمور زكيه احمد خضر ابراھيم غريب محمد احمد الخبيرانى 131
سنجار سنجار نينوى 2 3021 109083 546 سنجار وزيرة برجيس سلطان ابراھيم فرحان خلف   132

مخمور 9 3046 196 556 كوير سعاد قادر عوال ابراھيم قادر امين حسن كركوكي 133
نوغران كوير مخمور 6 3028 29102 146 كوير مريم محمد ابابكر ابراھيم قادر حمك   134

زمار تلعفر نينوى 67375825 8 3022 174 2086م زمار غزال برو حسو ابراھيم قادو كورو   135
سنجار سنجار نينوى 5 3010 107924 754م سنجار نھو داود علي ابراھيم قاسم احمد خلف جبور 136

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883445 5 3001 1 222م زمار عمشه بلو حسين ابراھيم قاسم رزكو عمو رزكو 137
القحطانيه سنجار نينوى 10 3010 110303 552م القحطانية بسي مراد علي ابراھيم قاسم علي حسن  138

كربير زمار تلعفر نينوى 2 3022 102 2189 زمار ھديه يوسف نمر ابراھيم قاسم نمر خلف نمر 139
سميله زمار تلعفر نينوى 66979648 5 3003 65 2288م عقرة بيروز ويردي حسن ابراھيم قاسو حسن حاجي ال ويردي 140
كربير زمار تلعفر نينوى 66883029 1 3001 116 2112م زمار مريم سليمان حسن ابراھيم كرى جلو حاجو جلو  141

كوير مخمور 4 3030 32 446 قراج ماريه سعيد حسن ابراھيم كريم حسن احمد  142
عبداليه مريبا شيخان نينوى 66884254 7 3001 61 1146م شيخان كلثوم محمد شريف ابراھيم كالش خضر علو 143

عين موسى زمار تلعفر نينوى 2 3022 18 648م زمار بيروز شكري ياسين ابراھيم كوفي محمد رشيد  144
زمار سنجار نينوى 66981193 9 3006 72 782 الشمال بس جردو حسين ابراھيم ماجد بركات كنعان  145

تل بنات سنجار نينوى 3 3014 120 660م القيروان خرنوف صالح محمد ابراھيم ماصي حسن   146
قلعه موسي رش زمار تلعفر نينوى 67375303 3 3022 132193 664 ربيعه فاطمة محمد اسماعيل ابراھيم محمد ابراھيم حسين ال حسين 147
كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67375460 8 3022 132897 664 ربيعه نوروز محمود ابراھيم ابراھيم محمد ابراھيم محمد ابراھيم 148
برازي كبير شيخان نينوى 66982588 9 3004 118716 594 شيخان مياسه عيسى تحسين ابراھيم محمد امين احمد 149

قوج قرراج مخمور نينوى 68224033 8 3042 75716 279 كنديناوة شھلة مولود محمد ابراھيم محمد امين احمد   150
شيخان شيخان نينوى 66883826 10 3001 16 682م شيخان مسنى خان محمد على ابراھيم محمد امين حسن 151
شيخان شيخان نينوى 66978962 3 3003 98 621م شيخان ريناس شمو حاجي ابراھيم محمد امين محمد 152

عوينه زمار تلعفر نينوى 67375807 8 3022 66 319م ربيعه خاني ابراھيم محمد ابراھيم محمد حامد ابراھيم ال حامد 153
زمار تلعفر نينوى 67171797 1 3022 159 2296 زمار دري يحي حسين ابراھيم محمد حسن ابراھيم حسن 154
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سي قبات زمار تلعفر نينوى 67375354 3 3022 58 2147م زمار مريم رشيد علي ابراھيم محمد رشيد محو  155
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 73 2112 زمار امينة عمر حاجي ابراھيم محمد رمو بالسم رمو 156

م سنجار سنجار نينوى 66980127 2 3005 168 147م سنجار نوزه على محمد سعيد ابراھيم محمد شيبو مراد ال حسن 157
شيخان شيخان نينوى 66978053 1 3002 1849 593 شيخان بريخان صالح خدر ابراھيم محمد صالح ابراھيم 158
زمار تلعفر نينوى 67458784 1 3022 119 2296 زمار بھية علي حاجي ابراھيم محمد صالح محمد  159

قلعة زمار تلعفر نينوى 67376185 10 3022 132637 664 ربيعه فضيله فاضل مطي ابراھيم محمد قبو ھسام ال عثمان 160
شيخان شيخان نينوى 66982528 8 3004 182 1976 شيخان فخريه علي سليمان ابراھيم محمد ككو حمد 161

كربير زمار تلعفر نينوى 66883277 3 3001 9 2112م زمار امينه يوسف كلش ابراھيم محمد كلش حسين  162
كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 63 527 مخمور رابعه عثمان حمد ابراھيم محمد موسى على  163

عبداليه شيخان نينوى 66982695 10 3004 118504 593م شيخان فاطمه محمد احمد ابراھيم محمدامين محمد عبدهللا 164
برزوار كنديناوة مخمور 68224786 4 3043 193 106م كنديناوة بدريه اسماعيل بابير ابراھيم محمود سليم ابراھيم  165
حمداى زمار تلعفر نينوى 66883435 5 3001 63 1440م زمار خنساء محمد علي ابراھيم محمود علي محمود يوسف 166

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67458909 9 3022 174 869م زمار بلقيس محمد حسن ابراھيم محو سمو محو  167
زمار تلعفر نينوى 67375414 7 3022 132871 665 ربيعه خاني علي بادر ابراھيم مسيحية محمد عثمان  168
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 111 1068 اربيل فوزيه صالح سعيد ابراھيم مصطفى احمد مصطفى  169
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 111 1068 اربيل فوزيه صالح سعيد ابراھيم مصطفى احمد مصطفى  170

كل انجم كوير مخمور نينوى 67251556 4 3031 30527 153 كوير فاطم محمود حسن ابراھيم مصطفى محمد احمد كردي 171
زمار تلعفر نينوى 6 3021 157 102م زمار عائشة حاجي احمد ابراھيم مطو قلندر مجولي الجريان 172

كاوه ره كنديناوة مخمور نينوى 3 3032 103 1075م مخمور شيماء محمود سليمان ابراھيم مولود صوفي امين  173
زمار سنجار نينوى 67650820 3 3011 113068 566 الشمال نورة محي رشو ابراھيم ميرزا خلف خضر شريف 174
سنجار سنجار نينوى 66883047 1 3001 29 2189 سنجار نورة محمد درويش ابراھيم نحي شاقلي  الحاجي 175
مخمور مخمور 67250552 9 3030 93 1395م مخمور بفرين محمد بيربال ابراھيم وسمان مراد عمر دزه يي 176

شيخان نينوى 66982705 10 3004 118553 593 شيخان كوي عبدالقادر محمد ابراھيم ياسين جرجيس محمد 177
سنجار نينوى 67727690 9 3012 109361 547م القيروان ميان عبدي ناصر ابراھيم يوسف الياس عبدي  178

زمار سنجار نينوى 67006443 7 3008 111590 558 الشمال كالله حسين كنو ابراھيم يوسف حسن ناصر السكاني 179
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458846 1 3022 14 2298 زمار نزيمه مصطفى محمد ابراھيم يوسف محمد عمر محمد 180
ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978823 2 3003 11 1413 شيخان زوزان عبدهللا محمود ابراھيم يوسف يونس شريف 181

كلك مخمور 67972551 7 3048 75 66 حمدانية شيرين ابراھيم يونس ابراھيم يونس حمكو يونس  182
شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان حسن عامر حسين ابراھيم يونس خلف مردان 183
كلك حمدانية نينوى 67972220 3 3048 165 26 حمدانية نسرين محمد عزيز ابراھيم يونس محمد يونس  184

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376164 10 3022 132695 664 ربيعه كرموشه احمد ميرزا ابرھيم يوسف قاسم محمد ال برزي 185
سنجار سنجار نينوى 66883051 1 3001 73 2233م سنجار جميلة الياس عيدو ابو بكر بدل مجيد عباس  186

صفيه كوير مخمور نينوى 2 3042 2865 144 كوير ھكشه مشير عبدلى ابو زيد شيخه كرول رسول  187
مخمور مخمور 67646393 2 3031 185 160 مخمور عطيه مولود اسماعيل ابوبكر ابراھيم اسماعيل ابراھيم  188

عوينه كوير مخمور نينوى 9 3029 137 1367 كوير زكيه ابراھيم احمد ابوبكر احمد عزيز عبدهللا  189
ذھبية كوير مخمور 68224545 1 3042 92 1063م كوير سعدية شاكر ابراھيم ابوبكر ايوب عبدالكريم اسماعيل  190

كنديناوة مخمور 68224415 7 3042 85 1435م كنديناوة اشتي اسماعيل شريف ابوبكر ايوب ھمزة حسين مامش 191
كرشينة كوير مخمور 10 3030 139 358 مخمور صبيحه عزيز صالح ابوبكر خدر محمد قادر  192

كوير مخمور نينوى 67254585 7 3030 118 477 كوير صديقه حسن عثمان ابوبكر خورشيد صالح عبدهللا  193
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كوير مخمور نينوى 2 3029 172 1360 كوير بري صالح اسماعيل ابوبكر شيخه حسن   194
كنديناوة مخمور نينوى 67251620 4 3031 161 603 مخمور جيھان ابوبكر سمايل ابوبكر صديق عبدهللا عثمان  195

ديمة كار كنديناوة مخمور نينوى 67970111 5 3049 120 1471م كنديناوة بيمان خيري محمد ابوبكر عبدهللا ابابكر   196
كوير مخمور 67600953 5 3030 27304 137 كوير خارمان مغديد رحمن ابوبكر عبدهللا احمد عبدهللا  197

عاال ديبكة مخمور 10 3035 85 992م كنديناوة روناك شمس الدين صالح ابوبكر عبدهللا احمد علي  198
جلتوك كنديناوة مخمور 7 3032 6 1195 كنديناوة جميله خده ابراھيم ابوبكر عبدهللا مامند حمه  199

كوير مخمور 1 3029 18193 146 كوير بدريه محمد عبدالرحمان ابوبكر عثمان حمد علي  200
ديبكة مخمور 68224932 7 3043 9 33 كنديناوة حسيبة عبدهللا قادر ابوبكر عثمان زيندين فتاح  201

تيكالو كوير مخمور نينوى 7 3028 32521 162 كنديناوة بديعة يونس عثمان ابوبكر عزيز بكر حسن  202
كنديناوة مخمور 67009015 6 3005 148 185م كنديناوة سكينه محمد امين ابورحمان ابوبكر علي عبدهللا حمد  203

ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 68224418 7 3042 165 1450 كنديناوة سميرة خالد حسن ابوبكر علي مولود عبدهللا  204
عاربوك قراج مخمور نينوى 67649208 4 3031 198 227م مخمور نضال رمضان حمد ابوبكر عمر درويش حسن نيديان 205
ديرغا كوير مخمور نينوى 3 3029 28947 145 كوير حمام قادر بيرداود ابوبكر عمر عثمان قادر  206

كوير مخمور نينوى 2 3029 30412 153 كوير مخطومه جالل  ابوبكر محمدامين فرخ محي الدين  207
كوير مخمور 67254400 5 3030 172 40م كوير رازيه عمر  ابوبكر مولود عوال عزيز  208

حسن بك ديبكه مخمور نينوى 2 3033 37 603 كنديناوة صبيحه جمين حمد ابوزيد عبدهللا عثمان حمد شيخان 209
قراج دوم ادريس مخمور 6 3028 4 1454 قراج نجيبه نجم حمد احسان احمد اسماعيل احمد  210

كوير مخمور نينوى 10 3028 173 1063 كوير ناسكه برھان برايم احسان احمد عوال جبرايل  211
سيد عبيد كنديناوة مخمور 9 3032 15 1038م مخمور فاطمه مسلم حسن احسان اسماعيل علي شيخه  212

مخمور 3 3030 68 358 مخمور خانزاد عبدالرحمن فقي احسان عبدالعزيز فقي رسول  213
زمار سنجار نينوى 66883161 2 3001 24 2037م سنجار احسان عبدالھادي عبدو علي ال مال خضھبه عبدالمنعم حيدر 214
كوير مخمور نينوى 7 3029 88 1085 اربيل بكين رحمان فرحان احسان عثمان فرمان   215

خورملة كنديناوة مخمور 68224336 6 3043 121 1326 قراج به يان قادر اسماعيل احسان عزيز زبير معروف  216
كوير مخمور نينوى 4 3029 2 1574 كوير به ناز غازي امين احسان علي حمه شرف حمدامين  217

مخمور 68224104 10 3042 سروين رمضان عبدالوھاب احسان يونس عبدالرحمن يونس  218
سنجار سنجار نينوى 67458151 4 3020 63 2297م سنجار جنار صالح الياس احمد ابراھيم الياس عيدو  219
قراج مخمور نينوى 67970018 4 3050 159 1000م قراج بديعة ابراھيم حسن احمد ابراھيم خضر احمد باجالن 220

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67805698 10 3023 132749 664م ربيعه الھام حسن محمد احمد ابراھيم رشو سعدون ال رشو 221
شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان خالده عمر احمد احمد ابراھيم صالح عبدالرحمن 222

بارا زمار سنجار نينوى 66981187 9 3006 26 877م الشمال كوجر ابراھيم علي احمد ابراھيم عبدو بكر السموقي 223
كربير زمار تلعفر نينوى 7 3021 6 2189 زمار ناري صادق حسو احمد ابراھيم علي حبش علي 224

شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان زينوار عامر حسين احمد ابراھيم محمد صالح 225
باباو شيخان شيخان نينوى 66877191 5 3004 143 1183م شيخان منيره محمد عبدالرحمن احمد ابوزيد عمر ابراھيم 226

شمشمولة كوير مخمور نينوى 6 3029 2 266 كوير سميره محمد حاجى احمد اسعد بيرداود محمد امين  227
عين عويس زمار تلعفر نينوى 7 3021 129387 647 زمار عيشي عرب حاجي احمد اسماعيل عمر عباس  228

شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان فينوار عامر حسين احمد الياس خدر علي 229
شيخان شيخان نينوى 66979857 7 3004 37 1412 شيخان ھاجر خورشيد محمد احمد الياس سليمان خضر 230
سنجار سنجار نينوى 0339921 9 3011 109340 547 القيروان منيفة عباس عبدال احمد الياس عبدال حسين بيوات 231

سيفان زمار تلعفر نينوى 10 3021 131746 659 زمار نورة علي حمد احمد الياس قادر عمر الناصر 232
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سنجار سنجار نينوى 67458022 1 3020 41 2297م سنجار زيان ابراھيم عزيز احمد الياس موسى محمد  233
جخري زمار تلعفر نينوى 67375265 4 3022 10 328 زمار رفعه ابراھيم سلينمان احمد امريث محمد  نعمان 234

كوير مخمور نينوى 2 3029 136 1452م كوير روخسار ابراھيم عمر احمد انور حسين مھدي  235
زمار تلعفر نينوى 5 3021 132779 664 زمار ليلي جامي كلش احمد بشير احمد سليمان ال سليمان 236

كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458844 1 3022 98 2298م زمار عدله صالح شيخو احمد بشير محمد عمر محمد 237
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883412 5 3001 88 2189م زمار مراري علي محو احمد تمو حضرو علي  238
كوجو سنجار سنجار نينوى 1 3012 113 179 سنجار ھزو مطو قاسم احمد جاسم قاسم مطو المندكانى 239
طفطيان باعذره شيخان نينوى 66979316 7 3003 62 1071م شيخان عائشه الياس شمو احمد جرجيس محمد سليم 240
طوبزاوه بعشيقه سنجار نينوى 67647821 7 3031 71 1532 موصل نافعه مجيد جاسم احمد جمعه خضر   241

شيخان شيخان نينوى 66982534 8 3004 21 1420 شيخان اسمي محمد صالح احمد جميل مجيد  242
زمار تلعفر نينوى 67375242 5 3022 132766 664 ربيعه عنود احمد عفدي احمد حاجي حسو عمر ال عمر 243

سنبانا زمار تلعفر نينوى 66979645 5 3003 69 2268 زمار نافيه محسن علي احمد حاجي علي   244
البردية زمار تلعفر نينوى 5 3021 146 2296م زمار دولت امين عبدالرحمن احمد حاجي علي حسين فرحان 245

ربيعة تلعفر نينوى 5 3021 132941 665 ربيعه صافية موسى احمد احمد حاجي عنتر صوفي ال عنتر 246
عمرخالد تلعفر سنجار نينوى 66883100 1 3001 2 229م زمار مقبوله سليمان عثمان احمد حامد بادر محو ال محو 247
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67805536 10 3023 177 111م ربيعه ھزني قاسم عالن احمد حامد علي خان بشار ال بشار 248

البرديه تلعفر نينوى 7 3021 62 46 زمار صاري اسماعيل حسين احمد حجي رشيد حسين االبراھيم 249
شمال سنجار نينوى 0344665 3 3011 149 60 الشمال كوزي نعمت موسي احمد حجي قاسم مھمد  250

سيفيان زمار تلعفر نينوى 10 3021 131958 660 زمار وضعه عمر خليل احمد حسن ابراھيم خليل  251
ماجداوه كوير مخمور نينوى 3 3029 147 1678 كوير ماريه محمد  احمد حسن اسماعيل عبدهللا  252

برازي كبير شيخان نينوى 66982565 9 3004 165 1425م شيخان فيروز محمود سليم احمد حسن حامد اميس 253
زمار سنجار نينوى 4 3022 33 2202م زمار خاني حنيف حسن احمد حسن حسين محمد الحسين 254
كوير مخمور نينوى 5 3028 28226 142 كوير سعدية فاروق عبدهللا احمد حسن خورشيد محمد امين  255
شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان ليزان عامر حسين احمد حسن شريف سليم 256
سنجار سنجار نينوى 2 3021 9 490م سنجار ساره يعقوب الياس احمد حسن شيبو محمود  257

ديمه كار كنديناوة مخمور 67805366 10 3033 79 1040م كنديناوة جوان صالح عبدالرحمن احمد حسن عبدهللا محمد  258
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 89 2301م زمار عيشي يوسف حاجي احمد حسن علو عمو علو 259
خورملة كنديناوة مخمور 68224316 2 3043 1364 609م كنديناوة لعلي سعيد حمه نريب احمد حسن قادر عبدهللا  260
خورملة كنديناوة مخمور 68224316 2 3043 1364 609م كنديناوة لعلي سعيد حمه نريب احمد حسن قادر عبدهللا  261
ام االبين ربيعة تلعفر نينوى 67805634 1 3024 37 833 ربيعه بازيحة محمد حامد احمد حسن محمد  ال حامد 262

زمار سنجار نينوى 1 3015 200 992م الشمال خانة جي سفر احمد حسن مراد وادي  263
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883650 8 3001 143 2162 شيخان فائزه يونس مصطفى احمد حسن مصطفى حسن 264

سنجار سنجار نينوى 67007333 7 3005 49 2037م سنجار نعيمه جمعه ابراھيم احمد حسن يونس داود الخشولي 265
زمار تلعفر نينوى 67375311 3 3022 109 319 ربيعه بسي احمد علي احمد حسين احمد اوسى  266

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 158 4038م زمار منيفه رشيد محمد احمد حسين احمد ايوب البوداخ 267
سنجار سنجار نينوى 66883255 3 3001 58 2269م سنجار نوره سليمان جردو احمد حسين جردو سلطان الخشولي 268

نوغرال كوير مخمور نينوى 3 3029 146 29119 كوير بھيه حمد رسول احمد حسين خضر عزيز  269
قصر سريح زمار تلعفر نينوى 67376189 10 3022 137503 688 العياضية احمد حسين داود عبدالرحمن ال فاروقنسرين حاجي جميل 270
بشار مخمور مخمور نينوى 67254506 6 3030 26366 132 مخمور كافيه صديق رسول احمد حسين سمير حمد صالحي 271
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كلشين شيخان نينوى 66980032 1 3004 195 1416 شيخان شرين صابر سليمان احمد حسين على حسين 272
ترجان كوير مخمور 6 3028 30402 153 كوير حليمه حسن احمد احمد حسين علي   273

خان اصيفه زمار تلعفر نينوى 66883438 5 3001 60 2209م دھوك مدينه علي احمد احمد حسين محمد جامو  274
سنجار سنجار نينوى 1 3021 108913 545 سنجار شمسه عبدالرزاق يونس احمد حسين يوسف   275
كنديناوة مخمور 6 3028 30865 155 كنديناوة نازنين حمد باقي احمد حمد اسماعيل   276

مخمور 67972752 5 3047 سميره سعدى بھاءالدين احمد حمد اسماعيل ھمشين اكوى 277
خورملة كنديناوة مخمور 68224424 7 3042 130 1203م كنديناوة زيان كريم عبدهللا احمد حمد امين رسول   278
ميلھورت كنديناوة مخمور 4 3047 122 607م كنديناوة بھية علي اسماعيل احمد حمد امين علي وسو  279
كةور كوير مخمور 68224610 1 3043 137 1406 كوير نھايه فارس ارى احمد حمد رسول ابراھيم شيخانى 280

تل المطر قراج مخمور 68224625 1 3043 68 1321 قراج امنه علي كريم احمد حمد عثمان علي سيان 281
الساقية كوير مخمور نينوى 3 3029 54467 273 قراج سھيلة عمر حمد احمد حمد قادر سليمان بلباس 282

سنجار نينوى 10 3007 19112 546 سنجار فھيمة الياس حمزة احمد حيدر محمود الياس  283
سنجار سنجار نينوى 67649245 5 3011 109297 547 سنجار زينى حسن احمد احمد خالد ابراھيم اسماعيل  284

عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978047 1 3002 39 2111م شيخان ساجده عبدالمجيد مصطفى احمد خالد حسن عبدهللا 285
كنديناوة مخمور 8 3029 11 1120م كنديناوة ريزان عبدالكريم احمد احمد خالد على حمد ساره ى 286

حمه رش شيخان نينوى 66978974 10 3003 55 2210 شيخان ملكيه محمد رمضان احمد خضر ابراھيم يونس 287
زمار تلعفر نينوى 6 3021 86 1955 زمار ساللة صالح حبيب احمد خضر حبيب ايوب  288
كوير مخمور نينوى 67972783 7 3049 29 524 كوير كلنام ابوبكر شيخة احمد خضر حمد علي  289

خاتوناوه شيخان نينوى 66979312 7 3003 118836 595 شيخان فائزه قاسم شريف احمد خضر علي احمد 290
قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 67805671 10 3023 165 491 ربيعه قمري ابراھيم حسن احمد خلف ابراھيم درويش ال درويش 291

سنجار سنجار نينوى 67458221 6 3020 150 64م سنجار باسمة محمد يونس احمد خلف حمزة محي  292
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 2 3022 130391 652م زمار امينه احمد حسين احمد خلف علي ناصر الناصر 293
قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 8 3021 132701 664 ربيعه خديجه عمر احمد احمد خلف محمد صالح  294
كري زركة زمار سنجار نينوى 66982842 6 3006 90 91م الشمال زھره رشو كمال احمد خلو خضر   295
بيره بان كنديناوة مخمور نينوى 67254694 8 3030 123 1028 كنديناوة سھيله كاكه شين صابر احمد خليل حمد محمد  296

كوير مخمور 4 3030 56088 281 قراج شكريه ھوز ابراھيم احمد خليل صالح   297
عين عويس زمار تلعفر نينوى 669786327 7 3002 129193 646م زمار شمسه عبدالعزيز سعدو احمد خليل علي علي  298
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883652 8 3001 17 1425م شيخان خوله حميد طه احمد خورشيد رشيد صالح 299

شيخان شيخان نينوى 66978136 2 3002 77 753م شيخان صبيحه جرجيس عبدالرحمن احمد خورشيد مجيد ابراھيم 300
زمار تلعفر نينوى 2 3022 119 2147 زمار خديجة حسن سليمان احمد داود رسول محمد  301
زمار تلعفر نينوى 67375477 8 3022 132844 665 ربيعه فاطمة رشيد قاسم احمد دورماز حاجي نزار ال نزار 302
قراج مخمور 67970270 6 3049 7 530 قراج جھان على ابراھيم احمد رحمان قادر رسول  303

صفية كوير مخمور 67972041 3 3049 35 1562م كوير سناء ھياس امين احمد رشيد جارهللا رشكو  304
زمار تلعفر نينوى 66883388 4 3001 109 2189 سنجار نوري عبد صالح احمد رشيد قاسم  السيانة 305

حمد اغا زمار تلعفر نينوى 66883400 4 3001 145 2169م زمار نوفة خليل زكي احمد رمضان ابراھيم حسين االحمد 306
قراج مخمور نينوى 5 3032 191 1139 كنديناوة اميره ابوبكر نايف احمد رمضان عمر محمد اومر بل 307

سيرمه كوير مخمور نينوى 10 3029 164 419 مخمور نجيبه رؤوف رمضان احمد سلطان قادر كامال  308
كلك حمدانية نينوى 67972408 5 3048 109 2035م حمدانيه روشنا علي محمد احمد سليم توفيق محمد  309
مخمور مخمور 8 3032 26149 131 مخمور حبيبة ھادى شريف احمد سليم وسو قادر  310
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زمار تلعفر نينوى 6 3021 131697 659 زمار فصولة علي احمد احمد سليمان احمد علي  311
زمار زمار نينوى 66979515 8 3003 198 675م زمار فاطمة كري حلو احمد سليمان حسن حاجو حاجو 312
كنديناوة مخمور نينوى 67254470 6 3030 30949 155 كنديناوة حسيبه خسرو رسول احمد سليمان رسول محمد  313
سنجار سنجار نينوى 67458023 1 3020 104005 521 سنجار شيرين سليمان صالح احمد سليمان عبدالكريم   314
زمار سنجار نينوى 67172344 4 3022 103 2286م زمار حربية صالح سلو احمد سليمان عمر مراد فقي 315

باباو شيخان شيخان نينوى 66979182 6 3004 41 1416م شيخان فاطمه احمد ياسين احمد سليمان محمد مرعي 316
عبداليه شيخان شيخان نينوى 67009128 1 3005 98 12163 شيخان غزال غازي عمر احمد سليمان ولي  317
كر فقير شيخان شيخان نينوى 66883845 10 3001 21 1415م شيخان تيلي حازم محمود احمد سمو مسيح كريت 318
باباو شيخان شيخان نينوى 66884236 7 3001 118664 594 شيخان بھيه عثمان جلك احمد شعبان خضر جبو 319
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 67375158 6 3022 143 103م زمار عدله يوسف علي احمد شعو فرح  شعو 320
كندال قرة كنديناوة مخمور نينوى 68224539 1 3042 103 158 كنديناوة حسنية صديق حمة  صالح احمد شكر شيخة جوامير بامنة 321

شيخان شيخان نينوى 66979969 5 3004 118680 594 شيخان نعيمه يوسف روضان احمد شكر صالح سليم 322
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67458794 1 3022 68 2189 زمار زينب محمد اسماعيل احمد شكري عمر محمد  323
ديرى بيش به كوير مخمور 67600956 5 3030 24 1453 كوير خانزاد عبدالرحمن قادر احمد شكري عوال وسمان  324

كوير مخمور نينوى 8 3028 3659 133 اربيل سميره حمد امين قادر احمد صابر محمد  اومربلي 325
سنجار نينوى 9 3014 10 920م سنجار احمد صالح حسين عليكا العليكا   326

ماجداوه كوير مخمور 67254586 7 3030 30073 151 كوير سنيه مجيد عفدى احمد طاھر محمد محمود  327
ديبكه مخمور 67254908 8 3030 193 609م كنديناوة ساھره فؤاد حسن احمد طاھير عبدهللا حسين  328
زمار تلعفر نينوى 66883244 3 3001 111 489 سنجار شيجة حسين احمد احمد طعلو علي سعدون  329
سنجار سنجار نينوى 2 3021 109233 547 سنجار زينب اسماعيل يوسف احمد عاشور محمد سفر  330
زمار سنجار نينوى 66883332 4 3001 103848 520 سنجار مني عمر بطوش احمد عاصو بطوش يوسف  331
سنجار سنجار نينوى 67649244 5 3011 109302 547 سنجار حليمه قاسم زكر احمد عباس احمد غائب البيواتى 332

ام الربيعين زمار تلعفر نينوى 67375381 3 3022 133031 666 ربيعه امينه نجم الدين يوسف احمد عبدالحميد حاجي عبدهللا  333
قلعه موسى زمار تلعفر نينوى 5 3021 83 758م ربيعه عمشه عمر صالح احمد عبدالحميد صالح  ال تاج الدين 334
برازى صغير شيخان شيخان نينوى 66883536 6 3001 107 2155م شيخان بريخان صابر عمر احمد عبدالغني رشيد احمد 335

سنجار نينوى 66981119 3 3006 114 461م القيروان اسيا حسن حسين احمد عبدالكريم جردو باشوك  336
شوريجة كنديناوة مخمور 68224773 3 3043 194 71 مخمور شكريه عزيز اسماعيل احمد عبدهللا جرجيس احمد  337

كلك حمدانية نينوى 67972241 3 3048 112 463م حمدانيه سعدية رشيد محمد احمد عبدهللا جرجيس ازدين كوران 338
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67458957 9 3022 183 2166م ربيعه سوسن قاسم خلف احمد عبدهللا قاسم ھسن ال ھسن 339
بيره بان ديبكه مخمور نينوى 68224024 8 3042 91 607 كنديناوة نفين احمد عثمان احمد عبدهللا محمود علي  340
ھجزوك فاروق شيخان نينوى 66883734 9 3001 169 14181 شيخان ميسان سليمان ولي احمد عبدهللا معروف حسين 341

سنجار سنجار نينوى 66978276 6 3002 8 90م سنجار حنان سعيد يوسف احمد عبدالمجيد يوسف عبدهللا  342
قراج مخمور 8 3029 60 135م قراج زارا صابر عبدهللا احمد عبدالوھاب خدر قادر  343

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375139 6 3022 171 246 ربيعه كريمه ابراھيم محسن احمد عبدو حاجي حسو ال عمر 344
سنجار سنجار نينوى 67458477 2 3020 77 1117 سنجار سميرة الياس  عبدو احمد عبدو خضر خلف  345
سنجار سنجار نينوى 67458477 2 3020 77 1117 سنجار سميرة الياس  عبدو احمد عبدو خضر خلف  346

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67375366 3 3022 43 2298م زمار فيروز اسماعيل عفدو احمد عبدي غازي عبدي عبدى 347
تكليف كوير مخمور 3 3047 178 1322 كوير قمر حيدر قادر احمد عثمان حمد حسن  348

زمار تلعفر نينوى 67805603 1 3024 129737 649 زمار بسنه سعيد احمد احمد عزو حسن نجو  349
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زمار تلعفر نينوى 6 3021 13029 660 زمار خديجة شيخو محمد احمد عزو محمد   350
كعيتلي كوير مخمور 66978822 2 3003 28469 143 كوير نجيبة محي الدين حمد احمد عزيز ابابكر محمد امين  351
كوجو سنجار نينوى 67009984 4 3008 109384 547 القيروان ھدولة مكوي صالح احمد عزيز جزاع طه  352
تل المطر قراج مخمور 4 3032 131 96 قراج سعاده مظفر احمد احمد عزيز حمد عوال سيان 353

كوير مخمور 4 3030 90 105م مخمور نسرين حمد  احمد عزيز حمه قادر   354
الممان شيخان نينوى 66979906 1 3004 94135 471 شيخان شمھيه رمضان سعدهللا احمد عزيز خليفه اسماعيل 355
باباو شيخان شيخان نينوى 66884203 7 3001 194 374م شيخان فاطمه ياسين محمد احمد عزيز شكري محمد 356

شيخان شيخان نينوى 66979220 6 3003 174 474 شيخان روزان جافشن علي احمد عزيز عبدهللا سليمان 357
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 10 3023 133 2286م زمار رحمة بلي عمر احمد عفدو ابراھيم حسن  358
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458778 1 3022 194 102 زمار خاني بادر علي احمد علو عمو حسن  359
جمه رھش شيخان شيخان نينوى 66979121 6 3004 91 1403 شيخان عيده علي حمد احمد على صالح ميرزا 360

قراج مخمور نينوى 4 3032 5325 277 قراج عائشة مجيد مولود احمد علي ابابكر محمد  361
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978069 1 3002 128 1425م شيخان نعيمه جواد طاھر احمد علي احمد علي 362
جحزي زمار تلعفر نينوى 66883487 5 3001 129426 648 زمار كوه لزكين عرب احمد علي احمو يوسف ال احمد 363
تل بنات سنجار نينوى 67009961 4 3008 120 607م القيروان سينه عباس قاسم احمد علي حجي جدوع  364
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 8 3021 19250 647 زمار فاطمه ابراھيم محمد احمد علي خليل خليل  365

كوير مخمور نينوى 10 3028 11 199 كوير امينه محمدعلى صالح احمد علي رمضان اسماعيل  366
شوربلكه كوير مخمور نينوى 1 3030 5533 277 قراج خيريه صالح عبدهللا احمد علي عبدهللا بھرام  367

زمار تلعفر نينوى 9 3049 151 2147م زمار ترفه عمر عبدي احمد علي عبدي عبدي ال عبدي 368
مجبوريه سنوتي سنجار نينوى 67009314 10 3005 166 47 الشمال كوجر كسو رشو احمد علي عيسو علي الدنائي 369
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375323 3 3022 186 319م ربيعه برفه يوسف قاسم احمد علي قاسم علي ال علي 370
كلشين شيخان نينوى 66980023 1 3004 116 1420م شيخان قدرت الياس جمعه احمد علي محمد خدر 371

زمار تلعفر نينوى 67375254 4 3022 87 253 الموصل وضحه علي حسين احمد علي محمود علو  372
العان شيخان شيخان نينوى 66979382 9 3003 86 12163 شيخان ھاجر عمر علي احمد عمر حسن عمر 373
شوريجة مخمور 68224725 3 3043 111 419 مخمور كلناز حمد محمود احمد عمر حمدامين   374
كل مرك زمار تلعفر نينوى 67375295 4 3022 105 1918 زمار ھديه حسن شيرو احمد عمر خلف عسكر ال عسكر 375

شيخان شيخان نينوى 66979132 6 3004 94173 471 شيخان صخري امين حسين احمد عمر عيسي عمر 376
خان رصفية زمار تلعفر نينوى 4 3021 29 812م زمار ھاجر ايسف احمد احمد عمر غازي عمر  377
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978096 2 3002 40 1422م شيخان زاھده يونس خلف احمد عمر محمد عبدهللا 378

سنجار سنجار نينوى 4 3021 85 2888 زمار وضحة احمد عمو احمد عمو صوفي  صوفي 379
محمد خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 131 2301 زمار طيبت محمود مراد احمد عيسو جندو حمو ال عيسو 380

سنجار سنجار نينوى 67727022 10 3011 109299 547 سنجار نوفة مراد الياس احمد غائب حسين احمد البيواتي 381
شيخالن شيخان نينوى 66979369 9 3003 12 514 شيخان فائذه عبدي طاھر احمد فارس يونس احمد 382
زمار سنجار نينوى 66883328 4 3001 43 2115م سنجار احمد فرحان عزيز يونس خضر خلقفليلى خالد عزيز 383

سيدعبيد كنديناوة مخمور 5 3005 31447 158 كنديناوة مامز عثمان علي احمد قادر احمد   384
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727079 1 3012 1 878 القيروان مسري حميدان مراد احمد قاسم حاونج حسين المندكاني 385
الجزيرة سنجار سنجار نينوى 67007670 6 3008 111338 557م القحطانية خفشى احمد عمر احمد قاسم على احمد سلو 386

شيخان شيخان نينوى 66979135 6 3004 36 1412 شيخان امينه ابراھيم حامد احمد قاسم علي ممي 387
شرقاط سنجار سنجار نينوى 67727269 3 3012 108142 541 القحطانية كتي شكو سرحان احمد قطو قاسو فارس السرحوكي 388
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عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883449 5 3001 161 2189م زمار امينه عبدهللا عمر احمد كري حاجي شمو  389
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 7 3021 129069 646 زمار مريم انور احمد احمد كري حسين محمد الحسين 390
خان سور شمال سنجار نينوى 67727103 4 3012 113993 570 الشمال شريل محي رشو احمد مجان اسماعيل حسو الشركان 391

سنجار نينوى 9 3019 13930 520 سنجار نازده محمد حجان احمد محمد احمد حربي  392
كوز كيران زمار تلعفر نينوى 10 3049 26 1340 زمار نافيه عبدهللا حسن احمد محمد احمد سليمان  393

شيخان شيخان نينوى 66979833 7 3004 117549 588م شيخان شيماء شاھين خمو احمد محمد امين حكيم 394
زمارة كوير مخمور نينوى 6 3029 180 1081م كوير نسرين علي عثمان احمد محمد امين حمد   395
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883872 10 3001 194 1415م شيخان سميره عبدهللا محمد احمد محمد حاجي  396
جوكرز قراج مخمور نينوى 4 3032 183 1077 قراج زينب جوھر حمد احمد محمد حسين عمر سورجي 397

كلك حمدانية نينوى 67972560 7 3048 71 2306م حمدانية دلكش غازي حميد احمد محمد حميد عباس  398
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883083 1 3001 123 2112م زمار فيروز حاجي رشو احمد محمد رشو حسو  399
الوسيد زمار تلعفر نينوى 66883225 3 3001 151 127م زمار قمرى عمر سعدون احمد محمد رشيد اسماعيل ال ابراھيم 400
صفية كوير مخمور 68224668 2 3043 118 1133م كوير فوزية بختيار حسين احمد محمد رضا عبدة كاكي 401
حمداغا زمار تلعفر نينوى 68721994 3 3021 178 2202م زمار فاطمة احمد مصطفي احمد محمد صالح محمد صالح  402
حسن لوك قراج مخمور 68224219 2 3042 195 1049 قراج شبق حكيم معروف احمد محمد طه محمد  403

برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883510 6 3001 111 890 شيخان كلي طيب محمود احمد محمد عبدال يوسف 404
بابا شيخان شيخان نينوى 66979064 4 3003 35 1416م شيخان نيسان خضر ابراھيم احمد محمد عثمان محمد 405
باباو شيخان شيخان نينوى 66877192 5 3004 118677 594 شيخان عيشي عثمان رمضان احمد محمد علي احمد 406
باباو شيخان شيخان نينوى 0294257 7 3001 66 1414م شيخان خديجه احمد سعدون احمد محمد علي موسى 407

سنجار سنجار نينوى 67458085 1 3020 74 2269م سنجار نسرين ايراھيم الياس احمد محمد عيدو ابراھيم  408
تلعقر زمار نينوى 5 3021 194 111 ربيعه ھزني محمد كنعان احمد محمد غزال حامد  ال كل محمد 409

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67376152 10 3022 183 111 ربيعه ھالله احمد حامد احمد محمد قاسم اصالن ال اصالن 410
سنجار سنجار نينوى 67458225 6 3020 109 112م القحطانية شكرية سليمان مصطفى احمد محمد مصطفى   411

خجري زمار تلعفر نينوى 67375264 4 3022 131568 658 زمار خديجه خلف محمي احمد محمد مطو كلندر جريان 412
كنديناوه مخمور نينوى 67970234 4 3049 182 160م اربيل مريم طه صفر احمد محمد مولود   413

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66980287 4 3004 17 249م شيخان شمسه رشيد محمد شريف احمد محمد يزدين محمد 414
سنجار نينوى 67006607 3 3005 119 1618 سنجار ايمان علي مراد احمد محمدامين حسو يوسف  415

م شيخان شيخان نينوى 66979584 8 3003 65 768م شيخان حنا يوسف رشيد احمد محمود احمد خلف 416
شيخان شيخان نينوى 66883847 10 3001 126 811 شيخان نجاح حسن يونس احمد محمود احمد صالح 417

قايماوه شيخان نينوى 66982621 9 3004 83 2002م شيخان سميره احمد سليمان احمد محمود احمد محمود 418
سنجار نينوى 32 3014 105219 527 القيروان نوفه حسين حسون احمد محمود حسن مراد  419
مخمور نينوى 2 3035 31184 156 اربيل احمد محمود خضر     420

كنديناوة مخمور 68224263 2 3042 74 1695 مخمور ناھده سيد اكرم احمد محمود رشيد حسن  421
نيجي م شيخان شيخان نينوى 66980224 4 3004 11865 594 شيخان احمد محمود عبدهللا احمد   422

شيخان شيخان نينوى 66979510 8 3003 188 599 شيخان قدريه سليمان صديق احمد محمود عبدهللا محمود 423
شيخان شيخان نينوى 66979045 4 3003 29 1422 شيخان فائزه محمد علي احمد محمود ميرو اسماعيل 424
سنجار سنجار نينوى 67459932 8 3020 22 2297م سنجار حليمه خضر الياس احمد محي الدين احمد درويش  425
زمار تلعفر نينوى 8 3021 132744 664م ربيعه لطيفه يونس على احمد مخسي كري علي  426

باشوك قيروان سنجار نينوى 66981149 3 3006 42 460 القيروان كوري خدر علي احمد مسلم رمضان محمد  427
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شيخان شيخان شيخان نينوى 66883778 9 3001 118828 595 شيخان خيريه سليمان طه احمد مصطفى خدر عبدالقادر 428
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982525 8 3004 151 1418م شيخان كلثوم محمد جرجيس احمد مصطفي حسن يونس 429

سنجار سنجار نينوى 67458467 2 3020 27 775م سنجار نايله ياسين علي احمد معروف احمد  جزراوي 430
ماسكة ربيعة تلعفر نينوى 67805558 1 3024 189 872م ربيعه بھية محمد حامد احمد موسي خالد حسين  431

برايم باول قراج مخمور 67646861 3 3029 135 245 قراج رزقيه محمد عثمان احمد مولود ھمزه حمد  432
ديبكه مخمور نينوى 67944601 5 3035 183 448 مخمور زكيه نورى اسماعيل احمد مولود وسو   433
زمار تلعفر نينوى 67375419 7 3022 132851 665 ربيعه احمد ميرزا حسين احمد ميرزا حسين ابراھيم ال ابراھيم 434
كنديناوة مخمور 10 3030 31288 157 كنديناوة زينب عثمان رمضان احمد نادر عمر بيرداود  435
سنجار سنجار نينوى 8 3010 42 540 سنجار عيشان خالو رشو احمد ناسو خرية احمد  436
زمار زمار نينوى 669786325 7 3002 113 2112 زمار عائشة بادر خلف احمد ناصر عمر علي ال برو 437

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883660 8 3001 24 1415 شيخان جميله عبدالرحمن عارف احمد نبي احمد نبي 438
زمار تلعفر نينوى 67375217 5 3022 112 208 زمار غزالة محمد عمر احمد ھسن حاجي ويردي  439
سنجار سنجار نينوى 67458475 2 3020 173 2128م سنجار اميرة نايف ھلوش احمد وھب مصطفى مال  440
سنجار سنجار نينوى 67458475 2 3020 173 2128م سنجار اميرة نايف ھلوش احمد وھب مصطفى مال  441
قراج مخمور 68224042 8 3042 118 1449م قراج سنوبر توفيق لطيف هللا احمد يابه امين عباس  442
سنجار سنجار نينوى 66883135 2 3001 97 490م سنجار نضال عمر بطوش احمد يوسف بطوش يوسف  443

شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979605 5 3003 198 2268م زمار بيروز شاھين يوسف احمد يوسف جانكير حسو ال شالل 444
ربيعة سنجار نينوى 67375339 3 3022 199 617م ربيعه ساجدة احمد ابارھيم احمد يوسف حسين ھسن ال ھسن 445
سنجار سنجار نينوى 7 3010 142 380 سنجار زينة سلو حسن احمد يوسف صكر بيرو  446
سنجار سنجار نينوى 67727002 10 3011 108124 541 القحطانية زينب والني حسن احمد يوسف علي قاسو ادي 447

سنجار نينوى 10 3010 179 351م سنجار احمد يوسف نايف سقط    448
زمار تلعفر نينوى 66883243 3 3001 132872 665 سنجار لولوة كلث يوسف احمد يوسف ھسام ھسام  449
ربيعة سنجار نينوى 67458948 9 3022 32 38م ربيعه سنية عبدو احمد احمود خالد سليمان مراد  450
كوير مخمور نينوى 67254500 6 3030 1 310 كوير بسكان ھمزه احمد ادريس ابراھيم احمد حمد  451

سميله زمار تلعفر نينوى 67458981 9 3022 165 2288 زمار بشيره رمو ھسن ادريس احمد بادر عبدي  452
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376163 10 3022 84 1234 ربيعه ادريس احمد حسين اسماعيل ال اسماعنسرين عبدالكريم حسين 453

شيخان شيخان نينوى 0340893 9 3004 95 291م شيخان امينه رشيد صالح ادريس احمد قرو عيسي 454
كري زركه زمار سنجار نينوى 66981019 9 3006 115374 577 الشمال نوال غازي حمد ادريس اسماعيل معجون علو  455

زمار تلعفر نينوى 67805575 1 3024 50 2295م زمار بيروز عفدو ابراھيم ادريس بنيان حيون محو ال خلف 456
شيخان شيخان نينوى 66978768 1 3003 118571 593 شيخان سميره عبد عبدهللا ادريس جرجيس مولود جرجيس 457
كوير مخمور 2 3032 17 1052م كوير كالويز مصطفى ابراھيم ادريس جميل قرنى خالد  458
قراج مخمور نينوى 1 3032 54456 273 قراج بديعه محمد اسماعيل ادريس جوھر حمد امين   459
قيروان سنجار نينوى 2 3020 44 1319 القيروان عاصمة ابراھيم قاسم ادريس حسن سمو علي  460
كوير مخمور 10 3028 198 1099 كوير مارية عزيز عبدهللا ادريس حسن معجوم شيخة  461

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979805 7 3004 88 1415م شيخان خديجه محمد علي سليمان ادريس حسو يونس سلو 462
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883480 5 3001 147 2112م زمار حزنو ابراھيم يوسف ادريس حمد عبدي عمو عبدي 463
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979149 6 3004 94 2154م شيخان نعيمه حسن جمعه ادريس حميد امين سليمان 464

كوير مخمور 4 3030 192 1040م كنديناوة حنيفة اسماعيل طاھر ادريس رحمان حسين حمة  465
شيخان شيخان نينوى 66979975 5 3004 33 2155 شيخان نذيره جرجيس صفاء ادريس رشيد حسين عزيز 466
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شيخان شيخان نينوى 66978762 1 3003 21 1416 شيخان حربيه حنش رمضان ادريس رمضان سعيد احمد 467
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883544 6 3001 76 2001 شيخان رمزيه صالح عزيز ادريس رمضان فقي احمد 468
كردكراوي قراج مخمور 8 3032 103 21454 قراج جوان جالل حسين ادريس سعيد عمر عباس كردي 469

شيخان شيخان نينوى 66883852 10 3001 33 753م شيخان اقليمه علي محمد ادريس سعيد محمد شريف 470
شيخان شيخان نينوى 66978887 3 3003 93273 467 شيخان سعديه امين عاشور ادريس سليم احمد جرجيس 471

نوغران كوير مخمور نينوى 67970115 5 3049 105 1511م كوير نيشتيمان حمد امين عيسي ادريس شمس الدين محي الدين   472
شيخان نينوى 66979301 7 3003 179 396 شيخان فرمان خورشيد سليم ادريس صادق سعيد حمزه 473

حمه رش م  شيخان شيخان نينوى 66979552 8 3003 115 189 شيخان زميران محمدامين طاھر ادريس صالح رشيد صالح 474
البشر كلك حمدانية نينوى 67972505 6 3048 191 2231 حمدانية نزيره غانم مصطفى ادريس طاھر توفيق   475

سنجار نينوى 3 3050 136 1370م كوير شلدية ابراھيم شريف ادريس طاھر محمد امين  476
تكيف نينوى 11 3032 36093 592 الشمال دلير ابراھيم اسماعيل  ادريس عبدالكريم عمر  477

سنجار سنجار نينوى 66883334 4 3001 201 56م سنجار حمدية علي حسين ادريس عبدهللا اسماعيل خضر  478
كونة كوزة قراج مخمور 68224197 1 3043 85 1م٣٨١ قراج ريزان عثمان حمشين ادريس عبدهللا حمشين سليم  479
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883516 6 3001 25 599 شيخان خوخي مصطو علي ادريس عبدهللا طاھر ككو 480
كرفقير شيخان نينوى 66979910 1 3004 57 1415 شيخان رحيمه حازم محمود ادريس عبدهللا يونس مراد 481
خاتوناوه شيخان شيخان نينوى 66978475 8 3002 15 1412م شيخان سميره طاھر سليمان ادريس عزيز رشيد محمد 482
كره سور كنديناوة مخمور 68224814 4 3043 62 1395م مخمور كاري محمد عبدالكريم ادريس علي عزيز محمود  483

سنجار زمار نينوى 66883214 3 3001 363 1354م زمار غزال عرب ابراھيم ادريس علي كفي  ريشكاني 484
عوينه كوير مخمور 3 3030 101 1024 كوير سعاد احمد رضا ادريس علي مجيد   485
تل النجم كوير مخمور 68224430 7 3042 130 1445 كوير سوسن محمد حمه سعيد ادريس عمر احمد اسماعيل  486
مال ئاغا كنديناوة مخمور 10 3028 118 227م مخمور اراز قادر عبدهللا ادريس عمر محمد خليل  487
كردكراو قراج مخمور 68224327 6 3043 14 1049 قراج نفيسه جبار حمد ادريس فارس سليمان حمدعلي  488
ماجيد كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 102 1316 كنديناوة بفرين ياسين حمد ادريس فاروق حمد شريف  489

سنجار سنجار نينوى 1 3010 19 1331 سنجار باسة حجي قولو ادريس قاسم شمو ايزدو  490
سنجار سنجار نينوى 0340964 8 3011 103930 520 سنجار جميلة حسن قاسم ادريس محمد احمد حربي  491

تل الخيم كوير مخمور 68051536 8 3040 7 15110م كوير صبرية يوسف مصطفى ادريس محمد اسعد حمدصالح  492
دوشيفان شيخان شيخان نينوى 66979264 6 3003 117537 588م شيخان جنار شكري رشيد ادريس محمد انور محمد 493

قراج مخمور 8 3029 114 1695م مخمور مريم ياسين نادر ادريس محمد بيربال   494
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66979029 4 3003 103 2163م شيخان مرجان محمود صالح ادريس محمد جرجيس محمد 495

سنجار سنجار نينوى 67727015 10 3011 1945 546م سنجار خالدة صبري حسين ادريس محمد علي حجي حسن  496
كوير مخمور نينوى 9 3029 6 1350 مخمور دلخواز رحمن قادر ادريس محمود محمد نوفل  497
سنجار سنجار نينوى 67007332 7 3005 136 2000م سنجار شاكره مراد خليفه ادريس مراد علي الياس الخشولي 498
سنجار سنجار نينوى 67458478 2 3020 107251 537 القيروان سميره خضر عبدالقادر ادريس نادر قادر احمد  499
سنجار سنجار نينوى 67458478 2 3020 107251 537 القيروان سميره خضر عبدالقادر ادريس نادر قادر احمد  500

سنجار نينوى 9 3019 109269 547 سنجار زينب عبدهللا خضر ادريس يوسف خضر عبدالعزيز  501
خاتوناو شيخان نينوى 66979330 7 3003 118836 595 شيخان مھيمه مصطفى محمد ادريس يونس عبدالقادر سليمان 502
سمايالوه كنديناوة مخمور 3 3030 31415 158 كنديناوة بلقيسه حسين عبدهللا ادم سعيد خضر صالح  503
دھوال شمال سنجار نينوى 66982856 4 3006 115506 578 الشمال كلي جودنيو خدر ادو قاسم احمد صفوك المسقوري 504
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66883720 9 3001 75 361م عقرة عمشه حسين ابراھيم اديب محمود ابراھيم اسماعيل ال محو 505



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

زمار تلعفر نينوى 66883248 3 3001 113 218 سنجار عماد سليمان حيدر اديبة عباس خلف دھان اليوان 506
زمار تلعفر نينوى 67375403 7 3022 138 2229م زمار اسماعيل جولو على اديبة عودي شمو ال شمو  507

كاوھمره كنديناوة مخمور نينوى 10 3029 145 95 كنديناوة قادر رشيد  اديبه سليم كريم محمد  508
كرفقير شيخان نينوى 66979901 1 3004 114 1413م شيخان زريفه علي احمد اراز جميل حسين علي 509

كوير مخمور 1 3029 190 1483م كوير جيمن سامي عمر اراز علي امين بيرداود  510
كوير مخمور 1 3029 190 1483م كوير جيمن سامي عمر اراز علي امين بيرداود  511

مالقره كنديناوة مخمور نينوى 67254481 6 3030 112 1017 اربيل نوروز جميل سليم اراس صديق سليم حمد امين  512
كالو رةش كوير مخمور 67646514 9 3028 49 1133م كوير فاطيمة محمد امين اراس محمد عمر رسول شيخاني 513

مخمور 67944753 6 3045 جيمن يوسف خضر ارام خليل رضا كاكو  514
البشر كلك حمدانية نينوى 67972628 7 3048 193 4989 حمدانية ارام ياسين يوسف ميكائيل    515

ديبكه مخمور نينوى 7 3028 140 1046 كنديناوة سھام عمر سلطان اردوان انور سلطان مصطفى كة اللي 516
كرسى زمار سنجار نينوى 67763812 3 3018 114695 574 الشمال ارزان على بكو ارزان علي بكو   517
كرسى زمار سنجار نينوى 67763812 3 3018 114695 574 الشمال جردو سليمان مطو ارزان علي بكو   518
جدالة سنجار سنجار نينوى 2 3007 108351 542 القحطانية ارزاني اوصمان سينو اسماعيل    519
سيرمه كوير مخمور نينوى 3 3029 171 1097 مخمور بخشان حسن حسين ارسالن حسين حسن مصطفي  520

كوير مخمور نينوى 6 3029 34 1007 كوير بروين رسول رظا ارسالن حمزة محمد قادر شيخانى 521
ديبكه مخمور 67600951 5 3030 69 607 كنديناوة جوان جميل سليمان ارسالن سعدي عوال سمايل  522
كنديناوة مخمور 7 3029 142 1126م كنديناوة زبيده صالح ابابكر ارسالن صابر عزيز عبدهللا  523
مخمور مخمور 67944933 6 3049 20 1038م مخمور خانزاد قاسم احمد ارسالن طاھر احمد حسين  524
كوير مخمور 8 3029 52 1420م مخمور سوزان صابر علي ارسالن علي احمد   525
كوير مخمور نينوى 68224252 2 3042 50 1052م كوير بيمان شعان خضر ارسالن محمد حسن عدو كاكة سيني 526
قراج مخمور 4 3030 64 408 قراج كوثر صابر خضر ارسالن ياسين عثمان رمضان  527
شيخان شيخان نينوى 66883705 9 3001 115 2079م شيخان جاريه انور قادر ارشد خليل ابراھيم جمعه 528

نيجه ي شيخان شيخان نينوى 66979244 6 3003 161 599 شيخان صافيه سيفان محمد ارشد شكر صديق عمر 529
كاس سنجار نينوى 67972591 7 3048 96 366م حمدانية رابعة ياسبن سليمان ارشد شوكت سليم قادر  530

شيخان شيخان نينوى 66883869 10 3001 21 249م شيخان اسما علي حبيب ارشد عبدهللا محمد عبدهللا 531
شيخان شيخان نينوى 66978127 2 3002 141 1415م شيخان صبريه صابر سليم ارشد محمد رمضان صالح 532

سنجار نينوى 7 3020 113 351م دھوك باسمة سليمان عيدو ارشد يوسف عيدو كتي كتي 533
خوريجه كنديناوة مخمور نينوى 68224393 9 3041 32296 162 كنديناوة فھيمه خالند بيرداود اركان احمد نبى تاج الدين  534

سنجار سنجار نينوى 67458295 7 3020 2297 29 دھوك بيريفان صديق سعيد اركان عبدهللا خلف جاسم  535
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67375115 6 3022 3 2038 زمار امينة عبدهللا علي ازاد ابراھيم حسين بلو  536

كوير مخمور 8 3029 191 1146م كنديناوة لعلى عثمان على ازاد ابراھيم صالح  ارمزبار 537
كوير مخمور 4 3030 26 527م اربيل نيشتيمان ياسين حمدامين ازاد اسماعيل حمد صالح  538

شيخان نينوى 68721512 6 3024 117061 586 شيخان مزكان عباس عزھا ازاد الياس بورتو  539
كوير مخمور نينوى 10 3028 117 1028 اربيل بدريه بارانى اسماعيل ازاد حسن حمد صوفى  540

كينك رش كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 178 448 مخمور بديعه عبدهللا حمد ازاد حسن رشيد حسن  541
تيكالو ديبكة مخمور نينوى 68224501 1 3042 42 160 كنديناوة سھام مسعود غفور ازاد حسن عبدهللا كريم باالنى 542
ماجداوه كوير مخمور نينوى 4 3029 186 1050 كوير سميره عبدهللا خدر ازاد حسين عزيز جمعه شيخ مموند 543

قالتة سوران قراج مخمور 68224948 7 3043 53 1254 قراج شيرين رحمان عزيز ازاد حسين قادر ابابكر سوران 544



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67805661 10 3023 186 872م ربيعه بنفشه درويش حيدك ازاد خليل ابراھيم احمد  545
عوال كيجالن كنديناوة مخمور نينوى 67944618 5 3035 79 1028 كنديناوة نجيبه محمود احمد ازاد خورشيد بيرداود عثمان  546

كوير مخمور نينوى 7 3029 145 1089 اربيل اسراء صدام باشى ازاد خورشيد رشيد   547
ديبكه مخمور نينوى 9 3029 32656 164 كنديناوة بيمان عبدالكريم مامند ازاد روستم عبدهللا سعدون  548
قراج مخمور 8 3032 165 1128 قراج زيان ابراھيم عمر ازاد سعيد اسماعيل درويش  549

سيكردكان قراج مخمور 3 3030 54133 271 قراج شيرين طاھر عزيز ازاد سعيد بيرداود معروف سنجاوي 550
قالكة سؤران كوير مخمور 67972023 3 3049 153 1459 كوير سحر صديق كريم ازاد صدقي سعيد اسماعيل  551

قراج مخمور نينوى 5 3028 29 118 قراج قماش جميل كريم ازاد طلعت عثمان قرني  552
كلك حمدانية نينوى 67972210 3 3048 76 612م حمدانيه زليخة قادر احمد ازاد عبدهللا قادر كوران  553

مخمور 67972654 5 3047 بيمار اسماعيل حسين ازاد عزيز قادر   554
كندال كنديناوة مخمور نينوى 68224531 1 3042 158 1316م كنديناوة نازنين ولى على ازاد عمر حسن اسماعيل  555

كنديناوة مخمور 67254579 7 3030 17 1326 كنديناوة امل لطيف رسول ازاد غفور درويش احمد  556
كعتيل كوير مخمور نينوى 3 3029 186م 524 كوير ماريه فقي رسول ازاد قادر حمد مال  557

بعشيقة حمدانية نينوى 13 3032 226 62 برطلة فريده كانبي عزيز  ازاد قادر رسول  558
كردة شين كنديناوة مخمور 8 3039 31811 160 كنديناوة سبيحة كرو اسعد ازاد كانبي عثمان مصطفى  559
كعتيل كوير مخمور نينوى 6 3029 166 522م كوير ريزان امين نوري ازاد كانبي نوري   560
ديبكه كنديناوة مخمور 68224596 4 3042 181 1203م كنديناوة سازكار يوسف رسول ازاد كريم خالند محمد  561

زمار تلعفر نينوى 67458926 9 3022 136 872 ربيعه عائشة محمد يوسف ازاد محسن حميد عبدي  562
شيخان نينوى 66978982 10 3003 148339 743م شيخان بسو خلو حسين ازاد محمد امين احمد 563

قراج مخمور 68224611 1 3043 197 1383 قراج اواز انور عمر ازاد محمد خالند شيخه الكوتكى 564
سنجار سنجار نينوى 67458482 2 3020 125 1380 سنجار ابتغاء عبداالمير محمد ازاد محمد خضر حمزه  565
سنجار سنجار نينوى 67458482 2 3020 125 1380 سنجار ابتغاء عبداالمير محمد ازاد محمد خضر حمزه  566
كوير مخمور نينوى 2 3030 1428 101 اربيل نرمين محمد على ازاد محمد روؤف   567

كاوه ر كنديناوة مخمور 8 3032 27 1068 كنديناوة بنكينه علي محمد ازاد محمد صالح  بنديان 568
ممخمور مخمور نينوى 66979291 6 3003 3 167 مخمور كافية رقيب عبدهللا ازاد محمد عزيز مصطفي باالني 569
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 155 2231 حمدانية ستيه عرب عبدهللا ازاد مصطفى محمد علي  570
زمار سنجار نينوى 67458936 9 3022 82 2301م زمار شيرين سعيد حاجي ازاد نواس حاجي   571

مخمور 67972751 5 3047 ساھره صابر حمد ازاد نورى مصطفى باقى  572
سنجار نينوى 67727662 9 3012 191 569 سنجار فھيمة غريب بكر ازدين علي ھافنت عبدهللا  573

سنجار سنجار نينوى 67727149 4 3012 58 125م القيروان كورى سيدو سليمان ازدين قولو قاسم يزدو الدكاني 574
كابارا شمال سنجار نينوى 9 3010 110332 552م القحطانية كنى شمو كامل ازدين كجو ابراھيم درويش زغال 575
صفيه شيخان شيخان نينوى 66883843 10 3001 119437 598 شيخان غزال طاھر احمد ازھر عبدهللا جرجيس كريم 576
كر سور مخمور نينوى 2 3038 180 262 اربيل روناك يوسف مجيد ازور انور سعيد  دزيى 577
دوستيوان كنديناوة مخمور 3 3030 786105 1404 كنديناوة عثمان رضا قاسم استي عزيز حمد علي  578
ديري بيش كوير مخمور نينوى 2 3029 198 67م كوير مغديد مجيد  استي عزيز محمد احمد  579
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883656 8 3001 40 1418 شيخان وداد ادريس قادر اسعد احمد سليمان ولي 580

كوير مخمور 8 3045 191 1243م كوير عزيمة عزيز مصطفى اسعد احمد قادر   581
سنجار سنجار نينوى 2 3021 29 630م سنجار سعدية مولود عساف اسعد الياس عساف   582
قراج مخمور نينوى 2 3033 86 207 قراج كلثوم حمد حسين اسعد بيرداود احمد خدر  583
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عوينة كوير مخمور 68224680 2 3043 195 83م كوير بديعة احمد رسول اسعد خضر فارس اسعد روزبياني 584
برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66980097 2 3004 118717 594م شيخان امينه اسماعيل عزيز اسعد رشيد جرجيس مولود 585
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66982662 10 3004 111751 1414 شيخان نسرين علي سعيد اسعد رشيد علي  586

مخمور 68224103 10 3042 كوھر جميل عبدهللا اسعد سعدي سعيد سمايل  587
كوير مخمور نينوى 67254508 6 3030 26229 132 اربيل غاليه انور عمر اسعد سليمان محمود   588
زمار تلعفر نينوى 66883273 3 3001 192 2168 سنجار امينة حامد علي اسعد صالح علي حسين علي 589

مخمور 68224111 10 3042 نخمه خالد حسين اسعد صديق عبدهللا خالند شيخاني 590
خانو ناوا مريبا شيخان نينوى 66978478 8 3002 118851 595م شيخان رحيمه اسماعيل جميل اسعد طاھر مصطو برو 591

شيخان شيخان نينوى 66980160 5 3004 44 2116م شيخان اذار محمد محمد شريف اسعد طه ابوزيد محمد 592
كرفقير زمار شيخان نينوى 66883575 6 3001 73 1414م شيخان اسوقه ناظم محمود اسعد عبدالرحمن عمر اسماعيل 593

شيخان نينوى 66982555 9 3004 35 1968م شيخان خالده علي سليمان اسعد عبدهللا سعدون على 594
مزوري شيخان نينوى 66883617 8 3001 14 355م شيخان غريبه انور نوري اسعد عزو سمكو سفر 595
كنديناوة مخمور 67646527 8 3028 130 51 اربيل اميره صابر حمد اسعد على صوفى محمد  596
شيخان شيخان نينوى 66979071 4 3003 96 549م شيخان امينه يونس عبدهللا اسعد علي محمد علي 597
كوير مخمور نينوى 7 3028 29526 148 كوير ھيبه اسماعيل جميل اسعد عمر عبدهللا محمد  598

حجري زمار تلعفر نينوى 10 3021 36 2268م زمار كلي محمود فتو اسعد مطو قلندر مجولي جريا 599
تل البعرو كوير مخمور نينوى 10 3030 29163 146 كوير خيال قادر احمد اسعد مولود احمد قادر  600

كوير مخمور نينوى 1 3032 81 607 اربيل زكيه يابه سمايل اسعد يوسف على عبدهللا  601
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66883746 9 3001 174 1426 شيخان عاصمه احمد مراد اسكان سعيد خالد حسن 602
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 66883297 3 3001 170 2202 زمار اسيا صبري حسين اسكان سليمان حسن احمد  603
كفروكي سنجار سنجار نينوى 67007276 8 3007 108060 541م القحطانية نظيفه علي حسين اسكان قاسم ايوب احمو  604
برزھوار كنديناوة مخمور 68224390 9 3041 31276 157 كنديناوة ھاجر احمد قادر اسكندر بايز رحمن حسن  605
ديبكه ديبكه مخمور 2 3030 122 158م كنديناوة سنجاق عمر مصطفى اسكندر حيدر عمر حسين  606

مخمور مخمور 68224272 2 3042 35 1580 مخمور درخشان احمد حمد اسكندر رحمان ابابكر جعفر  607
تكيف نينوى 13 3032 97 188 القوش بشارة وه لي فقي محمد  اسكندر رحمان حمد امين  608
تكيف نينوى 13 3032 97 188 القوش بشارة وه لي فقي محمد  اسكندر رحمان حمد امين  609

برازي صغير شيخان نينوى 66982583 9 3004 154 1412 شيخان غزال عبدالكريم رمضان اسكندر سلطان عدو شاھين 610
شيخان شيخان نينوى 66978567 9 3002 118792 594 شيخان ليلى خورشيد خذر اسكندر صالح خدر صالح 611
كوير مخمور نينوى 5 3029 54 21024 كوير كوثر اسعد حسن اسكندر عمر صوفي محمد  612

كلكي خديده شيخان شيخان نينوى 66979074 4 3003 118956 595 شيخان قنطو احمد عمر اسكندر عمر علي عمر 613
كندال يار ھج ديبكه مخمور نينوى 67251622 4 3031 51 1068 كنديناوة زيان قادر خضر اسكندر محمد اسماعيل روستم  614

كوير مخمور نينوى 67250598 9 3030 12 266 كوير شكريه ابراھيم عمر اسكندر نادر محمود احمد  615
ماجداوه كوير مخمور 2 3030 29959 150 كوير جھان طه حسن اسالم عبدهللا حسن   616
جخري زمار تلعفر نينوى 5 3021 92 2147م زمار حليمة ھسن اسماعيل اسالم ھسن اسماعيل ھسن اسماعيل 617
كاميشتبه كوير مخمور 4 3041 19 1064م كوير روناك علي حمدامين اسماعيل ابراھيم احمد حمد  618
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883463 5 3001 92 2112م زمار شيمه عصان سليمان اسماعيل ابراھيم حاجى شحو حاجى 619
الممان م شيخان شيخان نينوى 66980088 2 3004 119032 596 شيخان االء علي ھندي اسماعيل ابراھيم حامد  620

شيخان شيخان نينوى 66979031 4 3003 94 1954م شيخان نسرين قاسم حسن اسماعيل ابراھيم شريف ابراھيم 621
حيالي سنجار سنجار نينوى 67007495 3 3008 67 874م القحطانية شريفه قاسم كلى اسماعيل ابنيان درويش   622
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مالقرة كنديناوة مخمور 68224538 1 3042 137 108 كنديناوة زيان احمد سيدون اسماعيل ابوبكر وسو   623
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66979837 7 3004 124 706م شيخان باكيزان فاخر سليم اسماعيل احمد ابراھيم صالح 624

ديبكه مخمور نينوى 1 3029 6 1454م قراج شيالن لطيف حمد اسماعيل احمد اسماعيل احمد  625
مخمور 9 3032 45 134م مخمور سوزان شيروان حسن اسماعيل احمد خضر   626

كلشين شيخان شيخان نينوى 66883548 6 3001 30 213 شيخان كوردستان عبدالقادر سليمان اسماعيل احمد سمائيل علي 627
زمار تلعفر نينوى 5 3021 13231 661 زمار ھزني حسن درويش اسماعيل احمد فندي  ال كل محمد 628
قراج مخمور نينوى 10 3032 84 72 ساھيره سعيد  اسماعيل ادريس عزيز  سنجاوى 629
شيخان شيخان نينوى 0301874 3 3002 816 595 شيخان ساميه احمد قادر اسماعيل اسماعيل عبي زيد 630
كوير مخمور نينوى 10 3028 129 1007 كوير بروين عمر رمضان اسماعيل اسود احمد عبدى  631

القحطانيه سنجار نينوى 66883189 2 3001 107979 540ب القحطانية اديبه علي حسن اسماعيل الياس عبدو ابراھيم  632
سنجار سنجار نينوى 2 3021 42 1288م سنجار نوره عبدهللا وسو اسماعيل الياس عساف   633

ترجان كوير مخمور 67254672 8 3030 93 83م كوير كتان جالل عثمان اسماعيل بابير فقى خضر  634
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883610 8 3001 105 1413م شيخان كلثوم غازى طاھر اسماعيل برو عمر احمد 635

رسيم تلعفر نينوى 67375431 7 3022 132753 664 ربيعه ليلى علي خلف اسماعيل بشير فھمي محمد  636
سرناخ قراج مخمور 7 3029 167 245م قراج مامز خضر مصطفى اسماعيل بكر علي   637
حليفي زمار سنجار نينوى 67649452 1 3011 64 820م الشمال خنس عباس يوسف اسماعيل جردو قاسم حجي  638

كوير مخمور نينوى 5 3029 52 1075 مخمور خديجه سعيد رحمان اسماعيل جعفر يابه على  639
سنجار سنجار نينوى 03397 3 3011 11054 553 القحطانية شمس مراد خلف اسماعيل جوكو عباس حمد مكرش 640

كاني عبدي سنجار سنجار نينوى 6 3007 1096691 1549 القحطانية غزالة رشو نعمو اسماعيل حجي نعمو حجي  641
كوير مخمور 3 3032 54 1117م كوير قدم جالل حمدامين اسماعيل حسن محمد   642
قراج مخمور 67944911 6 3049 84482 273 مخمور زبيه بكر مصطفى اسماعيل حسن مصطفى   643

كندارة كوير مخمور نينوى 10 3030 90 29 كنديناوة نانله عثمان صالح اسماعيل حسين حسن احمد  644
زماره كوير مخمور 6 3028 52 477 كوير عاليه عمر عثمان اسماعيل حسين عثمان حسين زراري 645
زاكة كوير مخمور 67254386 5 3030 62 310م كوير رمزيه خليل يوسف اسماعيل حسين عزيز احمد  646
الممان شيخان شيخان نينوى 66979785 9 3003 159 903م شيخان خديجه امبر احمد اسماعيل حسين عطيه حسو 647
حمداغا زمار تلعفر نينوى 2 3022 195 102م زمار كلي بشار عبدهللا اسماعيل حسين علي الحسين  648

ديبه كه مخمور نينوى 67254453 6 3030 104 106 كنديناوة عائشه حسين مجيد اسماعيل حمد اسماعيل   649
سرناج قراج مخمور 7 3037 100 446 قراج نوروز حمد قادر اسماعيل حمد امين ابراھيم سليمان سو 650

كوير مخمور نينوى 4 3032 42 1412 كوير ريزان معروف خضر اسماعيل حمد بيرداود   651
كنديناوة مخمور نينوى 67972822 7 3049 32565 163م كنديناوة مامز عوال حسين اسماعيل حمد زينل   652

خورماله ديبكه مخمور نينوى 67944488 5 3035 5 1040 كنديناوة اميره خضر حمه شريف اسماعيل حمد عزيز سليمان  653
سنجار نينوى 67727697 9 3012 61 460م القيروان خنسي حجي اوحمان اسماعيل حيدر خلف اوصمان  654

ساقير كوير مخمور نينوى 7 3029 170 1024 كوت شكريه قادر خضر اسماعيل خالد خضر   655
سنجار سنجار نينوى 0339892 8 3011 108046 541م القحطانية ميسان كولومي ميرزا اسماعيل خدر ناسو ميرو  656
زمار سنجار نينوى 10 3010 105075 526 سنجار شيرين سلو خديده اسماعيل خضر سليمان حيدو القيراني 657

السور قراج مخمور نينوى 67254390 5 3030 54921 275 قراج عاليه رضا قادر اسماعيل خضر قادر بيرداود شيروان 658
سنجار نينوى 67007531 3 3008 106296 532 سنجار كلي عبدو الياس اسماعيل خلف خديده حتو  659

زمار سنجار نينوى 67007922 6 3009 11427 558 الشمال مليحه ختو حجي اسماعيل خليل ابراھيم خلو  660
زمار تلعفر نينوى 67375373 3 3022 133092 666 ربيعه زبيدة موسي سيدو اسماعيل خليل رمو  ال علي 661
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تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 66883298 3 3001 130008 651 زمار عيشي عمر ھجو اسماعيل خليل عيسي موسي  662
عمرخالد زمار تلعفر نينوى 2 3051 108 2112 زمار جنار عمر سليمان اسماعيل خليل محمد رمو  663

سنجار سنجار نينوى 0339752 3 3011 451 448م الشمال غزالة حميد خلف اسماعيل داود زين العابدين كالو  664
كوير مخمور 1 3029 159 1418 قراج صبريه صابر قادر اسماعيل رحمان بيرداود خضر  665
كنديناوة مخمور 67970261 6 3049 31699 169 كنديناوة زيان محمدامين احمد اسماعيل رحمن احمد ھمزة  666
زمار سنجار نينوى 66883373 4 3001 170 569م سنجار سعديه سلطان مراد اسماعيل رزا مراد على  667

ديكار كنديناوة مخمور 2 3032 133 599م كنديناوة عيشي علي عثمان اسماعيل رسول عثمان   668
سنجار سنجار نينوى 7 3010 107 351 سنجار غزالة قاسم علي اسماعيل رشو خلف مراد الھيابي 669
زمار سنجار نينوى 67459801 9 3020 61 1940م الشمال ريحان مشكو ايسي اسماعيل رشو كرزو برزو الرشكاني 670
كوير مخمور نينوى 2 3030 1370 1957 مخمور وحيده رشاد حسين اسماعيل ساما مولود اسماعيل  671

جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979573 8 3003 128 1412 شيخان مريم عبدالرحمان عبدهللا اسماعيل سعيد سليم محمد 672
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66883581 6 3001 9 792 شيخان رجب لقمان احمد اسماعيل سلو احمد عبدهللا 673

سنجار سنجار نينوى 67458120 5 3020 19308 547م سنجار ھدية علي عباس اسماعيل سلو حسن علي العلي 674
كندال كنديناوة مخمور نينوى 68224372 9 3041 34 1040م كنديناوة كيزان حسن عدو اسماعيل سليم اسماعيل حسين  675

شيخان شيخان نينوى 66979800 9 3003 61 831 شيخان فرمان محمد صالح اسماعيل سليم سمو عبو المزوري 676
كلشين شيخان شيخان نينوى 66979506 8 3003 1185918 593م شيخان نوريه عبدهللا احمد اسماعيل سليمان محمد علي 677

مردان كبير زمار سنجار نينوى 66981222 9 3006 116395 582 الشمال اسماعيل سيدو الياس ادو المھركاني   678
القيروان سنجار نينوى 9 3008 145 819 سنجار ھزار خدر خلف اسماعيل شرو خلف درويش  679

برانا زمار سنجار نينوى 67649615 5 3011 8 477 الشمال سني جرود سليمان اسماعيل شفان خلف ناصر الھسكاني 680
مخمور مخمور نينوى 3 3033 95 306 مخمور صبريه على امين اسماعيل صابر سعيد حاجى  681

عويزه كوير مخمور نينوى 66979283 6 3003 156 1064 كوير سعديه محمد مراد اسماعيل صالح حسن حسين  682
عويزه كوير مخمور نينوى 66979283 6 3003 156 1064 كوير سعديه محمد مراد اسماعيل صالح حسن حسين  683
نميلي م سنجار سنجار نينوى 67009065 6 3005 105452 528 سنجار خاتون الياس خفو اسماعيل صالح خفو علي الھسكاني 684

قراج مخمور 7 3029 5522 277 قراج امينه حمد قادر اسماعيل صمد علي خليل شوان 685
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978165 4 3002 183 792م شيخان اسماعيل عبدالقادر عبدالوھاب اسماعيلدھيه جبرائيل رشيد 686
المركز كوير مخمور 67646543 6 3028 27379 137 كوير اسماعيل عبدالقادر عوال عزيز كراوىبخشان عمر محمود 687

شيخان شيخان نينوى 66979587 8 3003 142 2116م شيخان فاطمه عمر حسن اسماعيل عبدالكريم انور يونس 688
سنجار نينوى 67970722 10 3050 113 1177 الشمال نجالء عبدهللا نجم اسماعيل عبدهللا اسماعيل   689

شيخان شيخان نينوى 66979867 7 3004 136 684 شيخان زينب خلبل عبدهللا اسماعيل عبدهللا اسماعيل عبدالرحمن 690
سنجار سنجار نينوى 66883044 1 3001 114 324م سنجار شيرزاد اسماعيل عبدهللا اسماعيل عبدهللا حيدر مطو االحمد 691

بيربوب شيخان شيخان نينوى 66883581 6 3001 9 792 شيخان منيحه ميكائيل محمد اسماعيل عبدهللا صالح احمد 692
سيد عبيد كنديناوة مخمور نينوى 67970108 5 3049 39 1525م كنديناوة كولزار محمود شريف اسماعيل عبدلي احمد شيخة  693
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 76 252م موصل لعلي عمر رسول اسماعيل عبدي حسين مراد  694

قراج مخمور 67250555 9 3030 26 408 قراج زينه حسن اسماعيل اسماعيل عثمان اسماعيل بلباس  695
محمد رشان شيخان شيخان نينوى 66883528 6 3001 118581 593م شيخان نازلين محمد طاھر عبدالحميد اسماعيل عزو سمكو سفر 696

كوير مخمور نينوى 10 3029 26563 133 مخمور زھراء اسماعيل جالل اسماعيل عزيز حمه قادر زراري 697
م شيخان شيخان نينوى 66978930 3 3003 119671 595 شيخان فاطمه عزيز بركان اسماعيل عزيز خضر ابراھيم 698

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883606 8 3001 1 1415م شيخان امينه محمد قاسم اسماعيل عزيز عبدهللا سليمان 699
زمار سنجار نينوى 67649923 7 3011 71 499م الشمال محبت بكر مراد اسماعيل على مراد سليمان ال بكر 700
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سيفيان زمار تلعفر نينوى 6 3023 78 2215م زمار خديجة محمد قاسم اسماعيل علي احمد رشو  701
كربير زمار تلعفر نينوى 66883280 3 3001 195 2168م زمار خالده علي قاسم اسماعيل علي حسين حاجي علي  702
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883110 2 3001 179 1354م زمار بيرو اودن برو اسماعيل علي دولماز  رشكاني 703
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883110 2 3001 179 1354م زمار بيرو اودن برو اسماعيل علي دولماز  رشكاني 704
كاميشة كوير مخمور نينوى 10 3037 72 7م كوير حليمة حسين محمد امين اسماعيل علي عبدهللا يونس  705
تيكالو كنديناوة مخمور 68224960 6 3042 154 95م كنديناوة ئة فين محمد حسن اسماعيل علي قادر محمد  706
ديمة كار كنديناوة مخمور نينوى 67972770 7 3049 5 1525م كنديناوة قدرية صمد حسين اسماعيل علي كارسول   707

زمار سنجار نينوى 66883338 4 3001 50 256 سنجار خالدة اسماعيل محمود اسماعيل علي محمد يونس العلي 708
سكينة سنجار نينوى 9 3008 110642 554 القحطانية كوجر مجو ناصو اسماعيل عمر حمد صالح  709

ھنجيروك شيخان شيخان نينوى 67008015 3 3004 122 1418م شيخان اسماعيل عمر محمود سليمان   710
كوير مخمور 6 3028 135 310 كوير عايده عبدالرحمن علي اسماعيل عمر مولود   711

قصركى م سنجار سنجار نينوى 67006036 6 3007 1102112 551م القحطانية مارين غانم ابراھيم اسماعيل عنجو قاسم خدر حلو 712
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982487 8 3004 182 1414 شيخان عيدي عبدهللا حسن اسماعيل عيسى عبدالكريم محمد 713
سيد امين كوير مخمور 6 3028 59 83 كوير امينه عبدهللا شريف اسماعيل غفور عبدالرحيم   714
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978900 3 3003 56 1415م شيخان نعيمه عبدهللا فرحان اسماعيل فتحي معروف حسن 715

زمار سنجار نينوى 67647958 7 3015 116024 581 الشمال ليلي قولو رشو اسماعيل قاسم خلف   716
سنجار سنجار نينوى 67007727 10 3008 151 953 خانقين نعام صالح سلو اسماعيل قاسم سلو   717

بيركي سنجار سنجار نينوى 67006317 9 3008 83 158م القحطانية جاني رشو شمو اسماعيل قولو مندو الياس  718
تل انجم كوير مخمور نينوى 10 3029 29941 150 كوير امينه عثمان على اسماعيل كاكا حمد  جاف 719

شمال سنجار نينوى 67647950 7 3015 1 669 الشمال مين خلف الياس اسماعيل كرنوص سيدو خلف  720
مخمور مخمور 2 3032 156 1156م مخمور نجيبه محمود علي اسماعيل كريم صادق طه اورفريار 721

باره شمال سنجار نينوى 67007906 6 3009 113993 570م الشمال اسماعيل مجان اسماعيل ناصو شركانىبرفى ناصر نعمت 722
ميلھورت كنديناوة مخمور 1 3033 84 1451 كنديناوة كوردستان رسول مجيد اسماعيل محمد اسماعيل محمد  723
العصرية مخمور نينوى 67600619 9 3030 160 1466م مخمور ناسكه ابراھيم محمد اسماعيل محمد حمد شريف سليمان  724

شيخان شيخان نينوى 66883745 9 3001 61 1413 شيخان كلثثوم محمد خضر اسماعيل محمد رشيد مولود 725
كردقوشته قراج مخمور 68224585 4 3042 97 1237م قراج امنه علي محمد اسماعيل محمد محمد بيره  726
زمارة جاسم كوير مخمور 0195851 3 3034 95 1452م كوير خيريه مجيد عبدهللا اسماعيل محمد محمود احمد خوشناو 727
سميله زمار تلعفر نينوى 67458912 9 3022 150 2288م زمار اسماعيل محمد يوسف عثمان ال عمادينھله محمدامين فرحان 728
كرفقير شيخان نينوى 66980024 1 3004 121 1414 شيخان كردستان عماد محمد اسماعيل محمدسليم يونس خلف 729
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978612 10 3002 29 1425م شيخان حليمه حبيب محمد اسماعيل محمود احمد محمود 730

كوير مخمور نينوى 1 3031 55003 276 قراج اسماعيل محمود رمضان رسول بلباسكستان بيرداود ابراھيم 731
سنجار نينوى 67007524 3 3008 104885 525 سنجار فلوس كارص حجي اسماعيل مراد حجي   732

سنجار سنجار نينوى 67459816 9 3020 183 2269م سنجار اوات رشيد خضر اسماعيل مراد حمو خلف الخشولي 733
سنجار سنجار نينوى 67006204 5 3007 10892 555 القحطانية كيريتي ابراھيم حسين اسماعيل مراد خليل رشو  734
سنجار سنجار نينوى 67727672 9 3012 110917 555 القحطانية برجي رشيد خنو اسماعيل مراد عباس حسن  735

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883497 5 3001 22 2038م زمار حزينه عمر عفدي اسماعيل معزو عفدي يوسف عفدي 736
شيخان شيخان نينوى 66883744 9 3001 6 1413 شيخان خالده سعيد باب اسماعيل موسى ابراھيم حسين 737

تاق حمه شيخان شيخان نينوى 66883714 9 3001 75 1414م شيخان بدري فاضل كاكل اسماعيل ميرو اسماعيل محمود 738
سنجار نينوى 67972850 7 3049 زليخة قادر احمد اسماعيل نادر محمود   739
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خانصور زمار سنجار نينوى 67006957 3 3009 113204 567 الشمال اليف مراد علي اسماعيل نعمت داھر نعمت الشركاني 740
زمار سنجار نينوى 6 3010 111456 558 الشمال خفشي حميد حلو اسماعيل نعمت قاسم عبدهللا  741

عين عويس زمار تلعفر نينوى 67458792 1 3022 194 2189م زمار امينه مجي مسو اسماعيل يوسف خليل محو  742
باباو شيخان شيخان نينوى 66979065 4 3003 143 1411م شيخان بيان خليل ابراھيم اسماعيل يوسف رمضان محمد 743

عين عويس زمار تلعفر نينوى 66979657 5 3003 80 2209م زمار فاطمه رومو درويش اسماعيل يوسف محمد حامد محمد 744
كنديناوة مخمور 68224740 3 3043 33443 169 كنديناوة اسمر احمد كاك هللا     745

خراب سياو قراج مخمور نينوى 4 3032 54886 275 قراج حمد على رشيد اسمر احمد مصطفى ابراھيم  746
بوغينة قراج مخمور نينوى 68224565 4 3042 164 1454 قراج اسمر جبار حمد امين     747
كل الذبان ربيع تلعفر نينوى 67375377 3 3022 132897 665 ربيعه محمود ايوب على اسمر حاول شرق زينال ال علي 748

سنجار نينوى 9 3019 109280 457 سنجار اسمر حسين محمد الياس الشيخاني   749
خورمله كنديناوة مخمور 4 3033 31074 156 كنديناوة اسمر حويز مولود رسول    750
كردبور قراح مخمور نينوى 3 3032 5417 271 قراج حسن احمد  اسمر رحمان خالد سور   751
جانة ديبكة مخمور 66978866 2 3003 32704 164 كنديناوة بروين صالح شيفي اسمر رسول ابراھيم   752

قراج مخمور نينوى 9 3032 145 1454 قراج جھاد محمد  اسمر رضا عزيز محمود كاللي 753
برازاي صغير شيخان شيخان نينوى 66979953 5 3004 118734 594 شيخان امينه احمد حسين اسمر علو سليم احمد 754

ميالي سنجار سنجار نينوى 67007459 2 3008 110552 553 القحطانية قاسم خلف سعدو اسمر قاسم يوسف علي شاني باقي 755
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66979809 7 3004 86 946م شيخان فيروز صالح سليمان اسمه عبدالكريم حمد سعيد 756
خزنةتبة برطلة حمدانية نينوى 4 3051 62 539م برطلة صبرية محمود حسن اسھل رضا محمد ابراھيم  757
ديمةكار ديبكة مخمور 67972798 7 3049 3 1524 كنديناوة شرين صديق سليم اسو جوھر سليم كارسول بنديان 758
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883870 10 3001 79 145 شيخان حنيفه سعيد يابا اسود عبدالرحمن عمر اسماعيل 759

شيخان شيخان نينوى 66978514 9 3002 5 665م شيخان عزيزه مجيد عبي اسومه اسماعيل رمضان صالح 760
برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66979963 5 3004 63 1403م شيخان امينه سليمان جرجيس اسيا احمد علي احمد 761
خاتناوا شيخان نينوى 66982656 10 3004 183 1414 شيخان عائشه ھادي حسن اسيا حكيم غازى على 762

كوير مخمور نينوى 6 3032 124 1063 كوير سروين فرھاد مشير اشرف ياور محمد   763
القحطانية سنجار نينوى 67727253 3 3012 159 390 القحطانية شيرين اوسف خدر اشو زندين حسن حسين الزور 764
شيخان شيخان نينوى 66883835 10 3001 163 2154 شيخان حوا محمد جكل اشور محمد احمد سعدون 765
شيخان شيخان نينوى 66883806 10 3001 117393 587 شيخان مھديه محمد مصطفي اصالن ابراھيم ابراھيم حسين 766
زمار سنجار نينوى 67009263 9 3005 115726 579 الشمال سنم مجو سمو اصالن يوسف سليمان علي المسقوري 767
زمار سنجار نينوى 67009263 9 3005 115726 579 الشمال عيشان الياس مجو اصالن يوسف سليمان علي المسقوري 768
شيخان شيخان نينوى 66883776 9 3001 118847 595 شيخان روناك احمد طرو افدل حمزه خالد صالح 769

عبداليه شيخان نينوى 66982595 9 3004 156 1423م شيخان صبريه صديق مجيد افدل شرف احمد  770
القيروان سنجار نينوى 10 3007 105380 572 سنجار افرام ابراھيم سيفو يعقوب    771

خاتوناوه شيخان نينوى 66979314 7 3003 118855 595 شيخان زريفه عبدالرحمن عبدهللا اقليمه رشيد علي عبدالعزيز 772
كندال بار ھج كنديناوة مخمور نينوى 67251619 4 3031 32166 161 كنديناوة على حسن رسول اقليمه محمد مصطفى احمد  773

برطلة حمدانية نينوى 4 3051 63441 183م برطله نجمه سعدهللا فتح هللا اكبر فاضل عباس يوسف  774
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979994 5 3004 25 1418م شيخان بلقيس بكر ابراھيم اكرم ابوزيد جميل مصطفى 775

كوير مخمور نينوى 67254662 8 3030 33578 168 اربيل به يمان رشيد حسن اكرم احمد رسول   776
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805540 10 3023 125 2288 زمار ناشدة سليم ابراھيم اكرم احمد محمد احمد ال عمر 777

شيخان شيخان نينوى 66982539 8 3004 11591 593 شيخان راضيه اسماعيل عمر اكرم بھجت سليمان صالح 778
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نوغران كوير مخمور 3 3030 63 1008 كوير ئاشنا عثمان رحمان اكرم خضر حسن عزيز شيخان 779
سعداوه كوير مخمور 8 3032 126 1437م كوير فاطمه رحمان رمضان اكرم رحمان حمد امين  ماموندي 780
البشر كلك حمدانية نينوى 67972265 4 3048 173 840 حمدانية شيرين خخسرو فريق اكرم رشاد محمد عرب  781
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883824 10 3001 74 1422م شيخان فوزيه محمد عيسى اكرم رمضان عرب معروف 782
ملك شمال سنجار نينوى 67007259 8 3007 123 820 سنجار بسي اسماعيل قاسم اكرم سيدو شمو خضر ال جندو 783

ديبكة مخمور 8 3029 44 1126م كنديناوة شنو انور رحمان اكرم صديق عثمان اسماعيل  784
سنجار سنجار نينوى 66883178 2 3001 1091160 546 سنجار فوزية علي خضر اكرم عباس خلف دھمان البيواتي 785

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67458944 9 3022 63 228م زمار كفاح عبدالكريم محمد اكرم عبدهللا ابراھيم سلو الھسكاني 786
كرفقير شيخان شيخان نينوى 67008033 3 3004 7 1415 شيخان منجول يابه محمدصالح اكرم عزيز بركان يوسف 787

سنجار سنجار نينوى 67458037 1 3020 9 143 دھوك عاصمه خلف محى اكرم على محمد يونس  788
كرفقير شيخان نينوى 66980013 1 3004 126 422 شيخان سليمه رمضان سعيد اكرم علي حسن علي 789

زمار سنجار نينوى 66883210 3 3001 190 2233م سنجار ھديه بدل حمزه اكرم علي خضر حمزه  790
كشاف كوير مخمور نينوى 3 3032 197 96 كوير بسي رضا فرحان اكرم عمر سلطان   791
دھوال زمار سنجار نينوى 66981030 9 3006 11532 577 الشمال اسي اسماعيل علي اكرم عيدو ھادي حجي سفوك 792

ديرى بيش كوير مخمور نينوى 5 3032 26 1459 كوير غزاله رحمان حاجى مام اكرم قادر وسمان مولود  793
سنجار سنجار نينوى 67458297 7 3020 194 2152 سنجار امينه حسن حجي اكرم قاسم خضر عبدي  794
زمار تلعفر نينوى 66883342 4 3001 96 1786 سنجار شورش اسماعيل نعو اكرم قاسم عزيز يونس  795

بيربوب زمار شيخان نينوى 66883577 6 3001 11835 592م شيخان حمديه احمد الياس اكرم قاسو خديده حسن 796
كوير مخمور نينوى 9 3028 86 1427 اربيل اخالص سليمان شيخ اكرم كريم محمد   797

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66883737 9 3001 129 1425م شيخان صبيحه عبدهللا صديق اكرم محمد عبو برو 798
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 1 3050 26 2086م زمار بيداء عبدالسالم رشيد اكرم محمد علي حاجي  799
كالويز كوير مخمور نينوى 5 3029 39 6175 اربيل لعلى سليمان قادر اكرم محمد عمر رسول  800

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67375163 6 3022 70 2298م زمار نھى خليل ابراھيم اكرم محمد عمر مصطفى المصطي 801
سعدية كوي مخمور نينوى 67972805 7 3049 15 1510م كوير كرجية مجيد حسين اكرم محمد قنبر عزو كاكل 802

زمار تلعفر نينوى 67376176 10 3022 53 782 ربيعه عيدة صالح خلف اكرم محمد يوسف  ال يوسف 803
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66982559 9 3004 149 189م شيخان اخالص علي محمد اكرم محمدعلي سليمان يونس 804
باباو شيخان شيخان نينوى 66979170 6 3004 118657 594م شيخان امينه محمد علي حسين اكرم ناظم محمد حسن 805

برطله حمدانية نينوى 4 3051 179 996م برطله حسنيه محمد حسين اكرم يونس احمد   806
قراج مخمور نينوى 67250586 9 3030 35 283 قراج حياة محمد مولود اكرين صابر مولود محمد سيان 807

حسن بك كنديناوة مخمور 6 3028 172 1103 كنديناوة نجيبه محمد شريف اكو احمد خضر حسين سنجاوى 808
كوير مخمور نينوى 6 3032 137 1412 كوير زينب جالل عبدهللا اكو عثمان عبدهللا حسين  809

باره زمار سنجار نينوى 67648018 8 3018 113846 570 الشمال مراد شيلو حمو الخان خلف حسو وسي  810
حطين زمار سنجار نينوى 8 3018 114076 571 الشمال موسى ملكو مراد الخان سليمان حسن علي السموقي 811
بارا زمار سنجار نينوى 67970884 6 3018 67 779 الشمال سعدو ناصر عزو الخان علي اوصمان عمر السموقيه 812

زمار سنجار نينوى 67009991 6 3008 114445 573 الشمال علي قاسم فندي الخان قرو حمو سمو الجفيري 813
صفية كوير مخمور نينوى 3 3032 30556 153 كوير قعى سليمان سعي الماس عباس عبو ھياس  814

سنجار نينوى 10 3020 104837 525 سنجار صاري حجي نافخوش المان سلو علو بكر  815
سنجار سنجار نينوى 66982765 1 3006 108238 542 القحطانية كوري خلف حسن الياس ابراھيم ھبو سعدون الخضر 816
سنجار سنجار نينوى 67727452 7 3012 142 540م سنجار كلي عزيز سليمان الياس ادي علي حسين الجندي 817
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كرعزير شرقى القحطانيه سنجار نينوى 67007252 8 3007 108458 542م القحطانية سارى بركات رشو الياس اسماعيل درويش حسو االدسو 818
م سنجار سنجار نينوى 67006533 4 3005 77 953م القحطانية بياز درويش محمد الياس اسماعيل ھبى محمود  819
سنجار سنجار نينوى 67007347 7 3005 14439 523م سنجار ملوك خضر بكر الياس بدل بكر برھيم  820
سنجار سنجار نينوى 67458105 5 3020 105066 526 سنجار خاكون شيخ عبدي الياس بركات خلف ناصر  821

محبوديه زمار سنجار نينوى 67649470 1 3011 113428 568 الشمال سيفي قاسم قاسم الياس بوبو سينو عمر الدناي 822
شمال سنجار نينوى 66981040 9 3006 114902 575م الشمال الياس جردو مجك حلي    823

القحطانية سنجار نينوى 67649598 10 3011 110555 553م سنجار بسي فطو عباس الياس جوكو عباس   824
برادم سنجار سنجار نينوى 67649825 6 3011 115126 576 الشمال بسي سيدو قاسم الياس جوكي مجك الھسكاني  825
تبه سنجار سنجار نينوى 0340782 8 3011 104942 525 سنجار عيشه عيدو خلو الياس حاجي حسن محمى الدلكاني 826

زمار سنجار نينوى 66877945 6 3006 115271 577 الشمال كوجر خلف صالح الياس حاجي شيخو عمر  827
حيالي سنجار سنجار نينوى 0340788 8 3011 154 587م القحطانية ارزان مراد ھفند الياس حجي احمد علي علي شاقولي 828
ملك زمار سنجار نينوى 67647915 7 3015 108285 542م القحطانية كوالني عيدو مراد الياس حجي بركات  جندو 829

سنجار سنجار نينوى 2 3010 109721 549 سنجار عدولة كني دروبش الياس حجي درويش   830
قحطانيه سنجار نينوى 67458112 5 3020 66 2014 القحطانية نسرين عرب شمو الياس حجي كارس اسماعيل  831

سنجار نينوى 67727699 9 3012 106323 532 سنجار ھوري فارس الوند الياس حجي الوند   832
زمار شيخان نينوى 68002540 10 3027 31 1417 شيخان شرين حسو الياس الياس حسن الياس الياس  833
زمار سنجار نينوى 67647201 1 3011 178 636م الشمال بسى خلف خديدة الياس حسن حجي مطر  834
زمار سنجار نينوى 0196336 8 3016 114595 573م الشمال عمشي مراد رشو الياس حسن خلف قاسو  835
سنجار سنجار نينوى 2 3014 188 56 سنجار سيفي مراد خديدة الياس حسن سيدو كارس  836

اسكينه سنجار سنجار نينوى 7 3012 53 894 القحطانية دالل حجي مجك الياس حسن شمو ناصو  837
سنجار سنجار نينوى 67007256 8 3007 109278 547 سنجار اميثه خلف صكر الياس حسن صكر برو البيواث 838

سنجار نينوى 5 3007 11155 556 القحطانية عدولة عتو موسى الياس حسو علي   839
شمال سنجار نينوى 67727147 4 3012 60 820 الشمال كتي حسن قاسم الياس حسين قاسم عيدو الزرو 840

خانصور زمار سنجار نينوى 67009319 10 3005 87 780 الشمال غزال سيمان حسين الياس حسين مطو ابراھيم الشركاني 841
سنجار سنجار نينوى 66883319 4 3001 13825 520م سنجار حليمه علي خلف الياس حنتوش سلطان محمد خشولي 842
زمار سنجار نينوى 66883145 2 3001 189 147م سنجار عدالني امين عبدالرحمن الياس حيدر الياس خضر  843

باباو شيخان شيخان نينوى 66979183 6 3004 85 1423م شيخان ھيبه الياس توفيق الياس حيدر خدر  844
شيخان شيخان نينوى 68002531 10 3027 118026 591 شيخان بقي سلو خدر الياس حيدر خدر   845
شيخان شيخان نينوى 68002531 10 3027 118026 591 شيخان شمي مراد الياس الياس حيدر خدر   846

جدالة القحطانية سنجار نينوى 9 3016 109636 549 القحطانية خوناف حسين قولو الياس خدر حاجي علي  847
باره شمال سنجار نينوى 5 3013 114179 571 الشمال كوجر حسن حفدو الياس خدر رفو اوسو السموقي 848
جداله سنجار سنجار نينوى 67727113 4 3012 108465 543 القحطانية بيزار نعمه حسن الياس خدر زندين حسن اوسو 849

زمار سنجار نينوى 67647907 7 3015 117 975 الشمال كاملة عبدو كجو الياس خدر عبدي   850
سنجار سنجار نينوى 67647984 7 3015 116025 581 الشمال عيشان كرين نواف الياس خدر مراد خديدة البكري 851
سنجار سنجار نينوى 67647984 7 3015 116025 581 الشمال عيشان كرين نواف الياس خدر مراد خديدة البكري 852
سنون سنجار نينوى 3 3010 195 499م الشمال بيزي مراد ھناور الياس خديدا مجو علوين  853
شمال سنجار نينوى 67649494 1 3011 111486 558 الشمال خناف بكر خلف الياس خديده خلف حامد  854
شمال سنجار نينوى 67649494 1 3011 111486 558 الشمال خناف بكر خلف الياس خديده خلف حامد  855

سنجار نينوى 67727721 9 3012 20 779م الشمال مھية عيدو خلف الياس خديده شيبو ھبو  856
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سنجار سنجار نينوى 67006694 1 3009 110572 553 القحطانية خومي الياس خلف الياس خلف ابراھيم شيبو حكرش 857
سنجار سنجار نينوى 2 3014 110571 554 القحطانية الياس خلف ايكان علي حركش   858
سنجار سنجار نينوى 2 3010 109924 550 القحطانية غزال بدل علي الياس خلف خديداد بشار ادي 859

جخري زمار تلعفر نينوى 6 3021 131836 660م زمار خانه الياس خلف الياس خلف خضر رشو  860
زمار سنجار نينوى 2 3010 15 962م سنجار وضحه حسين قاسم الياس خلف خقو كالي اليوسفي 861

سنجار نينوى 0319149 8 3005 104802 525 سنجار شيرين رشو كالو الياس خلف علي حسين  862
زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 142 976م القحطانية زھرة رشو حجي الياس خلف علي كجك اري 863
الورديه سنجار سنجار نينوى 67007273 8 3007 124 390م القحطانية ساري قاسم عباس الياس خلف علي محي الزندنان 864

سنجار سنجار نينوى 6 3010 25 477م سنجار مسكين ميشو كجو الياس خلف عيدو مراد الدخي 865
بارة زمار سنجار نينوى 0340652 9 3011 113695 569 الشمال نيسان جبو خلف الياس داود خلف ميرزا السموقي 866

زمار سنجار نينوى 67649979 7 3011 64 615 الشمال نوري الياس قاسم الياس دھار بكر علي السموقي 867
شمال سنجار نينوى 0344713 8 3010 114722 574م الشمال كالن حسن  الياس رشو ابراھيم حنشي الدفي 868

خانصور شمال سنجار نينوى 67727115 4 3012 111858 558م الشمال كنى شيخو سلو الياس رشو باجو جلو  869
كاني عيدو سنجار سنجار نينوى 67007716 10 3008 62 542م القحطانية ويسي خلف مراد الياس رشو سليمان مجدين  870

شمال سنجار نينوى 67007265 8 3007 116666 584م الشمال خانى خلود حاجو الياس رشو عمر قرو  871
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727716 9 3012 83 647 القحطانية خصامي رشكو قاسم الياس رفو شفان حمو  872

موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66978400 8 3002 182 1411م شيخان سلمي حميد مجيد الياس رمضان محمد يونس 873
كنديناوة سنجار نينوى 67006236 3 3009 97 47م الشمال بسي ابراھيم خليل الياس سعدون عبدهللا سعدون  874

كابارا سنجار سنجار نينوى 9 3010 110055 551 قحطانية بھو قاسم سفوك الياس سفوك محمود فندي زغال 875
زمار سنجار نينوى 9 3007 546 9557230 سنجار ھزاري عبدو باجو الياس سيدو قاسم  السقوري 876
سنجار سنجار نينوى 2 3010 115615 579 سنجار شيرين مراد حسن الياس سينو شوبكي سينو  877

سنجار نينوى 10 3020 68 56م سنجار سيتي سرحو سليمان الياس شفان سعدو   878
شمال سنجار نينوى 2 3015 114830 575 الشمال نادية شمعون الحدو الياس شمعون سفر كوريا  879
زمار سنجار نينوى 67458126 5 3020 11674 584 سنجار حجي مصطفي بيسو الياس شمو حمو علي  880

شاميكا زمار سنجار نينوى 2 3016 45 47م الشمال كلي مراد ميرزا الياس شمو عمر نعمان  881
قصركي سنجار سنجار نينوى 67006015 6 3007 1098730 550م القحطانية نعام شمو حيتو الياس شيبو حسين جلعان عمر 882
جصه زمار تلعفر نينوى 67375296 4 3022 131034 656 زمار قنتاره عنير احمد الياس شيخو احمد عبدي عبدي 883
قزلكند سنجار نينوى 6 3019 155 3060275 القحطانية نساف رشو اوي الياس صالح خلف مطو عمر 884
كوجو سنجار نينوى 4 3008 147 308 سنجار سھو عيسى قاسم الياس صالح قاسم مطو المند كاوى 885

سنجار نينوى 4 3015 138 351م سنجار جفله كجو عزيز الياس صالح محمد عمو  886
كزروك سنجار سنجار نينوى 67007884 6 3009 18764 544 القحطانية زريفة عبدو رفو الياس عبدهللا درويش بشار  887

زمار سنجار نينوى 67458110 5 3020 31 2299 القحطانية بھاري حجي فرخو الياس عبدو سيدو اوسمان  888
سنجار سنجار نينوى 67006695 1 3009 11294 557 القحطانية نعامي جوكي حمد الياس عزام خلف سمو السلو 889

سنجار نينوى 10 3007 27 448 سنجار زھرة محمد علي الياس عساف الياس عبدي البيوات 890
سنجار سنجار نينوى 0340655 9 3011 37 1159م القيروان ونسة محمد  الياس عطي خضر برو  891
سنجار سنجار نينوى 67006522 4 3005 108897 545 سنجار بھاري خضر عبدي الياس عفر خدوش نعمو  892

حيالي سنجار نينوى 5 3007 110951 555 القحطانية كاملو مجك مراد الياس علي ابراھم حسن  893
كاني بارك القحطانية البعاج نينوى 67006756 10 3008 43 1281م القحطانية زھر خدر معمكو الياس علي رفو عتو كزي 894
كري زركه زمار سنجار نينوى 6 3006 115346 577 الشمال ميان قاسو سيدو الياس علي عباس دلي  895
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بارة زمار سنجار نينوى 8 3007 35 781 الشمال الياس عمر حمزي     896
كري عرب سنجار سنجار نينوى 2 3010 55 477 الشمال غزال قاسم عجو الياس فارس قاسم سحي  897
قزلكند سنجار نينوى 6 3007 5 542 القحطانية ميان قاسو سيدو الياس فقي صالحوك  الھبابي 898

سنجار سنجار نينوى 67727309 5 3012 19135 546 سنجار وضحه حسن شيبو الياس فيصل عباس محمود عباس 899
سنجار سنجار نينوى 67727060 1 3012 63 540 الشمال بيزي خضر مسور الياس قاسم حسين علي  900

ھمدان سنجار سنجار نينوى 67009373 2 3009 89 66م سنجار نغامي حجوش الياس الياس قاسم خلف عمر الھسكاني 901
زمار سنجار نينوى 67006959 3 3009 71 358م الشمال سفي ميرزا عبدي الياس قاسم خلف مراد الدني 902
شمال سنجار نينوى 2 3010 116195 581 الشمال كلي خذر محمد الياس قاسم رشو حسين  903
زمار سنجار نينوى 67649867 6 3011 90 477 الشمال برقي غانو علي الياس قاسم قولو محمود  904

خراب باجار م سنجار سنجار نينوى 67009050 6 3005 103 2269م سنجار منى عباس عابد الياس قاسم مراد حسين بابوات 905
زمار سنجار نينوى 0344809 2 3011 113794 569 الشمال كوري احمد حسين الياس قاسم يوسف مراد سموقي 906

ھمدان م سنجار سنجار نينوى 67009379 2 3009 105529 528 سنجار بسكي خديده ادو الياس قاسو خلف قاسو  907
كابارا سنجار سنجار نينوى 3 3010 119 957 القحطانية سيفي حسن جردو الياس قرو عمر رفو زندنان 908
تريكا زمار سنجار نينوى 67727258 3 3012 169 636 الشمال غزال الياس قولو الياس قولو علي فرحو الخالتي 909

زمار سنجار نينوى 67647918 7 3015 22 600م الشمال زريفه خضر سور الياس كجو سليمان مراد  910
سنجار سنجار نينوى 2 3010 12 423 سنجار خدر الياس كرنوص الياس كرنوص مراد علي  911

ملك قحطانيه سنجار نينوى 67647916 7 3015 108277 542م القحطانية ھندي عزير سيدو الياس كلي برو شرقي  912
كاباره سنجار سنجار نينوى 67007826 5 3009 110022 551 القحطانية شيرين درويش كالو الياس محما علي خلف زغال 913

سنجار سنجار نينوى 67458488 2 3020 108816 545 سنجار غزاله سيدو محمود الياس محمد محمود سليمان  914
سنجار سنجار نينوى 67458488 2 3020 108816 545 سنجار غزاله سيدو محمود الياس محمد محمود سليمان  915
سنجار تلعفر نينوى 66883453 5 3001 132 2169م زمار ملكة حسن محمود الياس محمود احمد محمد  916

اسكينية سنجار سنجار نينوى 67728962 1 3014 110708 554 القحطانية خفش خدر خالني الياس محمود خالني فندي  917
كروخي غربي القحطانيه البعاج نينوى 7 3010 8 389م القحطانية زھرة الياس حمزة الياس مراد سلطان محمود بابوات 918

سنجار سنجار نينوى 67006201 5 3007 27 390 القحطانية داللت اسماعيل اوصمان الياس مراد يوسف بكر محي 919
سنجار سنجار نينوى 0340671 9 3011 131 1618م سنجار ولمية علي قاسم الياس مسطو قاسم خلف البابواتي 920
سنجار سنجار نينوى 66978269 6 3002 185 938م سنجار زھرة حسن عبدهللا الياس مسيب حيدر برھيم  921
زمار سنجار نينوى 66883316 4 3001 104767 524م زمار لطيفه حيدر الياس الياس مصطفى عيسى محمد  922

دھوال زمار سنجار نينوى 67007242 9 3007 115267 577 الشمال عمشي خديدا الياس الياس ناسي مرزا عمر المسقوري 923
حدالة سنجار سنجار نينوى 67727298 3 3012 108434 543 القحطانية بيزار خلف درويش الياس نبو حسو اوسو  924
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66980248 4 3004 118521 593م شيخان ملكيه عبدالمطلب عبدالرحمن الياس ولى اسماعيل عباس 925

سنجار سنجار نينوى 67727270 3 3012 108164 541 القحطانية اسمرة قاسم داود الياس ونجو رشيد عسكة سرحوكي 926
الشمال نينوى 10 3010 168 615 الشمال نعام عيدو عز الياس يزدين قاسم علي  927

خانصور زمار سنجار نينوى 6 3010 70 499 الشمال منيسه حسن برو الياس يوسف صالح  الشركاني 928
السراي زمار سنجار نينوى 0301851 2 3001 119 294م سنجار امينه محمد علي علي الياس يوسف علي محمد  929
قني شمال سنجار نينوى 67727425 7 3012 115663 579 الشمال خرنو علو حسين الياس يوسف ميرزا يوسف الھركاني 930

سنجار سنجار نينوى 67726565 10 3014 109268 547 سنجار مھدي محمد خضر عبدالعزيز اليفه سليمان مصطفى المحي  931
سنجار سنجار نينوى 67726565 10 3014 109268 547 سنجار نعمه يعقوب مصطفى اليفه سليمان مصطفى المحي  932
م شيخان شيخان نينوى 66979394 9 3003 189 132 شيخان فاطمه حسن محي اماد كميران خيري سعيد 933
سنجار سنجار نينوى 67727404 1 3012 10937 547 القيروان خنسه حسو مراد امان صالح امان تمر الرشكاني 934
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حسن بك كنديناوة مخمور 68224474 1 3042 175 1060م كنديناوة صدرية عبدهللا مصطفى امانج انور سلطان مصطفى كةاللي 935
كنديناوة مخمور 3 3030 148 1153 كنديناوة ريزان علي عمر امجد محمد حميد رسول  936

جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979579 8 3003 15 1403م شيخان اميره يوسف يونس امجد محمد علي سليمان 937
كلشين شيخان نينوى 66982605 9 3004 200 1402 شيخان بيريفان يوسف حمد امين امجد محمدولي محمدصالح احمد 938

بعشيقة سنجار نينوى 12 3032 82 163 القوش امنه حمد خالند  939
بعشيقة سنجار نينوى 12 3032 82 163 القوش امنه حمد خالند  940

مخمور 68224134 10 3042 امنه حمد محمود بيرداود    941
كوير مخمور 4 3032 30381 152 كوير خضر   امنه سليم اسماعيل   942

باباو شيخان شيخان نينوى 66980294 4 3004 64 599م شيخان فلك ناز مجيد صالح امنه شكري عثمان  943
بيرستك شيخان شيخان نينوى 66982452 8 3004 25 1906م شيخان افراح اودي كندو امنه عبدهللا علي طه 944
كوزه بايز ديبمه مخمور 10 3029 31746 159 كنديناوة عبدهللا   امنه قادر كريم   945
عوال كوليالن كنديناوة مخمور 4 3033 33596 168 كنديناوة امنه محمود علي عثمان    946
كاوه ره كنديناوة مخمور 67648666 8 3032 148 603م كنديناوة رحمان ھينى  امنه معروف محمود   947
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978506 9 3002 118108 596م شيخان ھيفاء عبدهللا يونس امير اسماعيل رمضان صالح 948

مخمور 4 3036 65 1045 كنديناوة رمزيه عبدالجبار عمر امير اسماعيل عمر فقي  949
شيخان شيخان نينوى 66979771 9 3003 54 355م شيخان بوري جرجيس قادر امير حكيم ميرو سليمان 950
زمار تلعفر نينوى 66883447 5 3001 127902 640م زمار كرديه طه صالح امير خدر محمد يوسف شرخان 951

نيجه يي شيخان شيخان نينوى 66979227 6 3003 178 599م شيخان زليخه خورشيد ولي امير خورشيد عمر اسماعيل 952
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883517 6 3001 25 599 شيخان خوله عبدهللا محمود امير رجب محمد عباس 953

شيخان شيخان نينوى 66979509 8 3003 2 1412 شيخان خديجه خورشيد عمر امير شاكر عزيز رسول 954
ماجداوه كوير مخمور نينوى 6 3032 181 1007 كوير ريزان احمد ابراھيم امير شريف علي عبدهللا  955

كوير مخمور نينوى 67254518 6 3030 25807 130 مخمور به فرين برداود احمد امير صابر عبدهللا على  956
علي مالداود كوير مخمور 67646508 10 3028 125 1427م كوير رازمة صديق عمر امير غفور خضر حمد  957

باباو شيخان شيخان نينوى 66884258 7 3001 118676 594م شيخان خديجه يونس سليمان امير فتحي محمد علي 958
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978639 10 3002 142 1412 شيخان ناديه خورشيد محمد امير قادر امين علي 959

كوير مخمور نينوى 2 3030 98 1190 كوير صبيحه صديق موسى امير محمد محمد امين حسن شيخانى 960
خانو ناوا شيخان شيخان نينوى 66978477 8 3002 157 1417م شيخان ساميه صابر محمد امير محمود جرجيس احمد 961

برازى صغير شيخان شيخان نينوى 66883538 6 3001 68 1145م شيخان امينه جميل محمد امير وليد قاسم محمد 962
قادسيه كوير مخمور نينوى 67254607 7 3030 195 565 كوير مريم عمر خضر امين ابراھيم حسن عزيز  963
جخري زمار تلعفر نينوى 67458989 9 3022 116 2288 زمار فيان عمر رشو امين احمد اسماعيل ھسن اسماعيل 964
حمدان سنجار نينوى 67727743 9 3012 9 460م القيروان زريفه صالح محمود امين احمد حسن محمود  965
كربير زمار تلعفر نينوى 66883299 3 3001 8 2112م زمار اديبه وھاب حسن امين احمد صالح كلشى كلشى 966

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883258 3 3001 198 2038م زمار بيون معزو عفدي امين احمد عمر عيدي عمر 967
سميله زمار تلعفر نينوى 67458988 9 3022 112 328 زمار اسيا محمد قادر امين احمد ھسن حاجي ال ويردي 968
عمرخالد زمار تلعفر نينوى 67458985 9 3022 92 2112م زمار سھام عبدالكريم عمر امين اسماعيل ابراھيم  حاجي 969

زمار سنجار نينوى 8 3007 76 615م الشمال كوزل   امين الياس اومك ميرزا  970
زمار سنجار نينوى 67007975 2 3009 116709 574م الشمال بسى مسطو داود امين الياس جندى خدر  971
سنجار سنجار نينوى 0339871 9 3011 85 454م القحطانية غزاله ابراھيم عبدهللا امين حسن سرحان عسكر السرحوكى 972
سنجار سنجار نينوى 5 3010 1051808 526 سنجار شمة داود خلف امين خلف خضر   973
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سنجار سنجار نينوى 2 3013 19 920 سنجار شاھة حجو حمو امين سليمان حمد حسين الحسين 974
سنجار سنجار نينوى 67009026 6 3005 109076 546 سنجار فھيمه حسين يونس امين سليمان حمي سلو السلو 975
كوير مخمور نينوى 67254618 7 3030 154 1277 اربيل كافوره محسين غزائى امين شاكر حسين عبدهللا  976

كھيل شرقي زمار سنجار نينوى 67459908 8 3020 124 669م الشمال نيسان مرعي عبيد امين شمو حاجي موسى الحاجي 977
كل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 2 3022 13012 651 زمار شريف علي محمد امين عبدالعزيز عمر مصطفى  978

زمار تلعفر نينوى 66883339 4 3001 91104 546 سنجار مھدية محسن حيدر امين عبدهللا حيدر مصطفي  979
سنجار سنجار نينوى 66883117 2 3001 144 1033 سنجار ھدية بدل بكر امين عبدو خضر خلف  980
زمار سنجار نينوى 66883199 2 3001 119 324م سنجار حليمه محمد على على امين عبدو على محمد  981
سنجار سنجار نينوى 67649816 6 3011 106494 533 سنجار فاطمه بيجو قاسم امين عطيه قاسم محمد المحمد 982

عرفان زمار تلعفر نينوى 669786381 7 3002 35 1986 زمار صبيحه يعقوب علي امين علي تمو عصان  983
برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66979959 5 3004 1867135 594 شيخان كلستان محمد لطيف امين علي مصطفى جدح 984
باشوك القيروان سنجار نينوى 66981123 3 3006 44 1667 القيروان منجي كلعو حكو امين علي يونس علي  985
شيبانه زمار تلعفر نينوى 669786375 7 3002 30 2268م زمار شيرين نصرت محمد امين قاسم اسماعيل ھسن ال حاجى 986

سنجار سنجار نينوى 67006886 7 3009 106412 533م سنجار عمشة وھاب علي امين قاسم بيجو حسن  987
زكرخان سنجار سنجار نينوى 67727254 3 3012 14829 525 سنجار شمسي شرو حجي امين قاسم سلو سيدو القاندي 988
كرقباط سنجار سنجار نينوى 67007745 10 3008 108149 541م القحطانية نشمية محمد شيبو امين قاسم صالح كيلو  989

سنجار سنجار نينوى 67727021 10 3011 131 256م سنجار زھرة قاسم عبدهللا امين قمبر علي عباس البيوات 990
ترجان كوير مخمور نينوى 3 3029 149 1015 كوير بفرين رحمان حناوق امين كريم حسين   991
عوينه كوير مخمور 7 3032 85 1081 كوير سعديه جبار قادر امين كريم عبدهللا عزيز  992
صفيه كوير مخمور 6 3028 30598 153 كوير جليله عباس امين امين محمد امين   993
ارفيع سنجار سنجار نينوى 0339860 9 3011 109323 547م القيروان منيفه زكر عبدال امين محمد عباس عبدال البيواتى 994

برازى صغير شيخان شيخان نينوى 66883535 6 3001 122 1417م شيخان حفصه عبدالغنى رشيد امين محمود سليمان خلف 995
شيخان شيخان نينوى 66883813 10 3001 117321 587 شيخان ميسون حجي قطاس امين محمود سليمان خلف 996

طا حمه م شيخان شيخان نينوى 66978081 2 3002 118779 594 شيخان رمضان امين محمود امين محمود سليمان خلف موران 997
طا حمه م شيخان شيخان نينوى 66978081 2 3002 118779 594 شيخان سليمه رشيد محمد امين محمود سليمان خلف موران 998

برطلة حمدانية نينوى 4 3051 95 539م صبيحة علي حسن امين محمود علي محمود سلطان 999
كعتيل كوير مخمور نينوى 7 3028 58 103 كوير ئه شوش سعيد معروف امين نوري حمه شريف حمد امين  1000
كعتيل كوير مخمور نينوى 7 3028 58 103 كوير ئه شوش سعيد معروف امين نوري حمه شريف حمد امين  1001

فايدة سميل نينوى 68003554 10 3024 89692 449 فايده امينة حسن علي     1002
سنجار نينوى 7 3009 106419 533 سنجار امينة محمد عباس محمد    1003
سنجار نينوى 7 3009 106438 533 سنجار امينة يونس الياس احمد    1004

شيخان شيخان نينوى 66980053 2 3004 121 2163 شيخان وجدان وعدهللا محمد امينه ابراھيم احمد خالد 1005
كعتيل كوير مخمور نينوى 10 3029 173 11412 كوير امينه خضر حسن اومر سورى اومر   1006

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67458797 1 3022 120 2286م زمار صبري كري عصمان امينه خليل حسن   1007
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 129919 650 زمار حسن علي حاجي امينه رمضان اسماعيل   1008
حجزي زمار تلعفر نينوى 10 3021 130334 652 زمار ابراھيم علي حسن امينه سفر خلو ابراھيم ال ابراھيم 1009

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67458777 1 3022 129267 647 زمار خليل يوسف علي امينه شبلي مراد علي مراد 1010
حمداغا زمار تلعفر نينوى 2 3022 129137 646 زمار ابراھيم احمد يوسف امينه صالح اسماعيل احمد  1011

شيخان شيخان نينوى 66978730 1 3003 1187524 594 شيخان رمزيه احمد علي امينه عبدهللا احمد عمر 1012
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برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009107 1 3005 118574 593 شيخان فخريه مصطفى حمزه امينه عبدهللا بشير محمد 1013
كرفقير شيخان نينوى 66980014 1 3004 107 1417م شيخان صبريه مجيد مولود امينه عبدهللا حويس عبدهللا 1014

شيخان شيخان نينوى 66877198 7 3004 157 1418م شيخان عاصمه ذياب صديق امينه على خان احمد 1015
عين عويس زمار تلعفر نينوى 9 3021 119182 646 زمار كوفي محمد رشيد امينه علي عمر محمد  1016
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67805616 1 3024 132759 664 ربيعه عمر حسن جوبان امينه عمر حسو جوبان  1017
عبدهللا شيخان نينوى 66982611 9 3004 131 2162م شيخان نھاري صالح عمر امينه عمر عمر محمد 1018

قراج مخمور 1 3029 128 96م قراج درويش عثمان عبداللة امينه عمر قادر   1019
كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 5 3021 155 253 زمار مصطو علي عبد امينه عيدو عبد بيرو  1020
كون سيخوره قراج مخمور نينوى 67250565 9 3030 5532 276 مخمور انور حسن احمد امينه قادر علي احمد  1021
دوشيخان القوش شيخان نينوى 68721965 1 3027 118994 595 شيخان شكريه احمد حسين امينه محمد احمد عبدالرحمن 1022
كردبان قراج مخمور نينوى 6 3029 55218 277 قراج مولود صباح  امينه محمد حسين  سيان 1023

شيخان شيخان نينوى 66883850 10 3001 19 333م شيخان صباح يونس كريم امينه محمد صالح سليمان 1024
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979807 7 3004 91 1419 شيخان حليمه محمد امين امينه محمد عبدالقادر محمد 1025
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67375370 3 3022 139 2301م زمار سليمان طاھر شمدين امينه محمد عصمان  طاھر 1026

زمار تلعفر نينوى 3 3021 116 2147م زمار ابراھيم سليمان يونس امينه محمود صالح سليم ال سليم 1027
زمار سنجار نينوى 67970457 10 3049 129246 647 زمار امينه محمود عبدى عبدى    1028

كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67458847 1 3022 133203 667 ربيعه محمد شكري عمر امينه محو حسو  االحمد 1029
شيخان شيخان نينوى 66883888 5 3002 119172 596 شيخان ھتاف عبدالعزيز امين امينه مصطفى موسى محمد 1030

خورمله كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 31118 156 كنديناوة على عبدهللا  امينه موسى احمد ابراھيم  1031
سنجار سنجار نينوى 1 3010 15377 257م سنجار اندر جندي حمو   1032
شيخان شيخان نينوى 66982624 1 3002 28 1403م شيخان كردستان فارس جبرئيل انور ابراھيم حميد عبدالرحمن 1033
كوير مخمور نينوى 4 3033 175 71 كوير نازنين محمد حسن انور احمد على ابراھيم  1034
قراج مخمور نينوى 4 3032 54536 273 قراج كلي خدر محمود انور احمد مولود مصطفي  1035
قراج مخمور 9 3029 71 10000 مخمور امينة حسين محمدامين انور اسماعيل محمود رمضان  1036
سنجار سنجار نينوى 67458490 2 3020 136 17 سنجار ديانا زبير ابراھيم انور جالل امين عبدالرحمن  1037

طاق حمه شيخان نينوى 66978857 2 3003 188 1415 شيخان كافيه محمدامين يونس انور حسن اسماعيل داود 1038
نازي كة ند قراج مخمور نينوى 6 3029 95 118 قراج جميله محمد اسماعيل انور حسن عبدهللا بيرداود بنديان 1039

كنديناوة مخمور نينوى 67649213 5 3031 117 29م كنديناوة حليمة علي يونس انور حسن مامند عزيز بيران 1040
ديبكه مخمور 1 3032 32196 161 كنديناوة مريم بابير  انور حمدامين احمد   1041

طاق حمه شيخان نينوى 66978818 2 3003 183 1415م شيخان زبيره مححمدعلي صالح انور خورشيد عمر اسماعيل 1042
جه لتوك كنديناوة مخمور 1 3029 176 95م كنديناوة قدريه ابراھيم علي انور رحمان حسين   1043

قراج مخمور 2 3032 164 170 قراج حسيبه اسماعيل احمد انور رسول حمد مصطفى  1044
كنديناوة مخمور نينوى 67254574 7 3030 83 141 كنديناوة نسرين يابه قادر انور رشيد احمد مصطفى  1045

باباو شيخان شيخان نينوى 0306687 3 3002 119712 599م شيخان فاطمه محمد جرجيس انور رشيد علي رشيد 1046
شيخان شيخان نينوى 2 3028 152 336 حمدانية زيرين امينه على انور سليمان محمد صالح   1047
قراج مخمور نينوى 68224562 4 3042 68 160م مخمور امينة اسماعيل حمد امين انور صابر قادر اسماعيل  1048

شمشوله كوير مخمور 6 3028 101 1330 كوير محبوبه احمد عبدهللا انور صديق بيرداود حمدامين  1049
مخمور مخمور نينوى 67251584 4 3031 92 1370م مخمور زكيه على حمد انور عثمان حمد حسين اومربل 1050
كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 120 1082 كنديناوة منيره حميد احمد انور عزيز باوه محمد  1051
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كوزه باشكه ديبكه مخمور نينوى 67254551 7 3030 17 607 كنديناوة زھره مامند حمد انور كريم حسن مولود  1052
كل انجم كوير مخمور 10 3032 13 1452م كوير ليلى توفيق قادر انور مجيد قادر   1053

برطلة حمدانية نينوى 12 3032 117 614 بعشيقه امنه حمد امين بابير انور محمد بابيز 1054
برطلة حمدانية نينوى 12 3032 117 614 بعشيقه امنه حمد امين بابير انور محمد بابيز 1055
ديبكه مخمور 1 3032 122 17م مخمور امينه لطيف اسماعيل انور محمد بيرداود  بافندي 1056

قوج سبيلكة قراج مخمور نينوى 67254422 5 3030 54179 271 قراج سميره احمد عزيز انور محمد جميل محمود سيان 1057
شيخان نينوى 66979732 10 3003 44 1414م شيخان نجالء خليل عباس انور محمد علي سليمان 1058

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66977558 5 3002 59 1414 شيخان خديجه علي اسماعيل انور مصطفى مجيد الياس 1059
مال قرة ديبكة مخمور 5 3040 31069 158 كنديناوة سلطان كريم خضر انور مولود حسين   1060

زمزوك كورد كوير مخمور 68224165 1 3043 114 1372 كوير مريم عزالدين عبدهللا انور مولود خدر مولود  1061
كوير مخمور نينوى 4 3029 29332 147 كوير حبيبه رضا مولود انور مولود شاكر ته مه رخان  1062
كوير مخمور نينوى 10 3032 102 95 اربيل فاطمه عباس قادر انور نايف ابراھيم خضر  1063
شيخان شيخان نينوى 67009113 1 3005 11840 594 شيخان صيريه ياسين عبدالكريم انور نصر هللا محمد 1064
شيخان شيخان نينوى 66883840 10 3001 166 890م شيخان وزيره احمد علي انور نوري حسين عباس 1065
قراج مخمور نينوى 6 3028 54808 275 قراج غزال حمد عزيز اودل محمد علي   1066
زمار سنجار نينوى 9 3010 115086 576 الشمال شاھا يوسو حيث اوسمان خدر كراف معمو الداندي 1067

جداله م سنجار سنجار نينوى 67007809 5 3009 197 587م القحطانية سبيل حسن مقداد اوسو اسماعيل ابراھيم جندو  1068
جداله م سنجار سنجار نينوى 67007809 5 3009 197 587م القحطانية كلى محمود حجى اوسو اسماعيل ابراھيم جندو  1069
خزنه زمار سنجار نينوى 67009301 10 3005 597 568 الشمال فاطم خدر حسين اوسو بكر حطي بشار كنعو 1070

سنجار سنجار نينوى 67727081 1 3012 109357 547 القحطانية فاطمة اسماعيل لوكو اوسو كجي صالح اوسو  1071
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67006770 1 3009 105072 526 سنجار سيفي ايزود حسين اوسو مشكو ابزدو صفو  1072
خانصور زمار سنجار نينوى 67649461 1 3011 76 499 الشمال فاطمة حسين اوسو اوصمان حجي مجو صمو  1073
جفرية شمال سنجار نينوى 0344778 8 3010 83 636م الشمال خوشي ملكو  اوصمان خلف حسين محمي حفري 1074
جفرية شمال سنجار نينوى 0344778 8 3010 83 636م الشمال عدول علي  اوصمان خلف حسين محمي حفري 1075
جفرية شمال سنجار نينوى 0344778 8 3010 83 636م الشمال غريبة ميشو  اوصمان خلف حسين محمي حفري 1076
كندالة زمار سنجار نينوى 67006223 3 3009 45 877 الشمال كالن كتي حلو اوصمان سعيد اوحمان مراد جفري 1077

سنجار سنجار نينوى 0194412 8 3016 43 390 القحطانية اوصمان علي قاسو اوصمان علي قاسو ميرو الخالتي 1078
سنجار سنجار نينوى 0194412 8 3016 43 390 القحطانية نفيه سلو خدر اوصمان علي قاسو ميرو الخالتي 1079

خانصور زمار سنجار نينوى 67649499 1 3011 113237 567 الشمال ھلو سليمان زغير اومر حسن اوسو قاسكي  1080
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66980180 5 3004 140 2002م شيخان مني نوري حاجي اومر صالح حجي احمد 1081

كوير مخمور 8 3032 125 118م قراج امنه على حويز اومر مولودد حويز ناصر  1082
ملك سنجار سنجار نينوى 0339918 9 3011 66 731 القحطانية ارزان حجى قولو اومر ميرزا قولو حجى اليوسف 1083
تيكالو كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 127 267 كنديناوة شنو نعمان رمضان اوميد اكرم محمد كريم باالني 1084
دوسرة قراج مخمور نينوى 67970102 5 3049 101 170م قراج ضيار حمد رسول اوميد خضر حاجي معروف  1085
عوينه كوير مخمور نينوى 5 3032 66 31428 كوير سميره ابراھيم صابر اوميد عمر مجيد ابراھيم كردي 1086
صيفه كوير مخمور نينوى 67944605 5 3035 28642 144 كوير صباحه محمد رضا اياد ابراھيم رضا  كاكى 1087

كوير مخمور 68051506 9 3036 149 1132م كوير سروين تحسين ھياس اياد اسماعيل محمد امين  1088
كرنكس زمار تلعفر نينوى 67375160 6 3022 179 2225م ربيعه ھيفي سفر حسين اياد سليم ھسو بلي  1089

سنجار سنجار نينوى 67458030 1 3020 20 454م زاخو جيھان ابراھيم اسماعيل اياد عزالدين خلف محي  1090
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اديكا زمار سنجار نينوى 66982892 4 3006 180 919م الشمال كلي حجي خديدا ايزدين جردو علو يوسف المسفوري 1091
سنجار سنجار نينوى 67649963 7 3011 191 521 الشمال عتكى كجو حسن ايزدين خلف خدر خف الحليقي 1092
شمال سنجار نينوى 7 3010 18 707م سنجار شيرين خلف حسن ايزدين خلف خديده حتو الحتو 1093
شمال سنجار نينوى 67647948 7 3015 109 962 الشمال غزال خلف نافخوش ايزدين سيدو خلف غزال  1094
زمار سنجار نينوى 67649978 7 3011 116413 583 الشمال بزي حسين صالح ايزدين عمر بكو خديدة المھركان 1095

الوردية سنجار نينوى 8 3009 454 3579092 القحطانية ھوري قرو الياس ايسماعيل علي عجو   1096
بنجي شيخان شيخان نينوى 66980203 4 3004 132 621م شيخان باسمه طاھر عبدالرحمن ايسي حسو حيدر ال 1097
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 183 600 الشمال ظاھر اسود حمو ايلخان ابراھيم خلف عبدى  1098

كردكراوي قراج مخمور 3 3032 133 1381 قراج اسمر رشيد حسن ايوب اسماعيل عثمان مصطفي الطالبان 1099
ملك اغا كنديناوة مخمور 68224888 5 3043 31889 160 كنديناوة حليمه سمايل حمد ايوب حبيب حسن عبدهللا  1100
بيربوت شيخان شيخان نينوى 66883569 6 3001 118429 539 شيخان امنه احمد شاكر ايوب حسن رشيد لطيف 1101
شيخانه زمار تلعفر نينوى 66883253 3 3001 159 22680 زمار خاني احمد حسن ايوب حسين حسن ابراھيم  1102
البشر كلك حمدانية نينوى 67972619 7 3048 163 801م حمدانية نافعة غريب مولود ايوب حميد عبدالمجيد سعيد  1103

زمار سنجار نينوى 66883144 2 3001 104298 522 سنجار خديجه احمد درويش ايوب حيدر الياس خضر  1104
سنجار سنجار نينوى 67649801 6 3011 174 630م سنجار عمشه حسين علي ايوب خضر عباس مصاب الوصاب 1105
شيخان شيخان نينوى 66978052 1 3002 77 1967 شيخان نجيبه علي يابا ايوب خليل خدر محمد 1106

عوينة كوير مخمور نينوى 67944625 5 3035 82 1063 كوير سوزان محمد امين سعيد ايوب خليل قادر احمد جاف 1107
عوينة كوير مخمور نينوى 67944625 5 3035 82 1063 كوير سوزان محمد امين سعيد ايوب خليل قادر احمد جاف 1108

سنجار سنجار نينوى 67649243 5 3011 100 775 سنجار امينه يوسف حسن ايوب عباس احمد عباس البيواتي 1109
كاريتان كنديناوة مخمور 68224754 3 3043 172 141م كنديناوة نجيبه مجيد صالح ايوب عبدالقادر امين رسول  1110

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67805651 10 3023 12787 640م زمار تركيه عرفات عبدي ايوب عمر ھاجر عمر  1111
عوينه كوير مخمور 7 3032 121 1052 كوير قانعه سعيد سليم ايوب كوركو ابراھيم خضر  1112
نيجي شيخان شيخان نينوى 66980213 4 3004 97 317 شيخان نجاه محسن انور ايوب محمد حامد محمد 1113
الحمانا شيخان شيخان نينوى 66979384 9 3003 4103 471م شيخان رنديه حميد احمد ايوب محمد سعيد عبدالكريم 1114
قاووغ كوير مخمور 68224178 1 3043 51 140 كوير مامز عثمان خضر ايوب محمد عزيز عوال  1115

سنجار سنجار نينوى 7 3010 109107 546 سنجار امنة حسو يوسف ايوب يوسف حسين شيبو  1116
بارا زمار سنجار نينوى 67006705 9 3009 115184 576م الشمال خاني حسين شكر أومر خليل شنكو عمر المسقوري 1117
بارا زمار سنجار نينوى 67006705 9 3009 115184 576م الشمال خفشى أومر خليل أومر خليل شنكو عمر المسقوري 1118
بارا زمار سنجار نينوى 67006705 9 3009 115184 576م الشمال خليل أومر خليل أومر خليل شنكو عمر المسقوري 1119

قلعة موسي زمار سنجار نينوى 67375105 6 3022 43 2042 ربيعه عمشة علي حسين بابان ابراھيم حسين خلف  1120
ماسكا زمار تلعفر نينوى 8 3049 136574 683 ربيعه اديبه عبدالرحمن بابو سعدون حاجي  ال حيث 1121

كانى عبدو م سنجار سنجار نينوى 67007701 10 3008 109686 549م القحطانية خوناف رشو سليمان بابى خلف سليمان مجدين سليك 1122
كھيل زمار سنجار نينوى 67458154 4 3020 116755 584م الشمال شمي ثوري اسماعيل بابير جندي فياض علي  1123
قصركي سنجار سنجار نينوى 6 3007 49 389 نيسان ھبو خلف بابير حجي حسين جلعان  1124
قصركي سنجار سنجار نينوى 67728273 4 3013 109961 550 القحطانية برھيم حيدر شيلو بابير حيدر شبلو جلعات ادي 1125
قصركي سنجار سنجار نينوى 67728273 4 3013 109961 550 القحطانية كوري حيدر شيلو بابير حيدر شبلو جلعات ادي 1126
قصركي سنجار سنجار نينوى 67728273 4 3013 109961 550 القحطانية ميان حيدر شيلو بابير حيدر شبلو جلعات ادي 1127

قيروان سنجار نينوى 1 3010 104925 525 سنجار نيسان رشو نحر بابير خضر حجي خديدة سوركي 1128
كنديناوة مخمور 2 3032 30620 154 كنديناوة ليلى صادق احمد بابير خضر عزيز مصطفى  1129
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سنجار سنجار نينوى 67727059 1 3012 108037 541 القحطانية عدالن مراد خديدة بابير خلف سعدو حسو  1130
بيتوني غربي زمار سنجار نينوى 67647968 7 3015 115931 580م الشمال ساري خديدة بدل بابير رشو مراد علو الخالدي 1131

قراج مخمور 8 3029 107 1096م قراج نھايه سليم حسن بابير عزيز عبدهللا يوسف ھموندي 1132
سنجار سنجار نينوى 67458057 1 3020 105140 526 سنجار سيفي بركات حجي بابير قاسم دربو علي الھسكاني 1133

زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 109881 155 البعاج عدول عيدو نمر بابير ناصر شبلو حسن عمر 1134
سنجار سنجار نينوى 67727399 8 3012 110287 552 القحطانية مارين بيو علي باجو حامو خلف نعمو زندان 1135
زمار سنجار نينوى 6 3009 113323 567 الشمال عمشي ھفند  باجو ھتيان ابراھيم حجي  1136

محمدرشان شيخان نينوى 66980019 1 3004 57 1954 شيخان بروين مصطفي مجيد باراني محمد حامد محو 1137
ماجداوه كوير مخمور نينوى 10 3030 72 1063 كوير زاھده ياسين سليمان بارزان احمد طاھر   1138
كيسي قلعه م شيخان شيخان نينوى 66978440 8 3002 139 2162م شيخان سلوى ابراھيم حاجو بارزان احمد مجيد محمد 1139
عوينه كوير مخمور 7 3032 87 1064 كوير داليا حسين روؤف بارزان رحمن محمد مصطفى  1140

الجمھوريه شمال سنجار نينوى 67007907 6 3009 110341 568م الشمال عدالنه حسن تعلو بازو نمرو بشار حسو  1141
كرصي زمار سنجار نينوى 67649491 1 3011 111478 558 الشمال خنسة ھنيان برايم بازو ھفند بازو حسن  1142
طاق حمه شيخان نينوى 66978839 2 3003 95 746م شيخان نجاه يونس احمد بازيد سلي رشيد صالح 1143

م شيخان شيخان نينوى 66979248 6 3003 86 1773 شيخان كاليز ابراھيم يوسف بازيد عبدالحميد علي عبدهللا 1144
شيخان شيخان نينوى 66622944 9 3001 118958 595 شيخان لعلي سمو سليم بازيد عبدالغني رشيد احمد 1145
م سنجار سنجار نينوى 67006518 4 3005 103 569م سنجار باسمه محمود محمد باسط عائد بيسو سلطان  1146
زمار تلعفر نينوى 67458933 9 3022 175 832 زمار سميرة كرتان خالد باسم شيخو سلي   1147

صيالي سنجار سنجار نينوى 67006085 5 3007 111191 556م القحطانية يني سليمان قاسم باشوك حمد صفر كتكه رشاني باقي 1148
شاميكا شمال سنجار نينوى 67727576 8 3012 116844 585 الشمال غزال غير اوصمان باني عبدهللا محكي عتو  1149
سيد عبيد كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 76 1434 كنديناوة زيان فاريق حسن بايز ابراھيم علي خورشيد  1150
قادية كوير مخمور 68224677 2 3043 30383 152 كوير نة وروز عزيز  بايز حمد امين مولود عزيز  1151

كوير مخمور نينوى 10 3028 144 524 كوير نفيسه حسين عبدالقادر بايز خضر رسول قادر ماموندى 1152
قراج مخمور نينوى 4 3033 51 530 قراج زليخة محمد ابراھيم بايز مولود عبداللة محمود  1153

باباو شيخان نينوى 66980040 1 3004 158 1412م شيخان زينب عبدالرزاق محمد بايزيد صالح عتو  1154
البشر كلك حمدانية نينوى 67972617 7 3048 172 2231م حمدانية كلي ميكائيل قادر بحري عزيز محمد حسين  1155
كعيتل كوير مخمور 7 3032 129 149 كوير كوھر رمضان اسعد بختيار اسماعيل عوال عزيز  1156

قراج مخمور نينوى 5 3032 78 530 قراج سھيلة زرار سعدى بختيار اعزم سعدى حسين شيرواني 1157
قراج مخمور نينوى 7 3029 186 170 قراج زيتون حسن قادر بختيار جبار اسماعيل سعيد  1158
كوير مخمور 7 3029 168 1064 كوير به ناز شاكر اسماعيل بختيار جميل بريندار اسماعيل  1159

مالقره كنديناوة مخمور نينوى 67254554 7 3030 195 1045 كنديناوة سنيه عبدالمجيد كريم بختيار جميل كريم حمد ساره يي 1160
زاكه كوير مخمور 68224046 8 3042 52 1082 كوير كولجين سالم  بختيار حمدامين جعفر   1161

كلك سنجار نينوى 67972226 3 3048 120 2305 حمدانية نوريه حسين قادر بختيار خليل اسعد محمد  1162
كردكراوي قراج مخمور نينوى 9 3032 101 1454 قراج نسار يوسف عمر بختيار سعيد عمر عباس كردي 1163

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 39 1103 اربيل نازنين محمد اسماعيل بختيار عوال حمه خان محمود  1164
كوير مخمور 68224169 1 3043 12 1460 كوير فيان احمد طاھر بختيار كريم مولود ھمزة  1165

نيجي شيخان شيخان نينوى 0301870 3 3002 118644 594 شيخان خيريه حامد حجي طه بدر اسماعيل عبدهللا محمد 1166
مخمور 68224006 8 3042 كورجى صادق حسين بدرالدين بكر حسين صوفى  1167

داره خورما كنديناوه مخمور 67972004 3 3049 32596 163 كنديناوة نھريه رسول قادر بدرالدين سليمان عبدهللا   1168
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جانه كوير مخمور نينوى 67254567 7 3030 120 1045 اربيل نسرين حسين على بدرالدين عثمان حسن بيرداود  1169
نوغران كوير مخمور 3 3030 103 985 اربيل سوزان يونس  بدرالدين عزالدين محي الدين خوشناو 1170
عوينة كوير مخمور نينوى 3 3029 155 1020م كوير تافكة بھرام رسوا بدرالدين محمد رسول   1171
كامشية كوير مخمور 67646367 9 3028 144 1063م كوير بدرالدين نجم الدين حسين مولود فق مكنجام حسن مجوم 1172

كنديناوة مخمور 67944925 6 3049 96 606م كنديناوة بھرة حسن مرعي بدرالدين ياسين عوال سليمان  1173
قراج مخمور نينوى 5 3028 188 1073 قراج نارين جميل رحمان بدران حسين علي محمود  1174
قراج مخمور 67250575 9 3030 56 1383 قراج فوزيه حمد حسين بدران خالد رحمان محمود  1175
كوير مخمور نينوى 67254688 8 3030 165 599 اربيل ليلى قاسم كاكل بدران سليم حمدامين   1176
كوير مخمور نينوى 9 3028 122 1200م كوير ناھده عثمان محمد بدران محمد جبرائيل احمد  1177

عوال كجيالن ديبكه مخمور 67970291 6 3049 33639 169 كنديناوة كوثر درويش نريمان بدران ياسين قادر حمه  1178
سنجار سنجار نينوى 66883137 2 3001 114 179م سنجار نجمه محمود داود بدرخان احمد داود عيسى  1179
كلك حمدانية نينوى 67972388 5 3048 106 2306م حمدانيه نازدار مقصود خورشيد بدرخان بشير سليمان صفوك  1180

انجروك شيخان شيخان نينوى 66979835 7 3004 100 1423م شيخان وھيبه عبدهللا مجيد بدرخان طاھر يونس  1181
مخمور 67972655 5 3047 نيكار كاك امين اسماعيل بدرخان مناف اسماعيل قادر  1182

الوليد زمار تلعفر نينوى 67375383 3 3022 132979 665 ربيعه محمد سعيد جانكير بدره حسين سعدو جاتكو  1183
ام الربيعين زمار تلعفر نينوى 67375382 3 3022 133034 666 ربيعه حسين خلف على بدره محمد صالح  ال على 1184
صفيه كوير مخمور نينوى 1 3030 110 174 كوير علي احمد  بدريه خورشيد حسين حسن  1185
شمشوله كوير مخمور نينوى 68051530 8 3040 177 1459 كوير بدريه عثمان بيرداود  شيخانى\   1186

ديبكه مخمور نينوى 67944490 5 3035 30913 155 كنديناوة بدريه مصطفى اسماعيل عثمان    1187
كرةسور كوير مخمور نينوى 10 3030 113 105 مخمور كريم احمد  بدريه مصطفى محمد مصطفي  1188
شوربلكة كوير مخمور نينوى 10 3030 25779 129 مخمور علي احمد  بدريه مولود على رشيد  1189

سنجار نينوى 67006568 3 3005 67 2037م سنجار ھبه اسماعيل علي بدل الياس خلف خضر الخشولي 1190
سنجار سنجار نينوى 8 3011 104947 525 سنجار صنم خلف ادل بدل الياس عمر صفو  1191
زمار سنجار نينوى 0196371 6 3010 114638 574 الشمال زريف خفكو حسن بدل بكر ملكو   1192

دووكري زمار سنجار نينوى 67727200 6 3012 114214 572م الشمال ھزو الياس ابراھيم بدل بيسو حسين ادي السموقي 1193
بيتوني غربي زمار سنجار نينوى 8 3015 15919 582 الشمال عدالن خديدا خلف بدل جردو عمر   1194

سنجار نينوى 10 3008 12 1296 سنجار باران جتو فرحو بدل حجي حسو  محكي 1195
القحطانية سنجار نينوى 2 3011 19 953م القحطانية بيزاري خلف كجوج بدل خديدة كجوج   1196
شمال سنجار نينوى 9 3007 115581 578 الشمال مسكي قاسم خلف بدل خلف خديدة خلف  1197

راشد زمار سنجار نينوى 1 3006 578 9526157 الشمال ھزار اوسي علو بدل خلف علي شري الخالدي 1198
سنجار سنجار نينوى 66883460 5 3001 106521 533 سنجار حنيفة ھادي علي بدل خليل دھو قاسو  1199
زمار سنجار نينوى 9 3006 113402 568 الشمال ليلي قاسم مراد بدل رفو علي حسن  1200
سنجار سنجار نينوى 10 3010 167 47 الشمال ھزار قاسم حسين بدل علي ادو عتى  1201

كابارا سنجار سنجار نينوى 67007820 5 3009 11 647م القحطانية شيرين مطو كتي بدل عيدو رشو ازدين زغال 1202
ورديحه القحطانيه سنجار نينوى 67727146 4 3012 111179 556 القحطانية بياس علي خديدا بدل قاسم عبدي دومو شاني باني 1203

زمار سنجار نينوى 67006998 3 3009 113304 575م الشمال خناف مصطو حجي بدل قاسم محمود شمو  1204
سنجار نينوى 1 3007 44 448م سنجار زھرة يحيى محمد بدل وھاب خلف علي  1205

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67375463 8 3022 162 2268م زمار على طتھر حامد بدور مراد ھسن مراد  1206
ماجداوة كوير مخمور نينوى 10 3029 90 1007 كوير بخشان صابر سعيد بديع شريف على عبدهللا شيخانى 1207
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شمشوله كوير مخمور 67600673 6 3030 28277 142 كوير بديعة حمد امين مولود     1208
شمشوله كوير مخمور 67600673 6 3030 28277 142 كوير بديعة حمد امين مولود     1209

شوره زه رتكه كنديناوة مخمور 7 3032 31365 157 كنديناوة صابر حسين  بديعه ابوبكر وسو بايز  1210
بيرعبيد ديبكه مخمور نينوى 2 3029 34 26 اربيل عبدالرحمن ابراھيم  بديعه رشيد قره ني حميد  1211
زاكه كوير مخمور نينوى 10 3029 28317 142 كوير محمد امين مصطفى  بديعه صالح عثمان محمد  1212
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883605 8 3001 18 1415م شيخان رمزيه ادريس قادر بديعه يونس كريم يونس 1213

كنديناوة مخمور نينوى 67970129 5 3049 93 95م كنديناوة ھمين سليم وسو برايم حمد برايم   1214
كةور كوير مخمور 9 3042 63 1437 كوير سعدية محمد حميد برايم قادر رسول ابراھيم شيخاني 1215

كرة سور مخمور نينوى 67600611 9 3030 37 1420م صبريه حمد معروف برايم مصطفى مولود خليل دزه ى 1216
زمار سنجار نينوى 3 3010 105 1140 الشمال ھديه حيدر نذير برجس ابراھيم خليل عجو  1217
زمار تلعفر نينوى 9 3021 157 2287م زمار عزيمة بشار خورشيد برجس حاجي احمد يوسف  1218
سنجار سنجار نينوى 1 3010 108573 543 سنجار حسن حاجي خلو برجس حاجي خلو حمو  1219

ماسكة زمار تلعفر نينوى 67805626 1 3024 184 111م زمار خناف خالد موسي برجس حامد ابراھيم حامد  1220
زمار تلعفر نينوى 67375202 5 3022 171 2286 ربيعه نائلة محمد مضھر برجس حسن عمر   1221

كوزكيران زمار تلعفر نينوى 669786328 7 3002 139 17م زمار صافية شمر صبري برجس رمضان خلو عبدهللا  1222
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883425 5 3001 178 1354م زمار نفية سھم شھاب برجس علي كني  رشكاني 1223

شمال سنجار نينوى 6 3010 165 306 الشمال باران قاسم خلف برجس قاسم اوصمان حسن  1224
كرسي زمار سنجار نينوى 6 3010 97 877 الشمال غزاله مطو سعدون برجس مراد قاسم حسو  1225

قراج مخمور 67970199 4 3049 79 372 قراج بشرى كمال خليل برجو احمد حسن عمر  1226
زمار سنجار نينوى 0339890 8 3011 198 063م سنجار بھار معمو علي بردان حاجم كاشان حاجم  1227
قيروان سنجار نينوى 66883017 1 3001 55 2171م الشمال بيبو خلف خلف بردو على مراد عمر  1228
قراج مخمور 7 3029 186 135م قراج ثوره حسن قادر برزان اسماعيل قادر حسين شيخان 1229

صوفيه زمار تلعفر نينوى 67764944 10 3023 128219 642م زمار ميرزا افدل دولماز برفي جيجو زلفي  رشكاني 1230
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 114178 571م الشمال قاسم ناصر بارو برفي كجك سليمان بارو سموقي 1231

زمار سنجار نينوى 67458235 6 3020 104958 525 سنجار بھار مشكو حيدر بركات ادي حيدر ادي  1232
زمار سنجار نينوى 67458235 6 3020 104958 525 سنجار سليمان داود الياس بركات ادي حيدر ادي  1233
زمار سنجار نينوى 67458235 6 3020 104958 525 سنجار بھار مشكو حيدر بركات ادي حيدر ادي  1234
سنجار سنجار نينوى 66980749 8 3009 13 647م القحطانية بھار دروش سليمان بركات بركات سليمان سيدو  1235
شمال سنجار نينوى 2 3011 23 615 الشمال فريدة حمي خدر بركات برھيم خدر   1236

الوردية سنجار نينوى 3 3006 122 159 القحطانية وضحة خدر الياس بركات بشار قاسم شيبو زندنان 1237
سنجار سنجار نينوى 67006006 6 3007 38 976م القحطانية خوضي خلف حسن بركات جندي حسن تمو عمر 1238
شمال سنجار نينوى 67458135 5 3020 116074 581 الشمال بركات حجي حسي خليف الكوركوركيبيري حجي خديده 1239
سنجار سنجار نينوى 67727682 9 3012 61 569 سنجار عيشو حمد عباس بركات حجي عرار حسن محي 1240

سمي ھستر زمار سنجار نينوى 67006392 7 3008 113939 570 الشمال شرين حسن قاسم بركات حسن عيدو اومر ال زرو 1241
سمي ھستر زمار سنجار نينوى 67006392 7 3008 113939 570 الشمال كوري بركات حسن بركات حسن عيدو اومر ال زرو 1242
حجل زمار سنجار نينوى 10 3005 114744 574 الشمال ساري خليفة حسن بركات حسين كتو شھاب  1243

سنجار سنجار نينوى 2 3010 116174 581م سنجار زريف خديده خدر بركات خدر حسن   1244
كياني مندو شمال سنجار نينوى 67727431 7 3012 43 1213 الشمال خناف حسن خلف  بركات خدر مندو دربو الحليقي 1245

سنجار سنجار نينوى 67007268 8 3007 108501 543 القحطانية كوري عبدهللا حنتو بركات خلف جوھر   1246
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زمار تلعفر نينوى 66883417 5 3001 106 982م زمار بلقيس سلون خلف بركات خلف سلي  رشكاني 1247
مروان زمار سنجار نينوى 0330238 10 3010 126 615م الشمال باران قاسم خضر بركات خلف عادو عتى  1248
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727700 9 3012 110901 555 القحطانية باري الياس عزالة بركات خلف قاسم عباس  1249
الوردية سنجار سنجار نينوى 9 3010 37 928 القحطانية نوري خلف سليمان بركات خلفوك ملكو مطو الزندان 1250

سنجار سنجار نينوى 2 3010 24 636م سنجار بيزي خدر موسى بركات خلي علي   1251
زيروان زمار سنجار نينوى 67647919 7 3015 116449 583م الشمال كوجر قاسم نمر بركات درويش خلف حسن  1252
قصركي شمال سنجار نينوى 67649519 1 3011 177 919م الشمال عدالن رشو عقدي بركات درويش عتك علي  1253

زمار سنجار نينوى 0339859 9 3011 54 781 الشمال مارين قروش قاسم بركات رشو اوسي  السموقي 1254
شمال سنجار نينوى 6 3010 27 1296 الشمال كوزي عطو شيخو بركات رشو خلف   1255

دھوال زمار سنجار نينوى 66982865 4 3006 115894 580م سنجار ھاجر مرعان كمال بركات سالم فرحان ميرزا الجيلكي 1256
سنجار سنجار نينوى 2 3010 109919 550ب القحطانية بسي شمو محي بركات سلو عيدو عمروك ادي 1257

اديكا زمار سنجار نينوى 0339867 9 3011 54 779 الشمال عيشان درباس ابراھيم بركات شكر حمادي مراد الجباري 1258
شمال مخمور 7 3008 665 608 الشمال رزيفة اسماعيل قاسم بركات شمو اسماعيل حسين  1259

حليفي زمار سنجار نينوى 67649469 1 3011 113301 567 الشمال نعام مراد جي بركات شمو اوسو كالو الحجي 1260
الورديه سنجار سنجار نينوى 67007961 2 3009 110311 552 القحطانية غزالي رشو بيسو بركات عباس بيسو صفر الزندنان 1261

سنجار نينوى 4 3008 105058 526 سنجار بركات عبدي حمزو ميرزا    1262
قصركي سنجار سنجار نينوى 6 3009 10991 550 القحطانية بتن سلو حجو بركات علي قاسم خلف االدي 1263

زمار سنجار نينوى 67459904 8 3020 71 47م الشمال حركي رشو دبلوش بركات قاسم ابراھيم الياس  1264
سنجار نينوى 9 3014 110410 553 قحطانية كامو خلف مراد بركات قاسم بركات حمو  الحمو 1265

ديلو خان سنجار سنجار نينوى 67724552 6 3015 60 630م سنجار ميان سيدو مراد بركات قاسم شمو بزدان الھسكاني 1266
دھولى زمار سنجار نينوى 66982867 4 3006 111575 558م سنجار محبت كجو ابراھيم بركات قرو سليمان علي  1267
جدالة سنجار سنجار نينوى 67650884 2 3011 108435 543م سنجار امو خلف ابراھيم بركات قولو ابراھيم خبدو  1268
قصركي سنجار سنجار نينوى 2 3010 109954 550ب القحطانية عدولة شمو حيتو بركات كتي ادو جلعان ادي 1269

زمار سنجار نينوى 67649873 6 3011 156 540م الشمال فاطمة حمر احمد بركات كيجو احمد سفوك االحمد 1270
زرافكي سنجار سنجار نينوى 4 3009 108469 543 القحطانية بركات مراد احمد حسن    1271
جدالة سنجار سنجار نينوى 9 3010 140 390م القحطانية خوخي شرو خلف بركات مراد خلف خدر الجندو 1272

زمار سنجار نينوى 9 3019 112990 565 الشمال بركات مراد قاسم     1273
زمار سنجار نينوى 67647936 7 3015 116006 581 الشمال عدلو جردو احمد بركات معلو علي ادي اليكوي 1274

اشكفتان شرق شمال سنجار نينوى 0344939 7 3010 104867 525م سنجار كلى مراد خلف بركات منت جردو منت االوسو 1275
جداله سنجار سنجار نينوى 67007490 3 3008 109631 549م القحطانية ساري علي عتك بركات مورو حسن شيرو الجيلكي 1276

زمار سنجار نينوى 4 3010 107 542م القحطانية سكينة شعبو حسن بركات ناصر كلشي سمو  1277
الوردية سنجار نينوى 3 3008 235 552 القحطانية كاني حجي قاسم بركات ھافند عتو كرد الزندنان 1278
عبدليه شيخان نينوى 66980039 1 3004 145 2163م شيخان حوريه عارف محمد برندار محمد بريندار محمد 1279
ملك اغا مخمور مخمور نينوى 3 3033 26043 131 مخمور سفينه محمد عمر برھان احمد عوال رسول  1280
ديھكار كنديناوة مخمور نينوى 66979224 6 3003 101 992م كنديناوة اواز عبدالكريم علي برھان بير داود حسين محمد  1281

كلك حمدانية نينوى 67972321 4 3048 190 2305 حمدانيه اسمر عمر محمد علي برھان جتو رمضان سھو كوران 1282
شيخة الس كوير مخمور نينوى 3 3032 121 599م اربيل نمام محمد احمد برھان جميل على   1283

كوير مخمور نينوى 67254448 8 3030 13 1427 اربيل فريده انور محمد برھان جوھر مجيد   1284
شمامل كوير مخمور 6 3028 29148 146 كوير اواز حسين حمد برھان حسن حمد بيرون  1285
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كوير مخمور نينوى 2 3029 24 1052 اربيل شيرين قادر يونس برھان حسين يونس   1286
جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979559 8 3003 42 2012م شيخان سلطان رمضان محمد برھان خالد عبدالرحمن جمعه 1287
باالني كوير مخمور نينوى 67254513 6 3030 164 448 مخمور فخريه سيامند كريم برھان رفيق مصطفى علي باالني 1288

شيخان نينوى 0324332 5 3005 139 599 شيخان عبدهللا فرحان  برھان سلطان عدو شاھين 1289
كوير مخمور نينوى 4 3032 2 524 اربيل فخريه خورشيد يونس برھان سليمان وسمان   1290

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66978554 9 3002 180 1419م شيخان نوروز محمد صالح محمد برھان شعبان محمد عباس 1291
شيخان شيخان نينوى 66884218 7 3001 112 101444 شيخان فاطمه سرين حيدر برھان عبدالرحمن انور محمد 1292

شيخان نينوى 0324332 5 3005 139 599 شيخان فيروز مجيد عمر برھان عبدالغفور نادر يوسف 1293
برازاي صغير شيخان شيخان نينوى 66980296 4 3004 63 1403م شيخان صبريه ميرزا محمد برھان عبدهللا فتاح محمود 1294
دولنكيو كوير مخمور نينوى 3 3029 55687 279 قراج كوثر كريم يوسف برھان عبدهللا يوسف ميرزا  1295

كوير مخمور نينوى 67250574 9 3030 92 1207 اربيل بروين حمد عبدهللا برھان عدى عبدهللا خضر  1296
جوكركان كوير مخمور 8 3032 95 1048م مخمور بناز ابراھيم حمد برھان قادر شيخان احمد زرارى 1297
سيريه مخمور مخمور نينوى 66978928 3 3003 26988 135 مخمور جوان الياس خورشيد برھان كريم قرني حسن ال كوتكي 1298

مخمور مخمور 2 3042 150 189م مخمور عائشه رضا اسماعيل برھان محمد علي خاليد بنديان 1299
مخمور 68224837 4 3043 1 221 مخمور غزال احمد عمر برھان مصطفى جدوع اسماعيل  1300

كنديناوة مخمور نينوى 68224005 8 3042 159 1326 كنديناوة برھان مصطفى محمد مصطفى شيخانيفريده محمد محمد 1301
كفيل كوير مخمور نينوى 7 3029 145 86 كوير اراز مامند على برھان يوسف عوال جاوشين  1302

سنجار سنجار نينوى 0340554 10 3010 170 2060م سنجار ليلى عمر الياس برھيم علي خدر عمر  1303
سحي ھستر زمار سنجار نينوى 67006404 7 3008 15078 526م الشمال سيفي دربو يوسف برو اسماعيل برو أومر  1304
الورديه م سنجار سنجار نينوى 67006240 3 3009 139 1181م القحطانية برفى خديدا خرو برو الياس على مراد زندنان 1305

سنجار نينوى 67727686 9 3012 51 848م سنجار ميان رشو علو برو رفو حمو 1306
جداله سنجار سنجار نينوى 67649818 6 3011 25 389 القحطانية نعلى عبو نمر برو سلو عطو درويش حمو 1307

سنجار سنجار نينوى 0194438 2 3014 111404 558 الشمال فاطم شنكو حسني برو مراد برو ادو الدخي 1308
دوو سه ريزير مقراج مخمور نينوى 67944629 5 3035 96 1454 قراج خالد انور  بروين محمود اسماعيل احمد  1309
كروه بان قراج مخمور 8 3032 126 1454م قراج محمد صادق  برى مصطفى سعيد بيرداود  1310
سيدعبيد كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 73 1434م كنديناوة بري ابراھيم علي خورشيد دزه يي   1311

ديبكه مخمور نينوى 10 3030 32310 162 كنديناوة عثمان محمد  بري عمر حسين حمه  1312
سنجار نينوى 1 3007 106304 532 سنجار بريشان ادو سيدو خلف الخنو   1313

شيخان شيخان نينوى 66883561 6 3001 114 1414م شيخان شرين محمد عزيز بزدار مصطفى طاھر علي 1314
كنديناوة مخمور 68224628 1 3043 13 1412 كوير اميره محمد جميل بسام رمزي صالح كريم  1315
شيخان شيخان نينوى 66883629 8 3001 1 189 شيخان ناھده احمد سمو بسام صادق ياسين يوسف 1316

ميالى سنجار سنجار نينوى 2 3016 110444 553 القحطانية بسو خلف زلفو خلف زندنان   1317
م سنجار سنجار نينوى 66980139 5 3007 1111190 556 القحطانية خنافي خدر سليمان بسو سرحان شركو حسين  1318
شمال سنجار نينوى 67009073 6 3005 69 47م الشمال خرنوف علي ميرزا بسو شاكر يوسف علي  1319

بارة شمال سنجار نينوى 67648007 8 3018 28 779 الشمال اسماعيل خضر ميرزا بسي ابراھيم رشو حمو السموقي 1320
سنجار سنجار نينوى 8 3018 113704 569 الشمال دھار مراد فندى بسي احمد علي خانو السموقي 1321

بارا زمار سنجار نينوى 67648023 8 3018 114285 572 الشمال رشو سليمان احمد بسي حسن حسين رشو السموقي 1322
كوير مخمور نينوى 6 3032 29280 14 كوير كريم حسين  بسي حسين حمد ابابكر  1323
كوير مخمور نينوى 67254682 8 3030 128 296 اربيل اسماعيل سليمان  بسي حمد عبدهللا   1324
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جداله سنجار نينوى 0324273 2 3006 108583 543 القحطانية عمشي خدر يوسف بسي رشو قاسم  حمو 1325
جداله سنجار نينوى 0324273 2 3006 108583 543 القحطانية قاسم حسن عيسو بسي رشو قاسم  حمو 1326

سنجار سنجار نينوى 9 3007 110694 554 بسي سفوك موسى رشو    1327
واد الغرابة كوير مخمور نينوى 9 3032 132 60 مخمور بيرداود سعيد حاجي بسي عبدهللا حاجي ابراھيم  1328
كل ذيان زمار تلعفر نينوى 67375374 3 3022 132908 665 ربيعه احمد ابراھيم على بسي عبدي عثمان عمر ال عثمان 1329

سنجار نينوى 10 3010 14911 525 سنجار بسي عزيز مراد بركات    1330
شمال سنجار نينوى 67459864 10 3020 11160 558 الشمال خديدا حمو حلو بسي كبعو عتو صلي  1331
زمار سنجار نينوى 6 3008 114944 575 الشمال بسي كبعو يزدو     1332

قصروكي سنجار سنجار نينوى 67007717 10 3008 109951 550م القحطانية ميان بركات حيدر بسي كري ھبو خلف أدي 1333
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 115124 576م الشمال قاسم ملكو عباس بسي مراد بكر دلي  1334

عوال كيجالن كنديناوة مخمور نينوى 67944491 5 3035 108 1068 كنديناوة بسي مصطفى اسماعيل     1335
شورزركه كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 76 8 كنديناوة ابراھيم سليمان  بسي ھيني حسين   1336
بارة زمار سنجار نينوى 67649529 1 3011 114058 571 الشمال خنسي حسين احمد بشار اوصمان بكر عيسى  1337
الورديه سنجار سنجار نينوى 67007498 3 3008 153م 542م القحطانية عمشه موسكو على بشار بركات عبدهللا   1338
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883615 8 3001 118785 594م شيخان رازيه اسماعيل ابراھيم بشار حامد خالد صالح 1339
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727408 1 3012 109378 547 القيروان غدالن على حسن بشار حولو علو اوس المندكانى 1340
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375490 8 3022 159 872م ربيعه مسري محمد بوزي بشار خضر حاجي علي علي خان 1341
ميالي سنجار سنجار نينوى 67006066 5 3007 111143 556 القحطانية زريف حجي خديدا بشار خلف خديدا وسكه رشاني باقي 1342
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306681 3 3002 26 1420م شيخان فلك ناز ميرو اسماعيل بشار رشيد حسن محمد 1343

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009112 1 3005 8 1414م شيخان خالده سلطان احمد بشار سليمان محمد الكوران 1344
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978215 4 3002 99 1418م شيخان تيلي خضر يوسف بشار شاكر صديق عمر 1345

شيخان شيخان نينوى 66979048 4 3003 164 1418 شيخان صاريه محمود عبدالحميد بشار شاكر فتحي احمد 1346
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66883755 9 3001 118565 593م شيخان زاھيره حسين عوسمان بشار عبدالمجيد حسين ميرزا 1347

م شيخان شيخان نينوى 66978445 8 3002 131 2154 شيخان زكيه امين احمد بشار عبدالمجيد حسين ميرزا  1348
م شيخان شيخان نينوى 66978445 8 3002 131 2154 شيخان نيوار بشار عبدالمجيد بشار عبدالمجيد حسين ميرزا  1349

قيماوه شيخان شيخان نينوى 66883743 9 3001 71 651 شيخان حمديه صالح علي بشار عزيز شكري محمد 1350
بزونه ربيعه سنجار نينوى 67458494 2 3020 112378 562 ربيعه جروس اوسف حسن بشار على ميرزا على ميرزا 1351
بزونه ربيعه سنجار نينوى 67458494 2 3020 112378 562 ربيعه جروس اوسف حسن بشار على ميرزا على ميرزا 1352

زمار تلعفر نينوى 1 3022 149 2295 زمار حزنة ابراھيم حجي بشار علي مصطفي شيخو مصطفى 1353
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 199 878 القيروان ثورة رشو درويش بشار عيدو برو اسماعيل  1354
بنجي شيخان شيخان نينوى 66978484 8 3002 163 1967م شيخان ھدى علي عبدالرحمن بشار فاخر صالح ابراھيم 1355

سنجار سنجار نينوى 10 3010 148 477 الشمال ميان قرو نفسو بشار قاسم حسين ناصر  1356
البشر كلك حمدانية نينوى 67972208 3 3048 4 2305م حمدانيه نيسان يونس محمد بشار محمود قادر عزيز  1357

جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979577 8 3003 16 2210 شيخان مريم محمد امين مجيد بشار مشير عبدهللا سليمان 1358
سنجار سنجار نينوى 8 3010 26 540 الشمال نوري الياس خلف بشار ناسو خريه   1359
زمار سنجار نينوى 7 3014 114908 575 الشمال شيرين خليل عبدهللا بشار يوسف احمد   1360

سمايالوة كنديناوة مخمور 67970176 5 3049 121 1471 كنديناوة شيالن انور يابة بشتيوان اكرم طاھر حسن  1361
سنجار نينوى 67970280 6 3049 نوال صابر عثمان بشتيوان شاكر عثمان قادر  1362

زمار تلعفر نينوى 66883466 5 3001 160 2038م زمار ھزينة جيراز علي بشدار حسين معزو عفدي  1363
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كنديناوة مخمور 67648685 10 3033 189 1344م كنديناوة نبات احمد قادر بشدار مجيد معروف صالح  1364
ماسكه زمار تلعفر نينوى 10 3049 132633 664 ربيعه بشي فقه عمر معزو ال معزو   1365

كوير مخمور نينوى 2 3029 198 382 اربيل شلير احمد حسين بشيتوان بكر رحمن   1366
كربير زمار تلعفر نينوى 67458772 1 3022 146 2146م زمار ھزني عزيز علي بشير ابراھيم علي حبش علي 1367
جري زمار تلعفر نينوى 66978020 1 3002 5 2288م زمار غزاله احمد نعسو بشير احمد اسماعيل ھسن ال اسماعيل 1368
عبداليه شيخان نينوى 66982679 10 3004 14 1413 شيخان نجاه مجيد مصطفى بشير سليم علي مصطفي 1369

شيخان شيخان نينوى 66883854 10 3001 93235 467م شيخان فاطمه عبدالرحمن ابراھيم بشير علي طه ابراھيم 1370
زمار تلعفر نينوى 9 3049 111 2298م زمار بروين محمود مصطفى بشير عمر رسول حسين  1371

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978503 9 3002 119108 596م شيخان فاطمه عبدهللا خضر بشير محمد امين سليمان 1372
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 7 3021 28 2296م الموصل خاني سليمان محو بشير يوسف عمر حسين  1373
باخليه شمال سنجار نينوى 0340653 9 3011 116598 583م الشمال شيرين غانم حسين بطوش سيدو قاسو على  1374

كوير مخمور نينوى 3 3033 26274 132 اربيل انور سعيد حاجى بفرين عبدهللا رسول قادر  1375
مخمور 67972689 5 3047 ك   بفرين علي اسماعيل رسول سارمامي 1376

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375304 3 3022 179 111 ربيعه سانيه مصطفى احمد بك رشيد فندي كل محمد ال كل محمد 1377
قادريه كوير مخمور نينوى 67254504 6 3030 75 71 كوير سعديه علي عبدهللا بكر ابراھيم حسن عزيز  1378
ديمه كار كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 72 296 اربيل بروين ياسين محمد بكر احمد سعيد حمد امين  1379
باره زمار سنجار نينوى 66981182 9 3006 69 782 الشمال كوجر علي نايف بكر اوصمان بكر عيسى السموقي 1380

كوير مخمور نينوى 2 3033 2714 136 كوير مريم رشيد حسن بكر جعفر حسن   1381
محل اومران قراج مخمور 4 3030 157 1198 قراج اميره اسماعيل عبدهللا بكر حاجي بيربال مصطفى  1382

زمار سنجار نينوى 67006228 3 3009 114381 572 الشمال منجي جوكو مراد بكر حامو اوصمان مراد جفري 1383
كوير مخمور نينوى 3 3033 143 189 مخمور فخريه مولود كريم بكر حسين عثمان حسن  1384
كلك مخمور 67972570 7 3048 156 801 حمدانية جنار خالد اسماعيل بكر حسين علي محمود  1385

سنجار نينوى 7 3006 110208 552 القحطانية بكر حمد بكر عيسى الزندنان   1386
القحطانيه سنجار نينوى 0330229 10 3010 108520 543م القحطانية حفله خالو دھار بكر حيدر قاسم عبدى دومو 1387

زرافكي سنجار سنجار نينوى 67006760 10 3008 109724 549ا القحطانية مامي كدي حسن بكر خدر خلف مطو اسماعيل 1388
ماجداوة كوير مخمور 68224155 1 3043 77 1445م كوير خوناو عبدالقادر ولي بكر رحمن علي موسى  1389

كوير مخمور 67254679 8 3030 129 266م كوير حسيبه عمر كريم بكر رحمن محمد حسن  1390
كنديناوة مخمور 2 3032 176 610م كنديناوة سھى جالل احمد بكر صديق رمضان حموك  1391
كوير مخمور نينوى 67254677 8 3030 165 1411 كوير بكر صديق محمدامين ابراھيم روزبيانىخديجه صادق حسن 1392

مخمور 67972684 5 3047 جيھان محمد حسين بكر عبيد علي عزيز  1393
شيخان شيخان نينوى 66978948 3 3003 119056 596م شيخان كليزر ابراھيم سليم بكر عزيز احمد ككو 1394
قراج مخمور 1 3032 183 39م قراج قماش مجيد صابر بكر علي درويش سعيد  1395

اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727708 9 3012 110950 555 القحطانية بسو شيبو عبدو بكر عيسى عباس ماجد  1396
قراج مخمور 4 3030 30 135 قراج طاوس عزيز ناصر بكر فيض هللا عبدالرحمن سعيد لك 1397

اديكا زمار سنجار نينوى 66980370 8 3006 115236 577 الشمال خالده خلف بكر بكر قاسم حسن ادي المسقوري 1398
اديكا زمار سنجار نينوى 66980370 8 3006 115236 577 الشمال شيرين شمو عيدو بكر قاسم حسن ادي المسقوري 1399
اديكا زمار سنجار نينوى 66980370 8 3006 115236 577 الشمال فرھاد خلف بكر بكر قاسم حسن ادي المسقوري 1400
كابارا سنجار سنجار نينوى 67649626 5 3011 116529 585م سنجار حياة حسن حسين بكر قاسم حسين قاسم  1401

سنجار سنجار نينوى 66982872 4 3006 54 47م الشمال زھرة حسين خدر بكر قاسم كاتو درويش  1402
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سنجار نينوى 9 3007 115351 577 سنجار نعيمة الياس علي بكر قاسم يونس معجون  1403
القحطانية مخمور 8 3009 11031 552 القحطانية زيري علي عبدي بكر كارس علي ابراھيم  1404
كوير مخمور 8 3032 77 419 مخمور شاديه قاسم عبدهللا بكر مجيد احمد  دزةى 1405

باباو شيخان شيخان نينوى 0294252 7 3001 59 1419م شيخان بفرين محمد شريف بكر محمد عمر اسماعيل 1406
كوير مخمور نينوى 4 3029 28927 145 كوير ساميه ياسين بكر بكر محمود احمد عمر شيخانى 1407

كندالة زمار سنجار نينوى 67649490 1 3011 114376 572 الشمال منجي صالح خديدة بكر مراد علي شرو  1408
كوير مخمور نينوى 6 3032 171 151 كوت عطية خضر مولود بكر مولود شاكر   1409
قراج مخمور 8 3032 54512 273 قراج عزيز   بكيس سعيد قادر   1410

داره خورما كنديناوة مخمور نينوى 2 3030 150 211 كنديناوة بكيسى حمدامين على اسماعيل    1411
مخمور 68224620 1 3043 155 1251م كنديناوة ابتسام رسول ياسين بالل جالل اسماعيل رسول  1412

شيخان شيخان نينوى 66884347 5 3002 59 396م شيخان عيشه بابير صالح بالل حبيب احمد محمد 1413
مال قرة كوير مخمور نينوى 67254392 5 3030 166 607 كنديناوة صبيحه حمد عبدالرحمان بالل حمد قادر حسن  1414

كه ره سور مخمور مخمور 67254583 7 3030 189 1013م مخمور مليحه قادر ھمزة بالل حمد مصطفى حمه صالح  1415
عوينة كوير مخمور نينوى 6 3032 167 1024م كوير بالل حميد حمد   عطية حسن محمد 1416
بشار كو شمال سنجار نينوى 67458497 2 3020 نينوى بلحى عمر متو ميرزا الھويرى   1417
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979996 5 3004 32 2153 شيخان رحمه عبدهللا قادر بلقيس صالح خذر الكوران 1418
باباو شيخان شيخان نينوى 66884211 7 3001 107 1906 شيخان فاطمه حمد امين حسين بلقيس عبدالرحمن بكر يونس 1419

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 3 3021 167 246 ربيعه قطي جميل حسين بللو عبدك قاسم بادر ال بادر 1420
ديبكة كنديناوة مخمور 68224595 4 3042 69 1450 كنديناوة تارا جمال محمد صالح بلند سعدي حسين كريم  1421

شمال سنجار نينوى 10 3005 174890 575 الشمال خنسي كلي شيبو بلو خلف سعدو فندي  1422
كوتان شمال سنجار نينوى 67727456 7 3012 11443 583 الشمال منجي عيسي عمر بلو قرمو محمود عفدي  1423
جدالة سنجار نينوى 66980735 8 3009 129 390 القحطانية عيشان خلف جاف بلو مراد عبدي دلو  1424

كوير مخمور نينوى 67250578 9 3030 38 1294 اربيل صبريه حسن سليم بنديان ابراھيم عبدهللا خضر بنديان 1425
قراج مخمور 4 3032 84 1198م قراج زھريه حسين علي بنديان جميل رحمان محمود  1426

فجرى زمار تلعفر نينوى 6 3021 132385 662 زمار رزقيه اسعد محمد بنكزو محمد سليمان  برو 1427
باقره شيخان شيخان نينوى 66883619 8 3001 80 1966م شيخان دليله درويش رشو بنكين محمد رشيد صديق 1428

ربيعة تلعفر نينوى 8 3049 167 2403م ربيعه صباح شاكر محمود بنيان ابراھيم سليمان يونس  1429
سنجار سنجار نينوى 67762381 3 3017 36 351 سنجار احمد رمضان حسين بنية طه خضر مصب  1430
سنجار سنجار نينوى 67762381 3 3017 36 351 سنجار شھاب احمد رفعان بنية طه خضر مصب  1431

ماجد كنديناوه مخمور 67972003 3 3049 131 448 مخمور به ختيار عثمان رسول حمشين صالحيرابعه قادر رسول 1432
ديبكه مخمور نينوى 10 3029 3 609 كنديناوة ئه فين غازي عمر به شدار قاسم عمر   1433

حوشترالوك قراج مخمور نينوى 2 3030 82 207 قراج به يام عبدهللا عبدالرحمن عوال لك   1434
باباو شيخان شيخان نينوى 66979181 6 3004 118671 594 شيخان رمزيه ايوب فارس بھار حاجي حيدر ديزوي 1435

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67375816 8 3022 132893 664 ربيعه محمود ابراھيم عثمان بھار حسو حاجي عمر ال حاجى 1436
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67375226 5 3022 129398 647 زمار حميد حسين محمد بھار حميد حسين محمد  1437
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67375226 5 3022 129398 647 زمار فصوله حميد حسين بھار حميد حسين محمد  1438

سنجار نينوى 67006311 9 3008 104502 523 سنجار بھار خلف قاسم حجي    1439
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67805639 1 3024 154 2147م زمار عبدالرحمن تمر يوسف بھار علي يوسف عبدي يوسفى 1440
موسكان فاروق شيخان نينوى 67250945 1 3028 118575 595 شيخان ساني فرمان حجي بھاري علي مراد ال 1441
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شيخان شيخان نينوى 66979056 4 3003 4 1684م شيخان ھيام محمد على بھجت جالل جرجيس شريف 1442
كوير مخمور نينوى 2 3029 49 1175 كوير شاھده مولود حسين بھجت حمد امين رسول   1443

عوينة كوير مخمور 68224071 9 3042 28 1511م كوير شيالن مال ابراھيم بھجت سليمان حسن عدو  1444
خاتناوه شيخان شيخان نينوى 66883771 9 3001 118847 595 شيخان جميله ميرو سليمان بھجت سليمان صالح حسين 1445
صفيه كوير مخمور 6 3028 28651 144م كوير مريم ھياس سعد بھجت عباس سعيد عباس  1446
عوينه كوير مخمور 67649180 2 3031 26 102 كوير نعيمه على مجيد بھجت عزيز بكر ابراھيم كردى 1447
طھراوة برطلة حمدانية نينوى 4 3051 175 455م برطلة مھدية حسن يونس بھجت مجيد محمد علي البھار 1448

زمار تلعفر نينوى 67375227 5 3022 190 2112 زمار عيشي محمود عمو بھجت نورالدين مصطفي  حاجي 1449
قراج مخمور 8 3029 31 1168 قراج صبيحة عزيز اسماعيل بھرام احمد مصطفي   1450

تل البعرور كوير مخمور نينوى 7 3028 29173 146 كوير نظيرة علي وسمان بھرام حسين عمر   1451
مخمور 67972764 5 3047 بفرين كريم رحمان بھرام خليل حسين قادر  1452

كوير مخمور نينوى 3 3032 27456 138 كوير مياس برايم عمر بھرام رمضان ابراھيم   1453
مالقرة كنديناوة مخمور 68224299 9 3042 86 608م كنديناوة زيتون محمد  بھرام سليم حمدامين احمد  1454
كركرادي قراج مخمور نينوى 3 3032 152 1049م قراج درخشان رحمن عزيز بھرام صابر عزيز حمد علي بلباس 1455

كوير مخمور نينوى 1 3030 185 1063 كوير بفرين كاك امين رحمن بھرام صالح حمد   1456
علي دشي كوير مخمور نينوى 9 3032 140 14521 قراج خديجه عمر عبدهللا بھرام عوال خضر عثمان سيان 1457
تل الخيم كوير مخمور نينوى 68224253 2 3042 199 113م كوير فريدة عمر ابراھيم بھرام قادر مولود سليمان  1458
كالويش كوير مخمور 68224676 2 3043 30478 153 كوير سميرة طاھر رسول بھرام محمد صوفي   1459

ديبكه مخمور نينوى 1 3029 96 86م كنديناوة ھمينه صالح شيخيل بھرم حمد حسن بيرداود  1460
شيخان شيخان نينوى 66883804 10 3001 174 1413 شيخان سكينه رمضان عبدالرحمن بھزاد خورشيد الياس جمعه 1461

كوللتة بة قراج مخمور نينوى 68224218 2 3042 165 1198م قراج غنية عبدالقادر رشيد بھية احمد امين علي  1462
زمار تلعفر نينوى 66979630 5 3003 84 2168 زمار سكنة ھاشم الوند بھية حمو علو حاجي ال علي 1463

سنجار نينوى 67972843 7 3049 بھية قادر حمد     1464
عوينة زمار تلعفر نينوى 67805643 1 3024 132877 665 ربيعه محمد خورشيد ابراھيم بھيجة ابراھيم اسماعيل محمد  1465

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67375362 3 3022 154 2301م زمار صالح كلرى سعدون بھيه حبشي عبدي محمد طبيب 1466
عارنبان كنديناوة مخمور 1 3029 32639 164 كنديناوة جيمن محمد رول بھيه خضر جرجيس جبرائيل  1467
كندال كوير مخمور 10 3030 32175 161 كنديناوة احمد حسين  بھيه قادر اسماعيل حسن  1468

كوير مخمور نينوى 10 3028 29728 149 اربيل عثمان حمد حسن بھيه محمد بيرداود   1469
كلك حمدانية نينوى 67972269 4 3048 44 397 حمدانية مدينه على اسماعيل بوتان احمد عزيز محمد  1470

ازيكند كوير مخمور نينوى 6 3032 5 1128 قراج نھله صباح عبدهللا بوتان اسماعيل عبدهللا خضر  1471
كلك حمدانية نينوى 67972186 3 3048 109 2306 حمدانية خبات خسرو رمضان بوتان فرحو رمضان سمو  1472

ماسكه ربيعة تلعفر نينوى 7 3021 187 111م ربيعه مريم ھسام شيخو بوزي احمد علي بوزي  1473
عوينة زمار تلعفر نينوى 67376103 10 3022 173 1557 ربيعه ھاجر محمد حاجي بوزي كلش محمد حامد ال حامد 1474
كة ور كوير مخمور نينوى 6 3029 116 118 كوير ندوة ھاشم سعيد بوشو حازم سعيد حمد  1475
دينكاوه كوير مخمور نينوى 1 3033 101 121 اربيل به ناز رضا جمعه بوشو سعدى باشه خضر  1476

كوزة بانكة كنديناوة مخمور 68224389 9 3041 100 607م كنديناوة جھان محمد رضا بوشو عمر رضا قاسم  1477
شمال سنجار نينوى 1 3017 139 781 الشمال ھزار قاسم جطو بوكو بوكو علي مندو  1478

شنكال شنكال سنجار نينوى 67727063 1 3012 78 953 القحطانية خنسو سيدو حاجي بوكو خدر خلف مطو  1479
سنجار نينوى 0330030 10 3009 104581 523 سنجار رشو سليمان عبدهللا بياس كتي ابراھيم خضر  1480
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زمار تلعفر نينوى 67458838 1 3022 49 2147 زمار خجو محمد رشيد بيرحسن اسماعيل حسين  حسين 1481
بزوينة ربيعة تلعفر نينوى 3 3019 112449 563 ربيعه خفشو خرمش محمود بيرزا قاسم ميرزا علي الھويري 1482

زمار تلعفر نينوى 6 3021 198 2112 زمار خالص فيصل مصطفي بيروز سليمان يوسف   1483
مخمور مخمور 67646505 10 3028 25709 129 مخمور بيروز شمس الدين فيض هللا     1484

كلشين شيخان شيخان نينوى 66979192 7 3004 25 1412م شيخان كافيه اسماعيل عمر بيروز عبدهللا محمود حجى 1485
شمال سنجار نينوى 67009998 6 3008 4 779 الشمال اسماعيل خلف حسن بيزار احمد حسن خليل  1486

باره زمار سنجار نينوى 67648022 8 3018 111574 558 الشمال خلف حسن حسين بيزار جوكو حسين ادي السموقي 1487
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 114074 571 الشمال خديده ملكو مراد بيزار حسن عيسي درويش السموقي 1488

كرو عزيز شرق سنجار سنجار نينوى 2 3007 108481 543 القحطانية بيزار خدر حسن حجي    1489
الوردية سنجار سنجار نينوى 8 3008 121 454م القحطانية بيزاري خدر خلف عيسي زندنان   1490

سنجار سنجار نينوى 2 3016 111030 556 سنجار بيزاري خدر عمر     1491
قصركي سنجار سنجار نينوى 0344822 2 3011 109916 550 القحطانية سلو اوصمان  بيزاري كجو ناسو قرو ادي 1492
قصركي سنجار سنجار نينوى 0344822 2 3011 109916 550 القحطانية غزالة سلو اوصمان بيزاري كجو ناسو قرو ادي 1493
شوركا زمار سنجار نينوى 2 3012 116489 582م الشمال خضر علي عيدو بيزي حسين عربو عيدو  1494
ماجداوة كوير مخمور 68224187 1 3043 119 1175م كوير سميرة عبدهللا جبار بيستون سعيد جبار عبدهللا  1495

مخمور مخمور 68051527 9 3036 21 1462م مخمور شلير حميد سعيد بيستون طه حمدامين احمد  1496
حجي جفرا زمار سنجار نينوى 67647969 7 3015 116076 581م زريف سعدو مراد بيسو رشو عيدو برھيم  1497
مياني القحطانيه سنجار نينوى 66980392 8 3006 111319 557 القحطانية رجوازي عباس مراد بيسو يوسف قاسم سلو  1498
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67805682 10 3023 112 872م ربيعه رفعه عمر محمد تاج الدين خليل علي جندي ال جندي 1499

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67458932 9 3022 61 2293 ربيعه سعاد محمد ابراھيم تاج الدين عبدهللا تاج الدين ابراھيم تاج 1500
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376104 10 3022 4 1373 ربيعه وضحه محمد يعقوب تاج الدين علي عثمان بيناف اللقب 1501
انجيروك شيخان شيخان نينوى 66979838 7 3004 169 1426م شيخان بسمه صالح محمود تاجر ايوب محمد حامد 1502
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375468 8 3022 72 872م ربيعه برجس عبدى ابراھيم تازي حاجي شابي محمد ال محمد 1503
الجزيره القحطانية سنجار نينوى 67007522 3 3008 111022 556م القحطانية ليلى خديدا اسماعيل تالو جردو ناصر جروت  1504
دنيكاوه قراج مخمور 7 3032 181 446 قراج سورى نامق محمود تحسين اسعد اسماعيل يوسف  1505
كول ته به كنديناوة مخمور 3 3036 161 1096م قراج ليلى محمد حسن تحسين اسماعيل احمد حسن مام سيني 1506

كنديناوة مخمور 67254656 8 3030 2688 164 كنديناوة حمديه رسول محمد تحسين اسماعيل صالح محمود  1507
دوسرة قراج مخمور نينوى 6 3029 193 1049 قراج نسرين عزيز رشيد تحسين اسماعيل عمر قادر سيان 1508

كنديناوة مخمور نينوى 0000523 2 3032 46 291م كنديناوة ھدية رحمن كريم تحسين اسماعيل محمود محمد  1509
قراج مخمور نينوى 3 3032 123 1128 قراج نمام سواره عثمان تحسين جميل عوال حسن  1510

كونه سيخره قراج مخمور 1 3029 148 408 قراج اميره كريم عبدهللا تحسين حسن حمشين   1511
كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 30665 154 كنديناوة ليلى اغا مجيد تحسين حسن محمد صادق  1512
ديبكه مخمور نينوى 10 3030 40 1040 كنديناوة مدينه تحسين حسن تحسين حسن مصطفى شريف شوان 1513

كه نداروكه ل ديبكه مخمور نينوى 67944497 5 3035 27 448 كنديناوه عطيه برايم عثمان تحسين حسين عثمان سليم  1514
كلشين شيخان شيخان نينوى 66979038 4 3003 74 1416م شيخان خنات محمد امين محمد تحسين حميد ياسين محمد 1515

كوير مخمور 2 3032 132 358م مخمور رمزيه مامند شريف تحسين خضر حسن على  1516
عالال ديبكه مخمور نينوى 7 3029 109 1028 اربيل صمد تحسين خضر تحسين خضر شيخه   1517
عالال ديبكه مخمور نينوى 7 3029 109 1028 اربيل فھيمه حسن عبدهللا تحسين خضر شيخه   1518
زورنا قراج مخمور نينوى 3 3032 189 1073 قراج شاالو ازاد حسين تحسين خضر كريم سليمان  1519
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ديري بيش بوم كوير مخمور نينوى 10 3032 12 1445 كوير صبيحه حمه شريف كريم تحسين خليل يونس مولود باالني 1520
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 32482 163 كنديناوة سعاده قادر كوخه عوال تحسين رسول عبدهللا عمر  1521

بديقو ديبكه مخمور نينوى 68224387 9 3041 31255 157 كنديناوة ھديه شيخ محمد عوال تحسين سليم مصطفى  لك 1522
شيخان شيخان نينوى 66978480 8 3002 117655 589 شيخان غريبه حبيب عبدهللا تحسين شكر ياسين مصطفى 1523

دوشيفان شيخان شيخان نينوى 66979272 6 3003 103 1106م شيخان لزيزا يوسف نبي تحسين صادق رشيد صالح 1524
سنجار سنجار نينوى 66883321 4 3001 171 1141م سنجار زينة عبدالمجيد بدل تحسين صالح بدل حمزة  1525

ھينجروك شيخان شيخان نينوى 66883729 9 3001 117860 590م شيخان حمديه سليم احمد تحسين صالح يونس خلف 1526
معل اومران قراج مخمور 1 3030 121 1418م قراج فريده جبرائيل اسماعيل تحسين طاھر جليل ابراھيم  1527

كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 125 331 كنديناوة سعدية جميل كريم تحسين طه ابراھيم عثمان  1528
ھوارنمل مخمور مخمور 3 3033 86 1075م مخمور مھابات اسماعيل حمد تحسين طه حمد خوشناو  1529
شوره بلكه قراج مخمور نينوى 68224268 2 3042 149 1454 قراج شيرين محى الدين غفور تحسين طه غفور طه  1530
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66978941 3 3003 14 1966م شيخان وحيده صابر يوسف تحسين طه محمد الياس 1531

شيخان شيخان نينوى 66883524 6 3001 87 1403 شيخان بيروز مولود ولي تحسين عزو سمكو سفر 1532
كوير مخمور نينوى 10 3029 89 1082 اربيل روباك عبدالقادر حسين تحسين عزيز احمد   1533
كوير مخمور نينوى 7 3029 141 1096 قراج ھندستان ستار رسول تحسين على رسول على انه كلي 1534

جوكش قراج مخمور 8 3029 54896 275م قراج سھام كريم عبدالوھاب تحسين قادر خضر بلباس  1535
كوير مخمور 1 3029 63 1367م كوير ناھده جالل عبدلى تحسين كوثر حيدر سليم  1536

سنجار نينوى 4 3051 14 1479م حرير ھدى شاكر خضر تحسين محسن خضر محمد  1537
زلكان شيخان شيخان نينوى 66883760 9 3001 118825 595 شيخان تحسين محمد رمضان سعيد   1538

كوير مخمور نينوى 5 3029 99 149 اربيل ناجعه محمد عبدهللا تحسين محمد شمزين ياسين  1539
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979151 6 3004 139 1419 شيخان فاطمه صديق داود تحسين محمد محمد شيت 1540

شيخان شيخان نينوى 66883647 8 3001 24 1415 شيخان تحسين مصطفى مجيد محمود   1541
سنجار نينوى 67972167 3 3048 7 26م حمدانيه لطيفة احمد حسن تحسين نادر سليمان   1542

سنجار سنجار نينوى 67459825 9 3020 185 2269م سنجار حليمة ابراھيم داود تحسين نكتل سعدو سلطان  1543
البشر كلك حمدانية نينوى 67972281 4 3048 150 736 حمدانية سكينه شوكت سليم تحسين ياسين سليمان   1544

شيخان شيخان نينوى 66980057 2 3004 9 2209 شيخان مياس يوسف رمضان تحسين ياسين شريف محمد 1545
سميله زمار تلعفر نينوى 67458977 9 3022 176 2287م زمار كلستان محمد عبدالعزيز تحسين يوسف علي عبدو ال برو 1546

سنجار سنجار نينوى 67006543 4 3005 107961 540ب القحطانية فيضه الياس حمزه تركي اسماعيل ھبي محمود الجبور 1547
سنجار سنجار نينوى 0339828 3 3011 53 600 الشمال ھزو علي كريش تعلو الياس قاسم حسن الشركات 1548

اسكينه سنجار سنجار نينوى 67006252 9 3008 103 998 القحطانية شيرين علي موسى تعلو حمو خلي حمي  1549
الوردية سنجار سنجار نينوى 0344377 9 3010 110734 554 القحطانية ھدية مراد خليل تعلو خدر ملكو مطو الزنان 1550

زمار سنجار نينوى 67647904 7 3015 190 423 الشمال برفي كتي عباس تعلو سليمان بحرو علي  1551
قرية عبدال القحطانيه البعاج نينوى 67764663 10 3019 99 542م القحطانية شيرين رشو ادي تعلو شيبو فندي فارس  1552

زمار سنجار نينوى 8 3010 115964 580 الشمال كني سمو قولو تعلو كسو قاسم كيرتو  1553
شمال سنجار نينوى 67458237 6 3020 197 615 الشمال تعلي خدر عمر  الرشكاني   1554

بارا زمار سنجار نينوى 67648005 8 3018 114523 573 الشمال سليمان عفدو علي تعلي درويش عبدي مراد العبدي 1555
ماسكة زمار تلعفر نينوى 67375814 8 3022 568 89 ربيعة صالح على حسو تفاحة حامي حسو خليل  1556

خان صفيه زمار تلعفر نينوى 67375363 3 3022 143 2146م زمار شمسه مراد شمو تقي محمد حسين ايوب  1557
القحطانيه سنجار نينوى 67007283 8 3007 1 587 القحطانية خضر عمر قاسم تكوس عفدي خضر قاسو نافخوش 1558
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القحطانيه سنجار نينوى 67007283 8 3007 1 587 القحطانية خالت خضر عمر تكوس عفدي خضر قاسو نافخوش 1559
القحطانيه سنجار نينوى 67007283 8 3007 1 587 القحطانية عدول خلف قاسم تكوس عفدي خضر قاسو نافخوش 1560
القحطانيه سنجار نينوى 67007283 8 3007 1 587 القحطانية قاسم خضر عمر تكوس عفدي خضر قاسو نافخوش 1561
القحطانيه سنجار نينوى 67007283 8 3007 1 587 القحطانية نفال خضر عمر تكوس عفدي خضر قاسو نافخوش 1562
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 29 1463 اربيل بھيه سعيد قادر تمر اغا بيرداود عمر  1563

ھمدان سنجار سنجار نينوى 67006891 7 3009 71 460 القيروان كتي خلف علي تمر رفو سمو الغزو  1564
سحيلة زمار تلعفر نينوى 67805550 10 3023 146 2288 زمار بھار ويردي ھسن تمر رمو ھسن حاجي ال ويردي 1565
يدى قوو كنديناوة مخمور 67970205 4 3049 44 1525م كنديناوة بفرين اسماعيل محمود تمر علي عبدهللا حمد  1566
جدالة سنجار سنجار نينوى 66980747 8 3009 200 389م القحطانية حلوس سليمان شكو تمر قاسم عزيز سيدو  1567
جداله سنجارد سنجار نينوى 67727134 4 3012 108291 562 القحطانية عمشى خلف خرمش تمر مراد خلف خدر الجندو 1568
حطين زمار سنجار نينوى 67006735 9 3009 113898 570م الشمال ميان سيدو عكيلو تمرو قري حسن حلي السموقي 1569
يرموك زمار سنجار نينوى 67647911 7 3015 18252 562م البعاج زيري خدر سمو تمو خلف تمو اوصمان  1570

زمار تلعفر نينوى 66883247 3 3001 123 220 سنجار بيروز محو مراد تمو عيسو ھسن مراد ال ھيس 1571
الوردية سنجار سنجار نينوى 66980734 8 3009 110181 551 القحطانية كوري صالح ملكو تمو ملكو عمر رشو  1572

ديبكه مخمور 8 3029 52 1316م كنديناوة نايله فائق عثمان توانا قادر نادر علي  1573
قالى سوران قراج مخمور نينوى 4 3032 128 383 قراج نسرين عبدهللا يونس توفيق حسن مصطفى جرجيس  1574

شيخان نينوى 66980037 1 3004 48 2079م شيخان توفيق حسيب احمد موسي   1575
دار خورما كنديناوة مخمور 67970215 4 3049 35 1434م كنديناوة زيان زبير ايوب توفيق نامق عزيز   1576

كوير مخمور نينوى 10 3028 29305 147 كوير فاطمه محمد عبدالكريم توفيق يونس اسماعيل تمر خان  1577
عبداليه شيخان شيخان نينوى 0294261 7 3001 120 1959 شيخان امينه عبدالكريم انور تيتان سرحان سليم جرجيس 1578
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883439 5 3001 16 1393 زمار فانوس   تيلي قادو كورو  رشكاني 1579

م شيخان شيخان نينوى 66979322 7 3003 106 378 شيخان شيرين احمد علي تيمور عبدالسالم خضر علي 1580
كشاف كوير مخمور نينوى 6 3029 90 1051 كوير سامية سعيد حمد ثائر سعيد محمد حسين  1581

كونة سيخورة قراج مخمور 68224605 1 3043 58 208م قراج جيھان عدنان حسن ثروت اسماعيل انور   1582
كردكراوي قراج مخمور نينوى 3 3029 124 1304 قراج اسماعيل ابراھيم اسماعيل ثنيه كريم سعيد عوال  1583

كنديناوة مخمور 2 3032 103م 1017م كنديناوة نرمين قاسم كريم جابر احمد محمد ابوبكر  1584
البشر كلك حمدانية نينوى 67972636 7 3048 22 336 حمدانية كافية احمد عمر جابر محمد علي احمد  1585
صفيه كوير مخمور نينوى 67254680 8 3030 181 1025 كوير اواز عجيل ياور جادر ناظم عادل صفر  1586

كوير مخمور نينوى 1 3032 136 1678 كوير جاريه ياسين مولود     1587
شيخان شيخان نينوى 66979086 4 3003 64 317م شيخان بشري فاخر صالح جاسم احمد يوسف عمر 1588

باباو م شيخان شيخان نينوى 66979151 6 3004 139 1419 شيخان محمد جمال ميكائيل جاسم اسماعيل عمر خليل 1589
سنجار سنجار نينوى 2 3021 68 993م سنجار عاليه سعيد موسى جاسم الياس عساف   1590

سنجار نينوى 4 3051 32 1204م بعشيقه عالية علي خضر جاسم الياس محمد خضر  1591
سنجار سنجار نينوى 4 3010 145 874م القحطانية حجي احمد مھي جاسم خدر خلف اسماعيل  1592

كشاف كوير مخمور 7 3047 93 67م كوير جاسم رمضان صالح     1593
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883156 2 3001 128204 642م زمار عبده احمد قاسم جاسم سيفو حسن جيجو  1594

برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 66980084 2 3004 23 1176م شيخان ميان نصرهللا محمد جاسم صالح محمد حسن 1595
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66979874 7 3004 34 1417 شيخان نجاه رمو محمد جاسم عبدالرحمن جمعه  1596
باباو شيخان شيخان نينوى 66979380 9 3003 144 1403م شيخان مدينه حسين علي جاسم عبدالكريم صديق علي 1597
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سنجار سنجار نينوى 67458483 2 3020 5 1380 سنجار مريم يونس الياس جاسم علي الياس احمد  1598
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883646 8 3001 147 2153 شيخان بروين احمد يوسف جاسم عمر علي احمد 1599

برازي صفر فاروق شيخان نينوى 66883514 6 3001 118757 594 شيخان جاسم عمر محمود سليمان   1600
باصخرة برطلة حمدانية نينوى 4 3051 539م برطلة رسمية عبدالرحمن حيدر جاسم قادر علي محمود  1601
مالقره كنديناوة مخمور 6 3028 50 1045 كنديناوة جوان قادر مال جاسم قاسم بكر رجب  1602

مخمور 68224877 5 3043 سلمى محمد جبرائيل جاسم قاسم حسين حمد  1603
كوير مخمور 67254600 7 3030 184 1063م كوير مھابات يوسف مصطفى جاسم قاسم حمدامين عزيز  1604

ا سنجار سنجار نينوى 67006917 7 3009 114 819م سنجار كوري سامي قاسم جاسم قولو خديدي علي العلي 1605
كة زوك ديبكه مخمور نينوى 1 3030 53 1466 مخمور شنو ھادى احمد جاسم مجيد صديق   1606

قراج مخمور نينوى 7 3029 112 1254 قراج شيالن محمد ابراھيم جاسم محمد بكر رشيد  1607
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979548 8 3003 118482 593 شيخان رقيه سمائيل رسول جاسم محمد حسن اسماعيل 1608

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66884253 7 3001 34 11419م شيخان صبريه محمود ابراھيم جاسم محمد حسين اسماعيل 1609
كرفقير شيخان شيخان نينوى 67008032 3 3004 6 1420م شيخان فاطمه حسين حسن جاسم محمد حسين خضر 1610

برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66978692 5 3002 118706 594م شيخان فاطمه محمد على جاسم محمد حميد حسو 1611
قراج مخمور 9 3029 88 418 مخمور عطية غريب خليل جاسم محمد خليل صالح  1612
قراج مخمور 9 3029 88 418 مخمور عطية غريب خليل جاسم محمد خليل صالح  1613

زورنا قراج مخمور 8 3029 82 135م قراج غزال رحمن حمد جاسم محمد سعيد حسين ال كوركي 1614
حمداغا زمار تلعفر نينوى 67805686 10 3023 199 2202 زمار فوزية اسكان سليمان جاسم محمد سليمان حسن  1615
ماسكا زمار تلعفر نينوى 2 3022 170 2127م زمار حمديه عمر حامد جاسم محمد سليمان درويش الحسام 1616

سنجار سنجار نينوى 7 3005 17 1117 سنجار نوفه حسن شيبو جاسم محمد شيبو مراد  1617
شمشولة كوير مخمور 1 3032 136 477م كوير مريم عبدهللا عمر جاسم محمد صادق حسن  1618

شيخان شيخان نينوى 66883718 9 3001 184 1413م شيخان غربت احمد قادر جاسم محمد صديق داود 1619
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979999 5 3004 112 2163 شيخان شيرين سعيد رمضان جاسم محمد صديق على 1620
ابشر كلك حمدانية نينوى 67972234 3 3048 106 90 حمدانيه نازدار حسن صالح جاسم محمد علي احمد  1621
شوريجة ديبكه مخمور 67254418 5 3030 60 1060م كنديناوة ساجيده صابر رسول جاسم محمد نورالدين رحمان  1622
كعتيل كوير مخمور نينوى 3 3032 107 1458 كوير فيان جمال نورى جاسم محمد نورى رسول  1623

ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978825 2 3003 70 2002 شيخان فوزيه محمد شريف جاسم نوري توفيق عمر 1624
كوير مخمور 9 3029 82 1212 مخمور سلوي بشير عبد جاسم ياسين طة احمد  1625

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980260 4 3004 118742 594 شيخان جليل فتاح احمد جاسم يونس سليمان يونس 1626
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 185 660 القيروان نساف خضر علي جاسو علي حجي جدوع  1627

سنجار سنجار نينوى 0344931 7 3010 11 981م سنجار شمي محي روسي جاسو قاسم حمزو ميرزا  1628
ديبكه مخمور نينوى 7 3028 147 1120م كنديناوة امل غازي مطلب جاالك حسن حجي محمود  1629
زمار سنجار نينوى 67007914 6 3009 113303 567م سنجار كوجر رشو قاسم جامو خليل ابراھيم حجي الحجي اوسو 1630

عوينة زمار تلعفر نينوى 67375838 8 3022 66 319م ربيعه نازي كلش محمد جانكير ابراھيم محمد حامد ال حامد 1631
كوير مخمور نينوى 67250576 9 3030 186 8170 اربيل فاطمه حويز رشيد جبار اسماعيل سعيد   1632

كعيتلي كوير مخمور 67970148 5 3049 28439 143 كوير زارى فضل بابير جبار انور حسن احمى خيالنى 1633
قراج مخمور 1 3033 5 1049م قراج خانزاد صابر محمدامين جبار جالل اسماعيل محمود  1634

جلتوك ديبكه مخمور 67250613 9 3030 3358 168 كنديناوة نجيبه عمر كاكه جبار حسن رسول عدى  1635
فالته سور كوير مخمور 1 3032 48 1427م كوير تريفه عثمان سعيد جبار صدقى سعيد اسماعيل  1636
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كلك حمدانية نينوى 67972198 3 3048 161 2305م حمدانيه بشري ابراھيم  جبار قادر ميكائيل ياسين  1637
كنديناوة مخمور 67972047 3 3049 109 158 كنديناوة عطية حسن اسماعيل جبار كريم حمد علي  1638
كوير مخمور نينوى 4 3032 45430 173 اربيل زليخه شيخان حمد جبار كريم مولود   1639
قراج مخمور نينوى 5 3028 95 1073م قراج ماريه عبدهللا سعيد جبار مجيد حمدامين خضر  1640

شورة زنكة كنديناوة مخمور نينوى 67649207 4 3031 190 106م كنديناوة نرجس رسول مولود جبار محمود حسن حمشين  1641
كره سور كوير مخمور نينوى 9 3032 6 306 مخمور اميره سعيد رسول جبار محمود صالح محمود دزةيي 1642

كوير مخمور نينوى 2 3029 27448 138 كوير صبريه كاكه ره ش عبدهللا جبار ھادي قادر احمد ميران 1643
مخمور مخمور 67805372 7 3033 49874 250آ مخمور رابعة عبدالكريم مصطفي جبرائيل رشيد حمد امين قادر  1644

كيس قلعه شيخان نينوى 66978989 10 3003 119036 596 شيخان زينب جھور حسن جبرائيل صالح خدر صالح 1645
شيخان شيخان نينوى 66979235 6 3003 98 1968 شيخان فاطمه اسماعيل ابراھيم جبرائيل فتحي اسماعيل بكر 1646

باباو شيخان شيخان نينوى 66980280 4 3004 118660 594م شيخان جبرائيل محمدسليم يونس خلف   1647
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978072 2 3002 15 1423م شيخان نيسان محمد رمضان جبلي خلف صديق عمر 1648

م شيخان شيخان نينوى 66979255 6 3003 147 1785 شيخان مريم علي جرجيس جتو اسماعيل عمر اسماعيل 1649
تلعفر نينوى 11 3032 2402م بعشيقه مھربان خليل قادر  جتو حسين قادر  1650

بزونة ربيعة تلعفر نينوى 67727455 7 3012 191 987 الشمال بھار اسماعيل عيسي جتو دينو يوسف علي  1651
كلك حمدانية نينوى 67972307 4 3048 21 463 حمدانيه كوكي عبدهللا سليمان جتو رمضان سمو شعبان  1652

كرانة القوش تلعفر نينوى 68003375 3 3026 122545 613 القوش خمي طيار حسو جتو سليم مراد نمر  1653
كرانة القوش تلعفر نينوى 68003375 3 3026 122545 613 القوش روش ازدين مراد جتو سليم مراد نمر  1654
مجبوريه شمال سنجار نينوى 67009336 10 3005 113437 568م الشمال طواف اوسمان ايسو جتو مصطو دلو داود المدناوى 1655
بيرةبات ديبكة مخمور نينوى 10 3030 136 609 كنديناوة بيان مولود حمد علي جتو مولود علي خضر سيان 1656

زمار تلعفر نينوى 67805624 1 3024 169 2287م زمار غنية فرحان عبدو جدعان احمد اسماعيل ھسن ال اسماعي 1657
سي فان زمار تلعفر نينوى 66883216 3 3001 2189 زمار زاھدة احمد حاجي جدعان علو ابراھيم   1658

كانى ساردك شيخان شيخان نينوى 66978754 1 3003 13 1412م شيخان فاطمه صديق معروف جرجيس احمد خضر علي 1659
كرفقير شيخان نينوى 66979939 1 3004 6 1415م شيخان ساميه محمد علي جرجيس احمد علو محمد 1660

شيخان شيخان نينوى 66979044 4 3003 118682 594 شيخان وداد ابراھم صالح جرجيس احمد محمد شاھين 1661
شيخان شيخان نينوى 66979829 7 3004 133 189 شيخان نافعه محمد سعيد جرجيس حميد امين سليمان 1662
شيخان شيخان نينوى 66979781 9 3003 118795 594 شيخان دور جھان عبدالرحمن سليمان جرجيس عبدالرحمن مرزا جرجيس 1663
كوير مخمور نينوى 4 3032 164 96 قراج ھمين حسين عيسى جرجيس عمر عيسى على  1664
فاروق شيخان نينوى 66883735 9 3001 117864 590 شيخان كلي سور ابراھيم سلمان جرجيس قاسم ابراھيم فارس 1665

البشر كلك حمدانية نينوى 67972229 3 3048 71 2305 حمدانية ربيعه ياسين اسماعيل جرجيس محمد جرجيس كريم  1666
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982522 8 3004 131 651م شيخان حياه الياس توفيق جرجيس محمدسليم جرجيس محمدسليم 1667
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883871 10 3001 11 1415م شيخان ساجده عمر جعي جرجيس مصطفى حسن مصطفى 1668
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978947 3 3003 143 2163م شيخان حليمه يونس سليمان جرجيس مصطفى مجيد الياس 1669

قراج مخمور 67972785 7 3049 46 2118 قراج مديحة احمد حسن جرجيس مولود عثمان   1670
شيخان شيخان نينوى 66978779 1 3003 35 1422 شيخان فاطمه محمد عبدالرحمن جرجيس يونس عبدالقادر سليمان 1671

الجزيره م سنجار سنجار نينوى 67006210 5 3007 111369 557م القحطانية داللى عشو سيدو جردو حجى اسماعيل  سلو 1672
م سنجار سنجار نينوى 67007877 6 3009 84 981م سنجار كامله على عمر جردو حسن سيفو اوسو  1673

بارة شمال سنجار نينوى 67649854 6 3011 28 781 الشمال كوري فندي حمد جردو حسن قاسم حمد  1674
زمار سنجار نينوى 4 3010 116067 581 الشمال حني حسن يوسف جردو خديدة يوسف نمر البلدي 1675
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ورديه سنجار سنجار نينوى 67007553 3 3008 110785 554 القحطانية كتي رشو نعمو جردو خلف حسن ماجد الزندنان 1676
كابارا القحطانيه سنجار نينوى 67007808 5 3009 110003 551م القحطانية كامو بيسو كرنوش جردو رشو حجى ابراھيم زغال 1677
صيالي سنجار سنجار نينوى 67006053 5 3007 165 953 القحطانية كامو رشكو خلف جردو سعدو علي بشار رشافي بافي 1678
زيروان زمار سنجار نينوى 67647927 7 3015 116452 583 الشمال حنسي يزدين خلو جردو سليمان حسين خلف  1679

سنجار سنجار نينوى 67006226 3 3009 58 780 الشمال باران حجي حامو جردو سليمان خلف ملكو  1680
زمار سنجار نينوى 0344670 3 3011 115083 576 الشمال بيزار بكر دربو جردو سمير خليل ملكو الھسكاني 1681
شمال سنجار نينوى 6 3010 90 540 الشمال كني حمو سكفان جردو شمو حسن عبدهللا المليقي 1682

سنجار نينوى 4 3009 ليلى مراد خليل جردو عباس قاسو احمد حكرش 1683
الوردية م سنجار سنجار نينوى 67007468 3 3008 152 874م القحطانية نعام رفو صفر جردو عيدو سليمان خلو الزندنان 1684
خانصور سنجار  سنجار نينوى 67007919 6 3009 6 779م سنجار شيرين حجي بشار جردو قاسم حسن خلف  1685

زمار سنجار نينوى 0340876 10 3012 3 566 القحطانية شيف علو خلف جردو قاسم خلف مراد  1686
قيروان سنجار نينوى 8 3005 104906 525 سنجار كرتي نعمه مرزا جردو كارس حرموش قاسم اوسو 1687

قزلكند سنجار نينوى 6 3007 108066 541 القحطانية ھزار مراد صالحوك جردو كرنو صالحوك محمد  1688
سنجار سنجار نينوى 67649840 6 3011 108453 534 القحطانية بيري رشو حسو جردو مراد حسو   1689

سمي ھستر شمال سنجار نينوى 67006375 7 3008 916898 585م الشمال ليلى رشو رفو جردو مراد درويش كدو  1690
قصركي سنجار سنجار نينوى 1 3010 144 999م سنجار عدول ابراھيم كالو جردو مندو حسن حسين  1691

سنجار سنجار نينوى 2 3010 109867 550م سنجار جردو ھبو خديدا     1692
كرسي زمار سنجار نينوى 66883209 3 3001 37 1027م الشمال شيرين ناصر بير خضر جردو ھسن عبدهللا مجو  1693
صبالي سنجار سنجار نينوى 67006078 5 3007 111156 556م القحطانية شمي خلف ملكو جري حسكو كوسه حسو شاني باقي 1694
كربير زمار تلعفر نينوى 66883391 4 3001 111 2202م زمار زينب حسن عبدهللا جسيم ابراھيم تمر خلف  1695

زمار تلعفر نينوى 0194408 8 3049 129764 649 زمار زينب محمود محمد جعفر ابراھيم صالح ابراھيم  1696
كاميشه كوير مخمور نينوى 67254413 5 3030 20/997 140 كوير عزيه اسماعيل اومر جعفر ابراھيم عمر حسن  1697
سيد عبيد كوير مخمور نينوى 3 3032 26834 135 مخمور خديجه صابر مصطفى جعفر ابراھيم مامند  بلباس 1698

كوير مخمور نينوى 9 3028 152 174 كوير سانية عبدالواحد حسن جعفر احمد حيدر سليم  1699
شيخان شيخان نينوى 67647829 7 3031 145 1012م شيخان خيريه محمود صالح جعفر احمد زين احمد 1700
شيخان شيخان نينوى 0306619 3 3002 65 1422 شيخان سھام حازم طاھر جعفر احمد سليمان اسماعيل 1701

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978778 1 3003 194 1403م شيخان جيمن خورشيد عبدهللا جعفر ادريس رشيد حسين 1702
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375494 8 3022 89 1789م ربيعه منيفه تاج الدين عمر جعفر جميل حميد عبدي ال محمد 1703
عوال كو جالن كنديناوة مخمور نينوى 67944622 5 3035 113 1023 كنديناوة ليلى عزيز كارسول جعفر جوھر حمد مولود  1704

كنديناوة مخمور نينوى 5 3029 120 1177 كوير كزخان محمد صالح جعفر حسين مولود حسين  1705
زمار تلعفر نينوى 9 3021 123 489م زمار نادرة ابراھيم حسين جعفر خليل علي حسين  1706

شيبانا زمار تلعفر نينوى 66883473 5 3001 132539 663م زمار احمد جعفر رشو جعفر رشو عمر ھسن ال ھسن 1707
القحطانية سنجار نينوى 67727003 10 3011 107926 540 القحطانية خديجة عطية سليمان جعفر سلطان محمود مصطن  1708
كوير مخمور نينوى 8 3028 22 1427 كوير سلمى حسين حمد جعفر شريف رسول بابوك  1709

كاني ساردك م شيخان شيخان نينوى 66979588 8 3003 138 1414م شيخان نجيبه عادل صابر جعفر صادق قاسم مصطفى 1710
شيخان زمار تلعفر نينوى 10 3049 140 2298 زمار غزال على عبدو جعفر عبد حسين ملك  1711
يزديه زمار تلعفر نينوى 6 3021 131733 659 زمار وضحه احمد حمو جعفر عبدالرحمن حسين  القولماني 1712

بعشيقه سنجار نينوى 4 3051 198 1025م بعشيقه سميره عرب سليمان جعفر عبدهللا زيدان   1713
كعيل كوير مخمور 10 3029 18 300م كوير نازنين محمد كبيد جعفر عزيز احمد   1714
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زمار تلعفر نينوى 2 3022 20 46 زمار قمري عبدالحميد صالح جعفر عمر صالح تاج الدين  1715
الوليد زمار تلعفر نينوى 67172333 4 3022 126 2147م زمار صبيعه صالح رشيد جعفر عمر عبدي عبدي ال عبدى 1716
كاريتان كنديناوة مخمور 6 3028 94 610 كنديناوة زينبه عمر احمد جعفر قادر محمدامين قادر  1717
عوينة زمار تلعفر نينوى 67376107 10 3022 132836 665 ربيعه نازي ابراھيم محمد جعفر كلش محمد حامد  1718

شيخان شيخان نينوى 66978523 9 3002 18 684 شيخان ساھره حميد محمد جعفر محمد حسين اسماعيل 1719
كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 180 86 اربيل مامز توفيق رسول جعفر محمد حويز حمه  1720
شيخان شيخان نينوى 66877197 7 3004 196 2163م شيخان شاخوان يونس احمد جعفر محمد سعيد محمدامين 1721
قراج مخمور 8 3029 182 82م مخمور سلمي حسن امين جعفر محمد مولود محمد  1722

ھوارغل كوير مخمور 3 3030 180 227م مخمور روناك جوھر محمد جالل احمد بيربال طاھر  1723
جل ھه ويزة كنديناوة مخمور نينوى 67251601 4 3031 66 607 كنديناوة نازنين ولى رجب جالل احمد حمد امين مولود  1724
تل الخيم كوير مخمور 3 3030 29828 150 كوير حوسه طاھر امين جالل احمد خليل   1725

م شيخان شيخان نينوى 66883591 5 3002 17 346م شيخان صافيه محمد بيرموسى جالل اسماعيل ابراھيم حامد 1726
شيخان شيخان نينوى 66980077 2 3004 157 2162م شيخان نوره جرجيس محمد جالل اسماعيل عمر خليل 1727
شيخان شيخان نينوى 66883665 8 3001 205 1906م شيخان خالده جالل امين جالل اسماعيل فتاح اسماعيل 1728

رمويي حزيا البعاج سنجار نينوى 66883191 2 3001 107980 540 القحطانية رجاء محمد سليمان جالل اسود عبدهللا حسن  1729
سنجار سنجار نينوى 67458139 5 3020 9 460م سنجار سميرة عمر محمد جالل امين احمد حسن  1730
سنجار سنجار نينوى 2 3021 150 389م القحطانية نازدار حسن غضبان جالل امين ھادي احمي  1731
كوير مخمور نينوى 5 3028 29571 148 اربيل بھيه اسعد حسن جالل ايوب قادر ابراھيم  1732

برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66979962 5 3004 17 2117 شيخان سعديه محمد علي عبدالكريم جالل برو عبو الزيدكي 1733
كنديناوة مخمور 67972027 3 3049 124 1242م كنديناوة قدرية عبدالقادر عبدهللا جالل توفيق سعدون ويسي  1734

زيلكان شيخان شيخان نينوى 66979595 9 3003 118817 595 شيخان سعاد صادق ميكائيل جالل جرجيس شريف فارس 1735
كوير مخمور نينوى 9 3028 58 1428 كوير حسيبه مصطفى اسماعيل جالل جوھر شريف  باالنى 1736
كوير مخمور 8 3032 148 1454 قراج كافيه محمد امين رسول جالل حاجى على احمد اومريل 1737

سنجار نينوى 5 3050 8 1303م سنجار عاصمه عمر شفان جالل حجو فارس محمد  1738
كرجامعي القيروان سنجار نينوى 67727132 4 3012 185 981م سنجار كلي قاسكي درويش جالل حجي مراد خلف الدرويش 1739

كوير مخمور 67254655 8 3030 165 1025 كوير بسي احمد قادر جالل حمد بيرداود حمد  1740
باقرته قوشتبه مخمور 67646544 6 3028 140 1418 قراج حنيفه انور تاج الدين جالل حمد حسين احمد دزه يى 1741

دارتوخازر شيخان شيخان نينوى 66978797 1 3003 151 241م شيخان فتحيه عبدهللا خدر جالل خالد حسن عمر 1742
شيخان شيخان نينوى 66883867 10 3001 94134 471م شيخان فاطمه حسن يونس جالل خالد ميرو سليمان 1743

باباو شيخان شيخان نينوى 66883505 6 3001 118684 594 شيخان جالل خدر صالح خدر   1744
ترجان كوير مخمور نينوى 67254389 5 3030 48 10445 كوير نجيبه عثمان احمد جالل خضر تمر خان شيخو زراري 1745
خاتو تاوا شيخان شيخان نينوى 66883741 9 3001 191 1420 شيخان نوره ياسين محمد علي جالل خيرو حبيب محمد 1746

كنديناوة مخمور نينوى 66978896 3 3003 108 56م كنديناوة حليمه قادر رسول جالل رسول محمود رسول  1747
عوينة كوير مخمور نينوى 68224365 9 3041 17 1081م كوير كالويز عثمان عبدهللا جالل سعدي عدو عدي  1748

كوير مخمور 4 3030 153 282 مخمور ريحان عثمان فتحى جالل سعيد احمد بابيز  1749
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979158 6 3004 1328 109 شيخان حمائيل اسماعيل ولي جالل سليمان محمد شيت 1750

شيخان شيخان نينوى 66978106 2 3002 188 378 شيخان غربه علي عمر جالل شاكر صديق عمر 1751
كنديناوة مخمور 10 3032 196 240م كنديناوة شكريه عبدالرحمان برايم جالل شريف احمد   1752

صوفية زمار تلعفر نينوى 66883175 2 3001 148 2010م زمار دلخواز كريت سلمان جالل شھاب رشو  رشكاني 1753



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

قراج مخمور 9 3029 149 1168 قراج به يمان ابراھيم محمد جالل صالح شيخة   1754
مخمور مخمور 2 3032 100م 1370م مخمور كاري محسن كانبي جالل طاھر اسماعيل   1755
شيخان شيخان نينوى 66978682 10 3002 45 396 شيخان خديجه قاسم حسن جالل طه محمد علي 1756
شيخان شيخان نينوى 0361960 8 3003 148564 743 شيخان جميله حسين ابراھيم جالل عبدهللا احمد عمر 1757

نوغران كوير مخمور نينوى 1 3030 82 1428 كوير ماجده حميد اسماعيل جالل عبدهللا اسماعيل ھمزه  1758
نوغران كوير مخمور نينوى 1 3030 82 1428 كوير ماجده حميد اسماعيل جالل عبدهللا اسماعيل ھمزه  1759

شيخان نينوى 66980028 1 3004 118807 595 شيخان خديجه عبدالسالم سليمان جالل عبدهللا جرجس وحيد 1760
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66979284 6 3003 177 710 شيخان شرين حمزه خالد جالل عبدهللا حميد عبدالقادر 1761

كنديناوة مخمور نينوى 1 3030 19 606 كنديناوة نازنين عزيز احمد جالل عزيز احمد عزيز ميران 1762
بيربوب م شيخان شيخان نينوى 67009045 6 3005 118328 592م شيخان حمديه عبدهللا عثو جالل عزيز رمضان عنان 1763

سنجار نينوى 7 3005 109100 246 سنجار ھديه طه عاصي جالل علي صالح عطو  1764
شيخان شيخان نينوى 66978609 10 3002 16 1420 شيخان صدري حسين موسى جالل علي نعمو علو 1765
شيخان شيخان نينوى 66979971 5 3004 28 1320 شيخان امينه كريم مولود جالل قادر محمد مجيد 1766

سنجار نينوى 10 3019 109741 1549 القحطانية جالل قاسم رزو حموش    1767
زماره كبير كوير مخمور نينوى 9 3028 125 58 كوير فوزيه رمضان على جالل كريم خانه محمود  1768

كوير مخمور نينوى 6 3032 43 3 كوير سلمي عبدهللا حسن جالل كريم مولود حمد  1769
فاروق شيخان نينوى 66883733 9 3001 167864 590م شيخان خديجه ابراھيم شريف جالل مجيد عمر اسماعيل 1770

جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979570 8 3003 192 1411م شيخان بدريه سليم احمد جالل مجيد محمد حميد 1771
حجرى زمار تلعفر نينوى 67375822 8 3022 18 2291م زمار جالل محمد احمد اسماعيل ال اسماعيلغزالة خليل يوسف 1772
كلشين شيخان نينوى 66979945 1 3004 170 2011م شيخان امنه خسرو الياس جالل محمد امين مجيد 1773
كاريتان كنديناوة مخمور 68224058 9 3042 129 599 كنديناوة جاھده صديق صالح جالل محمد رسول علي  1774
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66979028 4 3003 118830 595م شيخان رمزيه زبير محمد جالل محمد طاھر ابراھيم 1775

زمار تلعفر نينوى 67458905 9 3022 176 2288 ربيعه فاطمة امين علي جالل محمد عرب عمو عزب 1776
سنجار سنجار نينوى 1 3021 158 319م سنجار جيھان رستم علي جالل محمد عيدو ابراھيم  1777

كةرةسور مخمور 68224070 9 3042 16 1205 مخمور بفرين مشھور محمد جالل مصطفى احمد   1778
حمدانية نينوى 4 3051 32159 1641 برطله حسنيه عبدهللا محمد جالل مصطفى عبدهللا محمد الكاكي 1779

م سنجار سنجار نينوى 66980350 1 3006 1969 546 سنجار فلایر غازي محمد علي جالل مصطفى يوسف  حسكا 1780
سنجار نينوى 67006565 3 3005 94 920م سنجار شديان يونس يوسف جالل يوسف يونس داود الخشولي 1781

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978097 2 3002 80 1423م شيخان باسمه محمد سليمان جلنك محمد حسن طاھر 1782
عين عويس زمار تلعفر نينوى 4 3021 136 2168م زمار رحيمه محمد بشير جلود سليمان محمد احمد  1783

شمال سنجار نينوى 67649902 7 3011 170 980 الشمال بازي قادر سلطان جلود قاسم محمد حموش الھشاني 1784
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375151 6 3022 132640 664م ربيعه امينه حسن قاسم جلي صيول احمد  ال درويش 1785
كرشكست زمار تلعفر نينوى 67376130 10 3022 132795 664 ربيعه ناديه عمر حسو جليل ابراھيم سليمان عمران حاجي 1786
صفيه كوير مخمور 6 3028 7 1291 كوير عاتفه ھياس رشيد جليل توفيق حسنه حمه  1787

مخمور نينوى 68224553 4 3042 56 761م اربيل اواز حمد عزيز جليل جمال حمد امين  1788
عال كنديناوة مخمور 68224317 2 3043 195 158م كنديناوة جليل حسن عبدهللا زيزين    1789
كرفقير شيخان نينوى 66979938 1 3004 90 1420م شيخان حربيه ابراھيم حسين جليل خالد ولى سليمان 1790

كلك حمدانية نينوى 67972166 3 3048 35307 177 حمدانيه فيروز محمد منصور جليل رمضان سليمان صالح  1791
كرفقير م شيخان شيخان نينوى 66978443 8 3002 157 2161 شيخان كوثر ادريس قادر جليل زبير امين احمد 1792
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ديمه كار ديبكه مخمور نينوى 67944604 5 3035 152 1242 كنديناوة خانزاد مولود عمر جليل عبدالجبار احمد  جند يان 1793
دوشيفان شيخان شيخان نينوى 66978558 9 3002 158 145م شيخان زليخا رشيد سليمان جليل عبدالوھاب جمعه عبدالوھاب 1794
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979239 6 3003 118531 593 شيخان بيان عبدهللا محمد جليل مجيد صالح خدر 1795

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375427 7 3022 78 910 ربيعه منيفه محمد احمد جمال ابراھيم احمد مخلص ال كرى 1796
شيخان شيخان نينوى 66883553 6 3001 49 2209م شيخان ميعاد مصطفى احمد جمال ادريس قادر محمد 1797

خاتوناوه زيلكان شيخان نينوى 66979759 10 3003 124 1411م شيخان عائشه غازي صديق جمال الدين حسن جميل 1798
برطلة حمدانية نينوى 4 3051 13 539م برطلة حمدية قاسم توفيق جمال الياس علي ولي  1799

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67458966 9 3022 96 2298م زمار ريزان حسن فرج جمال بشير محمد عمر محمد 1800
قراج مخمور 4 3030 64 1096 قراج به يان عمر اسماعيل جمال جبار علي حسن  1801

قوجه سيلكه قراج مخمور 1 3033 129 10409م قراج عزيمه خضر يونس جمال جالل اسماعيل محمود  1802
تلخية كبير كوير مخمور 68224172 1 3043 45 1460 كوير اراس بوشه حسن جمال جالل حسين  سورجي 1803

مخمور 67972693 5 3047 نزيرة ابوبكر عوال جمال جالل حمد كريم  1804
كوير مخمور 1 3029 10 1133م كوير شكرية كاكة ره ش على جمال جالل عثمان عوال  1805
كوير مخمور نينوى 3 3033 141 524 كوير خديجه رشيد قرني جمال جالل قرني   1806

جواركومان قراج مخمور نينوى 3 3032 109 446 قراج زه ردي حاجي معروف جمال جالل كريم مولود بلباس 1807
كوير مخمور نينوى 9 3028 52 113م كوير نجيبه مولود محمد جمال جميل عثمان بيرداود  1808
شيخان شيخان نينوى 66978708 1 3003 126 \978م شيخان صالحه يوسف فتاح جمال جميل ياسين حسن 1809

برازي صفير شيخان شيخان نينوى 66883558 6 3001 106 2162م شيخان عريف صالح محمد جمال حسن محي حسن 1810
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 9 3049 6 925م زمار زينب عبدالكريم يوسف جمال حسن يوسف عمر  1811

شيخان شيخان نينوى 66980068 2 3004 123 2011م شيخان شكريه محمد حسين جمال حسين ابراھيم  1812
كندال سابر ديبكه مخمور 10 3030 150 240 كنديناوة خزار خضر عزيز جمال حسين عبدهللا حسين  1813

سنجار سنجار نينوى 67458025 1 3020 53 92297 سنجار احالم علي محمد جمال خلف محي يونس  1814
باباو شيخان شيخان نينوى 66979061 4 3003 105 823م شيخان زاھده مصطفى حمزه جمال خورشيد محمد علي 1815
بريجان كنديناوة مخمور 3 3040 122 1242م كنديناوة نجيبة برداود حاجي جمال رسول محمود   1816

سنجار سنجار نينوى 2 3021 73 1331م سنجار نديمه حسين اسماعيل جمال رشو سليمان عبدهللا  1817
مالقره كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 31572 158 اربيل كافيه جميل عوال جمال سليمان احمد   1818
عبداليه شيخان شيخان نينوى 67009130 1 3005 118490 593 شيخان صافيه محمد حميد جمال سليمان رشيد الكوران 1819

شيخان شيخان نينوى 66883519 6 3001 118582 593 شيخان جمال سليمان محمد احمد   1820
كردبور قراج مخمور نينوى 6 3029 54166 271 قراج بسي محمد حسن جمال سوارة احمد سور  1821
خاتناوه شيخان نينوى 66982655 10 3004 116 1421 شيخان شيرين صادق محم جمال سيتو رشو محمد 1822

سنجار سنجار نينوى 67727242 3 3012 108034 541 القحطانية عيشي قاسم بوبي جمال سيدو بوبي شيخو قزلي 1823
م شيخان شيخان نينوى 66978171 4 3002 780 355م شيخان زينه حميد ياسين جمال شاكر صديق عمر 1824
قراج مخمور نينوى 6 3032 5327 277 كوير فيان طاھر عبداللھخ جمال شريف حيدر   1825

جلفوك كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 33572 168 كنديناوة زورت كانبى\ سعيد جمال صابر محمد احمد شيرواني 1826
قراج مخمور نينوى 4 3032 54497 278 قراج خاتون جوھر اسماعيل جمال صادق حسن   1827
ديبكه مخمور 68224748 3 3043 6 1435 كنديناوة خوناو حميد عبدالقادر جمال صديق محمد رشيد  1828

كرفقير شيخان نينوى 66979937 1 3004 9 1415 شيخان نسرين خيرالدين جبرائيل جمال طه ابوزيد الكوراني 1829
شوريلكه قراج مخمور نينوى 9 3032 30 1168 قراج جوان اسماعيل علي جمال طه شريف حسين اومريل 1830
شوره بلكه قراج مخمور 3 3030 63 1294 قراج بدريه رمضان عمر جمال عبدالرحمن عمر محمد  1831
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فاروق شيخان نينوى 66978752 1 3003 13 1412م شيخان زميران مصطفى مجيد جمال عبدالسالم لطيف ككو 1832
كوير مخمور 2 3032 39 477م كوير رمزية سعدي محمود جمال عبدالقادر محمد عزيز  1833

ترجان كوير مخمور نينوى 6 3029 85 565 كوير سلطانه مجيد خضر جمال عبدهللا بيرداود احمد  1834
شيخان شيخان نينوى 66978895 3 3003 88 1177 شيخان جنار سليم محمح جمال عبدهللا جرجيس وحيد 1835
سنجار سنجار نينوى 67458265 7 3020 21 2297 سنجار خديجه حسين سلمان جمال عبدهللا خلف جاسم الھندى 1836
كلك حمدانية نينوى 67972605 7 3048 172 61 حمدانية روجان اكرم عبدهللا جمال عبدهللا محمد امين حسن  1837

كلسخان قراج مخمور نينوى 3 3032 142 283 قراج نجيبه عوال كريم جمال عبدهللا مولود مصطفى كلوري 1838
البشر كلك حمدانية نينوى 67972635 7 3048 35505 178 حمدانية اسيا محمد يوسف جمال عبدالواحد سمو خضر  1839

م سنجار سنجار نينوى 10 3010 108723 544م القحطانية جمال عبدو سلو عمر على   1840
قال سوران قراج مخمور 8 3032 71 1454م قراج بفرين ولى محمد امين جمال عثمان ابراھيم حمد  1841
طاق حمه شيخان نينوى 66978817 2 3003 87 1417م شيخان صديقه احمد محمدشريف جمال عثمان رمضان اسماعيل 1842

شيخان شيخان نينوى 66978782 1 3003 193 2001 شيخان كلثوم غازي محمد جمال عزيز رمضان عثمان 1843
كوير مخمور نينوى 2 3030 118 1367 اربيل نرمين مطصفى  جمال عزيز سليمان   1844

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66980295 4 3004 21 1418م شيخان سعديه حسين جدوع جمال على احمد على 1845
مخمور مخمور 2 3032 78 1418م قراج برزين عثمان حمد جمال علي حمه صالح   1846

كرفقير شيخان شيخان نينوى 67008009 3 3004 39 2254 شيخان كتيبه عبدالحميد محمد جمال عمر عزيز محمد 1847
برايم باول قراج مخمور نينوى 67250557 9 3030 109 530 قراج عصمت يوسف رسول جمال عمر فقي سمايل  1848

كوير مخمور 8 3033 29129 146 كوير ديمن علي محمدامين جمال عمر محمدامين ھمزة  1849
زاكة كوير مخمور 68224829 4 3043 152 266 كوير ناديه احمد عزيز جمال قادر اسماعيل مولود  1850
ميالى م سنجار سنجار نينوى 67006086 5 3007 110511 553م القحطانية خفشى جردو سعدو جمال قاسم حسين خليفه رشاني باقي 1851
عوينه كوير مخمور نينوى 2 3030 186 1133 كوير كزال عمر علي جمال كريم بابا عبدهللا  1852

مخمور 3 3030 26 1013 مخمور بناز عبدالغفور سليم جمال محمد عزيز خيري  1853
اسكينه قراج مخمور 68224558 4 3042 161 1454م قراج سعديه صادق عمر جمال محمد عمر يوسف  1854
ترجان كوير مخمور 68224761 3 3043 56 1132م كوير نازنين جالل كاكو جمال محمد عوال احمد  1855
البشر كلك حمدانية نينوى 67972179 3 3048 50 2305 حمدانيه حليمة عثمان محمد جمال محمد يونس غلو  1856

سنجار سنجار نينوى 67007342 7 3005 109 819م سنجار خالدة وليد يحيى جمال محمود كريم عبدهللا  1857
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 179 8 كنديناوة عزيمة خضر عباس جمال موسى رشيد مراد  1858

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66978799 1 3003 139 1415م شيخان مافر سليمان عباس جمال ميكائيل ولي اسماعيل 1859
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978755 1 3003 184 1412م شيخان ميران محمود  جمال ميكائيل ولي اسماعيل 1860
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979151 6 3004 139 1419 شيخان فاطمه صديق داود جمال ميكائيل ولي اسماعيل  1861
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979151 6 3004 139 1419 شيخان محمد جمال ميكائيل جمال ميكائيل ولي اسماعيل  1862

شيخان شيخان نينوى 66978528 9 3002 133 904م شيخان نازدار خضر صباح جمال نوري حسين عباس 1863
فل عاكول قيروان سنجار نينوى 66883042 1 3001 109025 541 القيروان نيار محمد خلف جمال يوسف حسن سمو  1864

زمار تلعفر نينوى 67375824 8 3022 578 520 زمار ھافين سليمان محو جمعة احمد على اومر  1865
عوينة زمار تلعفر نينوى 67376137 10 3022 132832 6565 ربيعه فاطمة دخيل غازي جمعة حسين شرف محمد ال  عثمان 1866
سميل زمار تلعفر نينوى 67375127 6 3022 162 2288 زمار غنيه احمد بادر جمعة رمو ھسن حاجي ال ويردي 1867
سي قبان زمار تلعفر نينوى 66883246 3 3001 125 2189 سنجار كوزل عبدالرحمن احمد جمعة علو ابراھيم  االبراھيم 1868

سنجار سنجار نينوى 66883049 1 3001 31 2189 سنجار مياسة احمد درويش جمعة نحي شاقلي حاجي  1869
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979673 5 3003 110 2268l زمار جمعه ابراھيم اسماعيل ابراھيم ال محوكورى محمد على محو 1870
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زيلكان شيخان شيخان نينوى 66979020 4 3003 9 1954 شيخان باسمه محمد امين طاھر جمعه امين جمعه امين 1871
ھوار غل ديبكه مخمور 67254370 5 3030 175 105م كوير به خشان كاكل حمد جمعه حمد سعدي سعيد سورجي 1872

شيخان شيخان نينوى 66883666 8 3001 93 150م شيخان ھناء صيتو عبدالرحمن جمعه رشيد محمد صالح 1873
مالقره كنديناوة مخمور 4 3033 31490 158 كنديناوة خانزاد علي طاھر جمعه عثمان حميد احمد  1874
صدانا زمار تلعفر نينوى 66884317 1 3001 81 2202م زمار ذباحه علي عقو جمعه عمر محو حامد  1875
باباو شيخان شيخان نينوى 66979180 6 3004 41 1416م شيخان حنيفه ياسين حسن جمعه غريب مولود محمد 1876

موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67375489 8 3022 132721 664م ربيعه امينه حسين عكيد جمعه كري حامد سيليخ ال عمر 1877
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883080 1 3001 124 2112م زمار زھرة عبدالعزيز حاجي جمعه محمد رشو حسو  1878

مخمور 67972698 5 3047 وزيره عبدالقادر صابر جمعه محمود احمد   1879
سنجار سنجار نينوى 0339855 9 3011 109329 547م القيروان حنيفه احمد قاسم جمعه مسطو قاسم خلف البيواتى 1880

عبدهللا شيخان شيخان نينوى 67336497 1 3002 146 374م شيخان زليخه ابراھيم كريم جمعه مصطفى جمعه احمد 1881
سنجار سنجار نينوى 67458449 2 3020 179 1249 سنجار ميسون مجيد محمود جمعه وھب مصطفى   1882

مجمع التاميم زمار سنجار نينوى 67649492 1 3011 200 540 الشمال قمر عطو دربو جمو دلي دربو محكي  1883
كلشن شيخان شيخان نينوى 0340886 5 3004 102 1420 شيخان نيلمه محمد صالح ابراھيم جميل ابراھيم دولماز ھسن 1884

زمار شيخان نينوى 66978068 1 3002 116 2209 زمار عزيمه احمد اسماعيل جميل ابراھيم دولماز ھسن ال ھسن 1885
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66978411 8 3002 18 1415م شيخان جميل احمد جرجيس احمد   1886

شيخان شيخان نينوى 66978473 8 3002 121 849م شيخان مريم محمد حسن جميل احمد علي محمد 1887
ماجداوه كوير مخمور 3 3030 51 1007م كوير نسرين محمد رفيق جميل احمد محمد حسن  1888
ماجداوه كوير مخمور 67254412 5 3030 30071 151 كوير لعليه كاكو حسين جميل اسماعيل جليل ابابكر  1889

كوير مخمور 67646521 8 3028 195 111 كوير رمزيه عزيز مجيد جميل بريندار اسماعيل رحمان  1890
باقرته قراج مخمور نينوى 2 3033 53819 270 قراج اديبه علي سمايل جميل جالل عبدهللا محمد دزه يي 1891
ماسكة ربيعه تلعفر نينوى 67375302 3 3022 112552 563 ربيعه قمري علي احمد جميل حاجي عبدي  ال حبشي 1892

موصل شيخان نينوى 4 3028 13 264 شيخان زيان كريم مصطفي جميل حجي صالح   1893
كوتان زمار سنجار نينوى 67727465 7 3012 116437 583 الشمال كوجر جميل عبدي جميل حسو دولماس اسعد  1894
كابارا القحطانيه سنجار نينوى 67007835 5 3009 110013 551م سنجار نعام قاسم الياس جميل حسين بكر خليل زغال 1895

حمه ره ش م شيخان شيخان نينوى 66979553 8 3003 76 2161 شيخان صبريه علي سليمان جميل حسين علي ابراھيم 1896
سحيلة زمار تلعفر نينوى 67376133 10 3022 26 2286 زمار زيان كمال خالد جميل حسين ھسن حاجي ال وديري 1897

سنجار سنجار نينوى 2 3021 75 1227م سنجار امينة عاصي حسن جميل خضر خلف  الصيدى 1898
زمزموككورد كوير مخمور نينوى 5 3032 155 477 كوير فائزه عمر عثمان جميل خضر كريم حمد  1899

شيخان شيخان نينوى 66978780 1 3003 78572 593 شيخان فاطمه علي محمح جميل دينو علي احمد 1900
كوير مخمور 6 3032 29272 147 كوير كوردستان سليم احمد جميل رحمان حسين عوال  1901
كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 30850 155 كنديناوة سينه م عمر صالح جميل رسول عبدهللا فةرزى  1902
زمار سنجار نينوى 67649459 1 3011 114766 574 الشمال ھريبت عبدسيح جرجيس جميل سعيد الياس ھندو  1903
كوير مخمور نينوى 68052988 5 3031 29911 150 مخمور بيان احمد مصطفى جميل سعيد مصطفى قادر  1904

باباو م شيخان شيخان نينوى 66979150 6 3004 118659 594 شيخان جميل سلطان عدو شاھين   1905
م شيخان شيخان نينوى 66883589 5 3002 195 291م شيخان صافيه مصطفى سليم جميل صابر احمد ككو 1906

برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883509 6 3001 118752 594 شيخان عاصمه محمد سالم جميل صالح محمد يونس 1907
كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 98 1451 كنديناوة الئقه عبدالرحمن عبدالكريم جميل عبدالرحمن احمد محمود  1908
قراج مخمور نينوى 3 3032 112 446 قراج نجيبة رحمن اسماعيل جميل عبدهللا اسماعيل يوسف  1909
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موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375804 8 3022 132735 664 ربيعه رضحه جاويس عبدي جميل عبدل سلمان محمد ال علي 1910
زمار سنجار نينوى 67458157 4 3020 113338 552 الشمال سيفي حجي حجي جميل عجول علي حجي  1911
ديبكه مخمور 67254674 8 3030 48 606م كنديناوة كوليزار كريم محمد جميل علي ابراھيم عبدهللا  1912
زمار تلعفر نينوى 66978289 6 3002 152 2146 زمار رمزية دروييش حسن جميل علي رزكو عمو االكوزي 1913
كنديناوة مخمور 2 3032 33449 168 كنديناوة بصيرة محمدامين عثمان جميل علي قادر علي  1914

شوره زركه كنديناوة مخمور نينوى 10 3033 33 106 كنديناوة نفيسه محمد حسين جميل علي محمد ويسي  1915
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66884260 7 3001 196 2268 زمار خديجه احمد ابراھيم جميل علي نعمت يوسف ال مراد 1916

زمار تلعفر نينوى 66883317 4 3001 103862 520م زمار امنه اسود بكر جميل عمر بطوش يوسف  1917
السور قراج مخمور نينوى 66979263 6 3003 161 245م قراج جيمه رسول محمود جميل عمر رسول كوزه  1918
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376162 10 3022 132881 665 ربيعه ليلى محمد عثمان جميل عمر علي محمد ال علي 1919
الوردية القحطانية سنجار نينوى 66980738 8 3009 110382 552 القحطانية بسي مورو حسن جميل قاسم ابراھيم علي  1920

سنجار نينوى 66981179 3 3006 118 308 سنجار سيفة يوسف نوك جميل قاسو فريز كالو  1921
كوير مخمور 2 3032 29472 148 كوير عيشي محمد خضر جميل قره ني خالد ولي  1922

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978216 4 3002 23 1420م شيخان فاطمه درويش علي جميل مجيد حافظ اسماعيل 1923
زمار تلعفر نينوى 8 3021 134 2038م زمار خاني حسو حاجي جميل محمد حاجي عمر اّل حاجي 1924
شيخان شيخان نينوى 67008023 3 3004 154 1403م شيخان سويله يونس سليمان جميل محمد طه امين 1925
سنجار سنجار نينوى 67459815 9 3020 176 1700 القحطانية ھيفاء مراد حسن جميل مراد الياس خلف زغال 1926
زمار سنجار نينوى 8 3010 53 57م سنجار شيرين ختو شمو جميل مراد حمد خليل الخجي اوسو 1927
سنجار سنجار نينوى 66980307 1 3006 3 308م سنجار سكنه محمود يونس جميل مصطفي محمد احمد  1928

شوره زنكه كنديناوة مخمور 1 3033 194 24م كنديناوة خاصي عزيز حمد جميل مولود حمشين اسماعيل  1929
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66978949 3 3003 188 1328مد شيخان نورون حسين علي جميل ميكائيل ولي اسماعيل 1930
شلكيه زمار تلعفر نينوى 66883420 5 3001 28 2189م زمار مريم احمد درويش جميل نحي شاقلي الحاجي  1931

سنجار سنجار نينوى 7 3010 107995 540 القحطانية غزالة يوسف احود جميل ھادي علي الياس اسودكو 1932
طاق حمه شيخان نينوى 66978831 2 3003 6 1414 شيخان مريم ابراھيم احمد جميل ياسين حسن احمد 1933

زمار تلعفر نينوى 10 3049 132773 664 ربيعه ربيعه عبدو حميد جميل يوسف حسين حاجي  1934
زمار سنجار نينوى 66883147 2 3001 104431 523م سنجار عزيزه الياس علو جميل يوسف علي محمد  1935

كرسور كوير مخمور 10 3030 160 132 مخمور سعيد احمد  جميله احمد قادر سليمان  1936
زمار تلعفر نينوى 67375321 3 3022 36 758م ربيعه زليخه خالد محسن جناح احمد محسن كري ال كري 1937

كندال ديبكة مخمور نينوى 68224503 1 3042 169 29 كنديناوة جنار عزيز سعيد اسماعيل    1938
اشكفتا شرقي سنجار سنجار نينوى 67007873 6 3009 104866 525 سنجار سيفي سعدون رفو جندو سليمان حجي خضر  1939
فياض شمال سنجار نينوى 67007402 1 3008 103 1059م الشمال زينه باسى حجى جندو شكر حمادى مراد الحمادى 1940
فياض شمال سنجار نينوى 67007402 1 3008 103 1059م الشمال سيف اوصاله حتو جندو شكر حمادى مراد الحمادى 1941

كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67006278 9 3008 108430 543 القحطانية حزنه كالي علو جندي اوصمان جندي حسو االوسو 1942
كابارا سنجار سنجار نينوى 0344393 9 3010 110046 551 القحطانية ملكي قاسو خلف جندي خديدا حسو سمو زغال 1943

زمار سنجار نينوى 67649547 3 3011 27 1904 القحطانية عيشي كسو حجو جندي دبلوش الياس   1944
عين غزال سنجار نينوى 67006289 9 3008 74 1268 القيروان شيرين ابراھيم جولو جندي سيفو عمر   1945
كركشت زمار تلعفر نينوى 66883084 1 3001 111 2189م زمار راجعه مضان علي جندي عمو علي حسن  1946
كركشت زمار تلعفر نينوى 66883084 1 3001 111 2189م زمار عمر جندي عمو جندي عمو علي حسن  1947
كرسي زمار سنجار نينوى 66883202 3 3001 81 1748 الشمال نوره بركات رشو جندي قاسم ھسن عبدهللا  1948
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القحطانية سنجار نينوى 0344812 2 3011 10418 559 القحطانية مھية قاسم خلف جندي محلو حسن خدر حمد 1949
مخمور 67972755 5 3047 جوان نايف اكرم جھاد انور احمد عبدهللا  1950
شيخان نينوى 66978988 10 3003 123 831 شيخان مريم اسماعيل برو جھاد جبرائيل ولي اسماعيل 1951

كرفقير شيخان نينوى 66980007 1 3004 163 1414م شيخان نسرين محمد صالح جھاد طاھر ككو محمد 1952
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 1 3024 139 2287 زمار نوحة عبدالحميد احمد جھاد كري عصمان احمد  1953

فاروق شيخان نينوى 66883732 9 3001 39 2154م شيخان وسيله سعيد احمد جھاد كمال خليل صالح 1954
باباو شيخان شيخان نينوى 66980175 5 3004 32 1418م شيخان احالم صابر محمد جھانكير حسين جھانكير رشو 1955
كرفقير شيخان شيخان نينوى 0361963 3 3004 28 1419م شيخان خالده عمر حجى جھانكير محمد حسن عبدالقادر 1956

سنجار سنجار نينوى 67649586 10 3011 9 1999 سنجار الماس عزيز سليمان جھدين صالح علي شمو  1957
سحله زمار تلعفر نينوى 669786374 7 3002 168 2268م زمار كوزر جافشين ابراھيم جھور احمد ابراھيم عزيز ال جانكير 1958

دوكرتكان كوير مخمور نينوى 10 3030 130 448 مخمور اسمر عبدهللا توفيق جواد احمد حمد  شيخان 1959
كوير مخمور نينوى 2 3033 34 160 مخمور كزال محمد معروف جواد جوھر اسماعيل علي كردي 1960

حسن بك كنديناوة مخمور نينوى 4 3029 31633 159 كنديناوة بھيه بيرداود معروف جواد حمد قادر حسين  1961
شمشوله كوير مخمور 67646541 6 3028 179 67 كوير سعديه عنمر احمد جواد رسول عثمان بيرداود  1962
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979211 6 3003 176 1416م شيخان رازيه ميكائيل سليمان جواد رشاد جبرائيل رشيد 1963

كوير مخمور نينوى 5 3032 188 1049 اربيل سارا صابر محمد علي جواد عثمان رسول   1964
جحري زمار تلعفر نينوى 7 3021 131535 658 زمار نورة حسين صوفي جواد عزام قلندر مجولي  1965

ديبكة مخمور نينوى 68224549 1 3042 4 141م كنديناوة عاصمة محمد صدرالدين جواد علي رضا علي  1966
قراج مخمور 7 3029 47 135 قراج شيرين ياسين مولود جواد عمر درويش سعيد   1967

داره خورما كنديناوة مخمور 68224976 6 3042 145 1344م كنديناوة فاطمه عبدهللا بكر جواد محمد عبدهللا احمد  1968
كرسور مخمور مخمور 67646513 9 3028 57 576م مخمور سطي بھرام حسن جواد محمد قادر اسماعيل  1969

قراج مخمور 4 3032 54966 75م قراج بدريه محمد معورف جواد مولود معروف احمد  1970
باياو شيخان شيخان نينوى 66980241 4 3004 72 1416 شيخان فاطمه صادق سعيد جواھير محمد عرب محمد 1971

شيخان شيخان نينوى 66978013 1 3002 8 2161م شيخان جيھان شاكر نامق جوتيار حسن احمد حسن 1972
بيره بات كنديناوة مخمور 67646375 6 3028 125 1046 حسن بك بيرس فارس مولود جوتيار مجيد احمد على  1973

كنديناوة مخمور نينوى 68224001 8 3042 157 1242 كنديناوة نزيفه احمد محمود جودت عزيز زبير   1974
كنديناوة مخمور 67944934 6 3049 140 1465 كنديناوة بروين كريم مصطفى جودة نوري طاھر   1975

كلشين شيخان شيخان نينوى 0306826 3 3002 132 746 شيخان خوله اسماعيل محمود جوغان محمد صالح خورشيد 1976
قزل كندى سنجار سنجار نينوى 67458071 1 3020 104549 523 سنجار شرين كوركيس شمر جوقى عبدى ابراھيم كلو ھويريه 1977

سنجار سنجار نينوى 67649836 6 3011 132 389 القحطانية نعاص عبدو حمو جوقي حاجي مجو   1978
كابارا القحطانيه سنجار نينوى 0330243 10 3010 110013 551 القحطانية كوزى ميرزا فيرو جوقي حسين بكر خليل زغال 1979

زمار سنجار نينوى 67647959 7 3015 113 619 الشمال خنسة جوقي مراد جوقي حسين حسن ھبو  1980
كرفقير شيخان شيخان نينوى 67008030 3 3004 15 1415م شيخان زايده شكر محمود جوقي خلف قاسو  1981
كرشبك زمار سنجار نينوى 67458078 1 3020 96 2190م الشمال بريشان حسين بكر جوقي دينو رشو خلف  1982
بارا زمار سنجار نينوى 67727197 6 3012 114851 575م الشمال عندله حطو علي جوكو حسن عطيش خلف السموقي 1983
اسكينه سنجار سنجار نينوى 7 3012 178 975 القحطانية كوري جوكو عباس جوكو خدر شرو خرميط  1984

سنجار سنجار نينوى 67007794 5 3009 110928 555 القحطانية بيزار قاسم عباس جوكو درويش خلف سمو محي 1985
زمار سنجار نينوى 67649952 7 3011 149 477م سنجار باران عمو عمر جوكو رشو طوري رشو  1986

بارة زمار سنجار نينوى 67727503 6 3012 114198 571 الشمال بيزار دھار بكر جوكو سعدو شمو درويش  1987
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ميالي سنجار سنجار نينوى 67006061 5 3007 111134 556 القحطانية شيرين مراد حسن جوكو سليمان قاسم وسكر رشاني 1988
خانك سميل سميل نينوى 67459948 8 3020 159 499م الشمال رشي عبو رشو جوكو علي دولمز   1989
الحفرية زمار سنجار نينوى 67007614 5 3008 187 781 الشمال جوكو قاسم شبلي حسن شيلي   1990
قابارا سنجار سنجار نينوى 67006238 3 3009 64 928م القحطانية كرتى حسين حجي جوكو ملحم خلي يوسف زخدا 1991

زمار سنجار نينوى 6 3009 55 1724 الشمال غزال الياس شيدو جوكو ھوفو ختو صالح  1992
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883025 1 3001 120 948م زمار كلى بوكو مسطو جولى دولمز ھسن  الرشكانى 1993

كوير مخمور نينوى 8 3028 68 1007 كوير ھيرو سامي بديع جولي نايف عزيز حمد شيخان 1994
سنجار نينوى 3 3014 109744 549 القحطانية جومر حسين الياس حسن    1995
سنجار نينوى 3 3015 110708 554 القحطانية شيرين قاسم خلف جومر خديدا خلف حسين حكرش 1996

قصركي زمار سنجار نينوى 67649477 1 3011 114631 574 الشمال عيشان حسو خليل جونو حجي عفدي حسين  1997
جدالة سنجار  سنجار نينوى 0344385 9 3010 185 928م القحطانية غزالة الياس علي جونو قاسم حسن عيسو الحمو 1998

زمار سنجار نينوى 67728958 1 3014 141 306 الشمال نوفه خلف عصان جونو قاسم حلو جونو  1999
كوير مخمور نينوى 4 3032 29954 150 كوير نخشين اسعد عمر جوھر اسعد مصطفى قادر  2000

كنداله ديبكه مخمور نينوى 1 3033 192 1177 كنديناوة اميره احمد محمد امين جوھر انور حمد امين احمد اياكوكلى 2001
مخمور 67972690 5 3047 جارية محمد عمر جوھر انور عمر ابراھيم  2002

قراج مخمور نينوى 6 3032 56044 283 قراج جوھر بيرداود محمد محمود    2003
برطلة سنجار نينوى 13 3032 2 349 بعشيقه عيشي حميد عثمان  جوھر جعفر ابراھيم  2004
برطلة سنجار نينوى 13 3032 2 349 بعشيقه عيشي حميد عثمان  جوھر جعفر ابراھيم  2005

كردبور قراج مخمور 8 3029 54163 271 قراج خجول احمد قادر جوھر حسين احمد سومر  2006
عوينه كوير مخمور نينوى 5 3032 30318 152 كوير بكم عزيز فرحان جوھر حمد حسين   2007

كوير مخمور نينوى 67254449 8 3030 5 1008 اربيل نقشين كريم حسين جوھر خضر صادق   2008
كوير مخمور نينوى 2 3030 123 1411 كوير جوان عبدالقادر احمد جوھر خورشيد ابراھيم امين دزه يى 2009

كردكراوي قراج مخمور 67972837 7 3049 128 96 قراج اديبة حسين عوال جوھر درويش عثمان   2010
كوير مخمور نينوى 7 3029 49877 3250 اربيل فاطمه جاسم عزاوي جوھر رسول عوال  شوان 2011
زمار سنجار نينوى 67375458 7 3022 181 2146م القيروان ناھدة عبدهللا حسن جوھر عبد رشيد عمر ال حاجي 2012

طاق حمه شيخان نينوى 66978851 2 3003 187 1418 شيخان زھره عبدالسالم سليمان جوھر عبدالرحمن عمر اسماعيل 2013
كوير مخمور نينوى 6 3032 29005 146 كوير كالويز جالل محمد جوھر عبدهللا اسماعيل ھمزة  2014

ميلھورت كنديناوة مخمور نينوى 68224229 2 3042 122 104 كنديناوة خونجه كريم ابراھيم جوھر عثمان عمر على  2015
كوير مخمور نينوى 5 3029 100 1024 مخمور وعدية علي عبدهللا جوھر علي ابراھيم احمد  2016

عوينه كوير مخمور 1 3029 30216 152 كوير صبيحه مولود فقي عبداللة جوھر عمر اومر مال  2017
كوير مخمور نينوى 67254476 6 3030 31437 158 اربيل ھمينه انور عثمان جوھر قادر على معروف  2018
كوير مخمور نينوى 2 3029 123 1368 كوبر خديجه عبدهللا احمد جوھر كريم مولود احمد  2019
كوير مخمور نينوى 2 3030 54 149 كوت عطيه مصطفى خليل جوھر مجيد ابراھيم خدر  2020

قاوغ كوير مخمور نينوى 3 3032 14 1063 كوير فيان حمزه عمر جوھر مجيد اسماعيل   2021
مخمور 66979347 7 3003 26590 133م مخمور خديجه كريم  جوھر محمد بيرة حمد  2022

شيخان شيخان نينوى 66883839 10 3001 12 1071م شيخان سميره حسن محمد جوھر محمد حسين اسماعيل 2023
خدرجيجة كنديناوة مخمور 67944924 6 3049 164 1177م كنديناوة بلقيسة انور قادر جوھر محمد علي اسحاق  2024
تل الخيم كوير مخمور نينوى 68224251 2 3042 11 1325م كنديناوة بھية عزيز حسن جوھر محمود ولي اسماعيل  2025

علي مالداود كوير مخمور 4 3032 43 67م كوير كلي صابر عمر جوھر مولود عثمان   2026



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

ازي كنر قراج مخمور 9 3032 124 1454م قراج صبيحه حسن قادر جوھر مولود قادر درويش بنديان 2027
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 5 3021 175 387م زمار حاجي حسين عمر جويره عمر حمو عمورى  2028
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 10 3049 197 491 ربيعه جيمن خالد موسى خالد    2029

كوير مخمور 10 3030 78 2242 كنديناوة سينه محمد عبدهللا حاتم حمد امين احمد عبدهللا علي 2030
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 67008037 3 3004 132 1968م شيخان صافيه محمد يونس خلف حاتم عبدالكريم انور  2031
صفيه كوير مخمور 6 3028 18 58م كوير حفصه محمد امين حاتم عكيد صفر   2032
برزة وار ديبكة مخمور نينوى 68224235 2 3042 91 1146م كنديناوة سوزان مجيد صالح حاتم قادر عمر بيرداود  2033

مخمور 67972760 5 3047 فائزة سليم رسول حاتم مولود بيرداود ھمزة  2034
تل الذيبان ربيعة تلعفر نينوى 7 3021 132928 665 ربيعة شيرين رشيد محمد حاجم حسين علي عمر ال عمر 2035

سنجار سنجار نينوى 0344699 8 3011 189 390م القحطانية زريف بھدو خلف حاجم كارص خلف دوسو الخلف 2036
شمال سنجار نينوى 67649464 1 3011 111458 558م الشمال ھورى ابراھيم حمو حاجو ادو باجو حلو  2037

كلشين شيخان شيخان نينوى 0306826 3 3002 132 746 شيخان محمد علي احمد حاجو حامد عبدالرحمن حسين 2038
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979016 4 3003 90 1328 شيخان شني حسن ابراھيم حاجو محمد خضر علي 2039

سنجار نينوى 9 3009 171 2779 سنجار كلي عباس دريو حاجو مراد خلف حسين  2040
الوردية سنجار سنجار نينوى 67007548 3 3008 177 542م القحطانية حنيفه خدر مراد حاجو ميشو خلف خلو زندنان 2041
حيالي سنجار سنجار نينوى 67007497 3 3008 111231 557م القحطانية كلى قاسم كلى حاجى ابنيان درويش سعدو شانى باقى 2042

زمار تلعفر نينوى 66883245 3 3001 56 2220 سنجار فاطمة رمضان خلو حاجي احمد محمد رشيد  2043
زمار تلعفر نينوى 67375499 8 3022 140 2287م زمار ناھدة محمد رشيد حاجي اسماعيل رشيد رمو رشيد 2044

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67805607 1 3024 154 2147م زمار مريم محمد سعدون حاجي تمر يوسف علي  2045
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 5 3021 87 2146م زمار فھيمة خضر علي حاجي جمعه عبدو ختو عبدو 2046
عوال كوجيالن كنديناوة مخمور 2 3030 93 1026 كنديناوة اراز ابراھيم عمر حاجي حسن علي قادر  2047

م شيخان شيخان نينوى 66980269 4 3004 204 1968 شيخان امنه محمود ميرو حاجي حسن مسيح  2048
سنجار نينوى 10 3020 68 1465م القيروان ھزار لقمو مندو حاجي حسين مراد صفو  2049

شيخان شيخان نينوى 66980095 2 3004 87 1423م شيخان نجاه حيدر اسماعيل حاجي رشيد عبدي حاجي 2050
تل ابو طاھر زمار تلعفر نينوى 66979550 8 3003 130025 651م زمار غزال سليمان حاجي حاجي رمضان احمد   2051

شيخان شيخان نينوى 66884338 5 3002 164 1183 شيخان كوزل احمد عبوس\ حاجي صادق مصطفى موسى 2052
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458947 9 3022 132699 664م ربيعه مريم علو جندي حاجي صالح ميرزا مراد ال ميرزا 2053

باباو م شيخان شيخان نينوى 66980218 4 3004 319 1403م شيخان لعلي خان حسن مصطفى حاجي علي الياس خدر 2054
زمار تلعفر نينوى 66979658 5 3003 70 2268م زمار امنه عمر ميرزا حاجي علي حاجي عمر ال محو 2055

كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67376119 10 3022 31 2169م زمار ميانه يوسف غازي حاجي عمر مراد تمر  2056
ماسكه زمار تلعفر نينوى 66883081 1 3001 97 2038م زمار غزال رسول الوند حاجي محمد علو حاجي ال علي 2057

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67458791 1 3022 159 2287م زمار مراري عمر محو حاجي محو ابراھيم مراد ابراھيم 2058
دھوك شمال سنجار نينوى 10 3007 57 147 سنجار حاجي مسكين درويش عبدال ال حاجيغزالي حيدر سليمان 2059
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375313 3 3022 132863 665 ربيعه حاجي مصطفى سيف الدين ھسام ال سرقيه حسن درويش 2060
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979644 5 3003 2580 663 زمار عيشى احمد محمد حاجي مصطفى محو كفر محو 2061
الخالد كوير مخمور 7 3032 143 102 كوير نعيمه علي مولود حارس عثمان مولود حمدان  2062

طاق حمه شيخان نينوى 66978853 2 3003 87 1906 شيخان نه وي محمدامين يونس حازم ابراھيم علي عبدالعزيز 2063
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66978793 1 3003 26 1425 شيخان ليلى محمد صالح حازم اسماعيل يونس عادل 2064
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66980048 2 3004 90 1424م شيخان جنار مجيد انور حازم انور مجيد محمد 2065
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سنجار سنجار نينوى 67459946 8 3020 78 2085م القحطانية ھدية حسن رشو حازم حيدر قاسم زورو  2066
وردية وردية سنجار نينوى 66883361 4 3001 188 1904 القعطانيه نفيا مسكين يوسف حازم خدر حسن اومو زندنان 2067

شيخان شيخان نينوى 67647829 7 3031 145 1012م شيخان عيشى قادر فارس حازم خضر داود  2068
شيخان شيخان نينوى 66980073 2 3004 43 466م شيخان رمزيه مجيد عبدهللا حازم خلف سلو ال 2069

صفية كوير مخمور نينوى 7 3028 167 329م كوير ساميه عزيز حسين حازم خواد يوسف   2070
كوير مخمور 10 3028 122 350م كوير بدريه نوري كريم حازم رحمن احمد حاجي فقي ملكي 2071
شيخان شيخان نينوى 66883645 8 3001 140 599 شيخان عزيزه رشيد يونس حازم رشيد عبدهللا جمعه 2072

كه ور كوير مخمور نينوى 7 3029 168 95 كوير حبيب سليم حمد حازم سعيد حمد قادر  2073
كنديناوة مخمور 68224947 7 3043 13 1068 كنديناوة بة ناز ناصر خضر حازم سالم حسين احمد  2074

زماره سميس كوير مخمور 3 3030 126 1052 كوير عابده اسماعيل احمد حازم صابر ابراھيم قادر  2075
زرافكي سنجار سنجار نينوى 4 3018 110150 551 القحطانية ميان محمد خلو حازم صالح سفر زلفو حلو 2076
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 2 3022 115 2147 زمار امينه فيصل مصطفى حازم صالح شيخو عزيز العزيز 2077
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978604 10 3002 118133 594 شيخان مريم خورشيد رشيد حازم عبدهللا محمد عبدهللا 2078

زمار سنجار نينوى 67172336 4 3022 43 2298م زمار امينة حسن عزو حازم علي ابراھيم محمد  2079
شيخان شيخان نينوى 66979793 9 3003 179 189م شيخان خديجه خورشيد حجي حازم علي سعدون علي 2080
شيخان شيخان نينوى 66979591 8 3003 158 1413 شيخان ناھده احمد محمد حازم علي صابر عمر 2081

سنجار نينوى 67972639 7 3048 134 336 حمدانية كلثوم محمد حسن حازم عمر اسماعيل صمد  2082
كردكان شيخان شيخان نينوى 66979530 8 3003 67 1422 شيخان ھميالن عبدهللا محمدامين حازم قاسم حسين احمد 2083
كالورش كوير مخمور 6 3028 142 1081 كوير ھيبت سليمان حمزه حازم مجيد جميل حسن  2084

كوير مخمور 68224858 5 3043 94 1241 كوير مھاباد على حمدهللا حازم مجيد حسين   2085
سنجار سنجار نينوى 66883322 4 3001 70 380م سنجار ھدية يونس ابراھيم حازم محمد عيدو ابراھيم  2086
كوير مخمور نينوى 67254479 6 3030 86 1368 اربيل مائده عبدالواحد صالح حازم نعمان عثمان   2087

باباو شيخان شيخان نينوى 66979011 4 3003 53 317 شيخان رقيه عبدالرحمن حمو حازم ولي عبدالرحمن جمعه 2088
كوبر مخمور نينوى 68052969 5 3031 127 1200م كوبر عطيه جعفر خضر حازم ياسين حسن محمد  2089
زمار تلعفر نينوى 8 3021 196 127 زمار كوجرى ابراھيم حسن حاكم عزيز حسين علي  2090

ماسكة زمار تلعفر نينوى 7 3022 184 111م ربيعه خانم حاجي عبدي حامد ابراھيم حامد   2091
برطلة حمدانية نينوى 4 3051 168 439م برطلة اميرة غازي خليل حامد ابراھيم خليل عباس محمدالزھرة 2092

قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 5 3021 132742 164 ربيعه ليلى علي محمد حامد ابراھيم درويش علي ال درويش 2093
صيالي سنجار سنجار نينوى 67727017 10 3011 110436 553م سنجار عدوش قاسي خلف حامد احمد عتو خلف كنجو 2094

تل  الذبيان زمار تلعفر نينوى 5 3021 199 32م سنجار صافية احمد عيسى حامد حاجي عثمان  ال حبش 2095
كرسي سنججار سنجار نينوى 67649587 10 3011 130 499 الشمال شمسي غانم خلف حامد رشو خلف علو الدخي 2096

زمار تلعفر نينوى 5 3021 131376 657 زمار صبرية عبيد قاسم حامد صالح احمد  ال حمد 2097
قلعة موسي رة زمار تلعفر نينوى 67375128 6 3022 136461 683 ربيعه مونه حماد ابراھيم حامد صالح قاسم ابراھيم ال درويش 2098

زمار تلعفر نينوى 7 3022 33 2296 زمار حقبولة سليمان يوسف حامد علي حسين علي  2099
شيانا زمار تلعفر نينوى 669786344 7 3002 180 2268م زمار زھرة محمد صالح حامد قاسم صالح سمر ال ديلو 2100

سنجار نينوى 66981130 3 3006 109105 546م سنجار نوريه على ميزان حامد محسن حيدر مسطو  2101
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376166 10 3022 132824 664 ربيعه خزني يوسف علي حامد محمد حاجي ميرزا ال ميرزا 2102
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67458963 9 3022 176 111م زاخو عزيمه يوسف حامد حامد محمد حامد علي خان  2103

سنجار سنجار نينوى 67458485 2 3020 108815 545 سنجار دبيه حاروخان رشيد حامد محمد محمود سليمان  2104
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سنجار سنجار نينوى 67458485 2 3020 108815 545 سنجار دبيه حاروخان رشيد حامد محمد محمود سليمان  2105
زمار تلعفر نينوى 8 3021 37 1469م زمار فجره حسين احمد حامد محو حامو  ال حامو 2106

سنجار نينوى 67727666 9 3012 41 819 سنجار حليمة حجي عرب حامد ميجان الياس   2107
كربير زمار تلعفر نينوى 66883278 3 3001 11 2112م زمار نازي محمد كلش حامد يوسف كلش حسين كلش 2108
الجغرية زمار سنجار نينوى 66981061 7 3006 37 779م الشمال حنيفة ابراھيم حسن حامو علي حسن حفو الجغري 2109
الجغرية زمار سنجار نينوى 66981061 7 3006 37 779م الشمال طالل حامو علي حامو علي حسن حفو الجغري 2110
علي عبار زمار تلعفر نينوى 66979617 5 3003 43 127م زمار عزيمة يوسف بارود حامو عنتر حامو مندو ال حامو 2111

سنجار سنجار نينوى 67726959 10 3012 120 976م القحطانية كورى خلف على حامو يوسف خدر حسن السلو 2112
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727088 1 3012 106561 533 القيروان شيان غانم احمد حاوي خلف قاسم حاونج المندكانى 2113
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67376116 10 3022 132622 664 ربيعه سلطانه محمود محمد حبش احمد جانكير شمو ال حبش 2114
على عبار زمار تلعفر نينوى 66979665 5 3003 148 925م زمار ھديه مرزا على حبش رشو سلو حسو ال حسو 2115
قلعة زمار تلعفر نينوى 3 3021 132319 662 ربيعه نادره عبدي خالد حبش رمضان حبش شيبو ال حيش 2116

حمد ئاغا زمار تلعفر نينوى 67805685 10 3023 121019 646 زمار حزنى على حسين حبش محمد على عمر عبدى  2117
سنجار سنجار نينوى 2 3021 109079 546 سنجار زھرو مراد الياس حبيب خضر خلف عيدى العيدى 2118

كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66978425 8 3002 53 1421 شيخان منبعل عزيز حسن حبيب محمد كريم عبدالرحمن 2119
كلك مخمور 67972573 7 3048 35505 178 حمدانية حبيبة توفيق محمد صالح    2120

كالورش كوير مخمور 9 3042 71 113م كوير حليمة لطيف خضر حتم خالد علي رسول  2121
كردكراوي قراج مخمور نينوى 3 3029 106 1073 قراج كيزخان ابراھيم احمد حتم صابر عزيز محمد علي بلباس 2122
صبالي سنجار سنجار نينوى 67006054 5 3007 111207 557 القحطانية عدولة عبدهللا حسن حجو عمي مراد كطكا شافي باقي 2123
حليقي شمال سنجار نينوى 67006808 4 3009 114609 574 الشمال ونسة مجو سعدو حجى اسماعيل صالح  الحلقي 2124
خانه زمار سنجار نينوى 67726954 10 3012 185 306 الشمال نعام مجو حلى حجى اصالن قاسكى حلو الرشكانى 2125

م سنجار سنجار نينوى 67007706 10 3008 76 647م القحطانية كلى خلف حسن حجى جندى حسن تمو عمر 2126
صاله سنجار سنجار نينوى 10 3019 109622 549 القحطانية حجى خدر خديدا قاسم    2127
كابارا القحطانيه سنجار نينوى 67006243 3 3009 109993 55م القحطانية خنسو حجك ناصر حجى خدر عبدهللا كوتو  2128
قصركى شمال سنجار نينوى 67649487 1 3011 11 915م الشمال خناف خلف عشو حجى رشو قاسو حجى الحليقى 2129
الجزيرة م سنجار سنجار نينوى 67006338 9 3009 110513 553م القحطانية مرجان حسين خلف حجى على سفوك محمود سلو 2130
ورديه القحطانيه سنجار نينوى 66980740 8 3009 110249 552م القحطانية شريفه شيبو حسن حجى نعمت خديدا حسين الزندنان 2131

م سنجار سنجار نينوى 67008740 2 3009 169 1908م سنجار جميله عباس جمه حجى يوسف جمعه قرو كيجلي 2132
شرقية شمال سنجار نينوى 67006234 3 3009 115828 580 سنجار نصاف خنجو عيسى حجي ابراھيم عزام محمود  2133

زمار تلعفر نينوى 67375230 5 3022 132870 665 ربيعه سامية حميد جامد حجي احمد حامد  الخلف 2134
شيخان شيخان نينوى 66978710 1 3003 136 811م شيخان نوريه احمد معروف حجي احمد علي مصطفى 2135
سنجار سنجار نينوى 67006685 1 3009 111004 556 القحطانية غزال حجي علي حجي اسماعيل خلف دھار حكرش 2136

كري جامي سنجار سنجار نينوى 1 3021 16263 532 سنجار نعام جاسم رشو حجي اسماعيل رشو اوصمان  2137
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727657 9 3012 175 390م القحطانية فانوس سجو محمد حجي الياس حسن علو حجي 2138

سنجار سنجار نينوى 67649809 6 3011 111155 556 القحطانية حنسو ليدو ولي حجي الياس حسو علي  2139
الورديه سنجار سنجار نينوى 67007832 5 3009 110784 554 القحطانية بسي مراد علي حجي الياس خلف جوھر زندنان 2140
دھولي زمار سنجار نينوى 66982855 4 3006 120 669م الشمال ليلي خلف عمر حجي الياس خلو براھيم المسقوري 2141
جحري زمار تلعفر نينوى 7 3021 144 888م زمار مريم خضر خلو حجي الياس شيخو حسن النعمات 2142

سنجار سنجار نينوى 1 3010 106220 592 سنجار محبت موسو خضر حجي ايالس خضر فلو  2143
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حدالة سنجار سنجار نينوى 67727295 3 3012 108280 545 القحطانية عيشاني حسين خلف حجي بركات بكو محو الجندو 2144
شنانيك زمار سنجار نينوى 10 3010 116101 581 الشمال كوزل خلف نبو حجي برو برو كرو  2145

فايره سنجار نينوى 67458260 7 3020 171 962م سنجار زھرة راستم  حجي بري حسن حمو  2146
سنجار نينوى 67006305 9 3008 1 1076م القيروان بھار عمر قاسم حجي جتو كتى خلف الكتى 2147

كابارا القحطانية سنجار نينوى 3 3010 108 390 القحطانية كلة نايف مراد حجي جردو خلف حمو زغال 2148
كريزركا سنجار سنجار نينوى 67009239 9 3005 160 600م الشمال باسمه حسن جنجون حجي جردو قولو حسن الناسر 2149
بارة زمار سنجار نينوى 67727187 6 3012 114141 571م الشمال طوزي عتو خدر حجي حامو خلف حسن السموقي 2150
حيالي سنجار سنجار نينوى 3 3010 110249 553 القحطانية كوري خلف ابراھيم حجي حسن رشو ملكو شاني باقي 2151

سنجار سنجار نينوى 67727087 1 3012 146 607 القيروان غزاله خديده حسن حجي حسن سيدو سلو القائدى 2152
طرف شمال سنجار نينوى 66982848 6 3006 3 915 الشمال كوري يوسف خدر حجي حسن علو خلف  2153
زكر خان سنجار سنجار نينوى 0344934 7 3010 16322 532 سنجار كوري قاسم علي حجي حسن عنزي ادو  2154

شمال سنجار نينوى 67649507 1 3011 116547 583م الشمال خاني خلف سليمان حجي حسن فندي احمد  2155
سنجار سنجار نينوى 67649975 7 3011 183 1663 سنجار عيدتي قاسم خضر حجي حسين صالح بكر المركاني 2156

برازى صغير شيخان شيخان نينوى 66883532 6 3001 190 1414م شيخان شيماء احمد جميل حجي حميد ياسين محمد 2157
ابوخويحه سنجار سنجار نينوى 67007955 2 3009 48 587م القحطانية نعام علي عمر حجي حنجي عمر كارس اوسو 2158

سنجار سنجار نينوى 67172450 8 3020 32 2297م سميل مرجان حسين ابراھيم حجي حيدر ابراھيم يوسف  2159
سنجار نينوى 3 3011 139 569م سنجار سيفي حي خديدا حجي خانو قاسم عمو  2160

كرسي شمال سنجار نينوى 6 3010 166 423م الشمال ھوري كلي عيدو حجي خدر حيدر حسين  2161
شمال سنجار نينوى 67647947 7 3015 8 994 الشمال غزالة بدي سليمان حجي خدر خديدا بشنار  2162

اسكينه سنجار سنجار نينوى 7 3012 117 647 القحطانية سيفو خليل عمر حجي خدر رشو خرميط  2163
شمال سنجار نينوى 67647979 7 3015 116020 581 الشمال خنسي نايف مرزا حجي خدر مراد خديد البكري 2164
سنجار سنجار نينوى 10 3013 96 454م القحطانية حجي خديدا ادي ابراھيم    2165
شمال سنجار نينوى 67647978 7 3015 116027 581 الشمال كوجر قاسم خلف حجي خديدة ادي كاباري البكري 2166

خانصور زمار سنجار نينوى 67649454 1 3011 113 915م الشمال كوجي كلي رشو حجي خرمش رشكو   2167
سيا خيشاني سنجار سنجار نينوى 67458116 5 3020 2 2299م دھوك ليلى رشو حسن حجي خضر الياس حاجي  2168

زمار سنجار نينوى 67647938 7 3015 85 615م الشمال كلي سيدو قاسو حجي خلف ايزدو خلف الخالدي 2169
سنجار سنجار نينوى 2 3010 104 877 سنجار صافية حجي خلف حجي خلف حسن خلو  2170
م.كركوك سنجار نينوى 67649583 10 3011 16 615 الشمال نورة خضر حسين حجي خلف حيدر احمد  2171
زمار البعاج نينوى 66980326 1 3006 147 587م القحطانية سيفي يوسف خلي حجي خلف سعدو حسو الخالتي 2172
سنجار سنجار نينوى 0330250 10 3010 44 477 الشمال بھار قاسم الياس حجي خلف عادو  المھركاني 2173
زمار سنجار نينوى 1 3015 114504 573 الشمال غريب عبدهللا داھر حجي خلف فندي   2174

خانصور زمار سنجار نينوى 6 3010 85 780 الشمال نظيفه حلو اصالن حجي درويش حسو قاسم الشركاني 2175
القيروان سنجار نينوى 3 3014 105247 527 القيروان عدالن علي نعمت حجي دندل نعمت دندل  2176
زمار سنجار نينوى 67649839 6 3011 108468 543 القحطانية نعامي الياس حسن حجي رشو حسو  اوسو 2177

ملك زمار سنجار نينوى 4 3010 114927 575 الشمال ھلو كريم خديدة حجي رشو علي فرحو الخالتي 2178
القوش تكيف نينوى 3 3051 147 313م القوش ميرم حسين عبدي حجي رشيد علي قائدي  2179
سنجار سنجار نينوى 66979634 5 3003 119296 582 الشمال خسيا خلف قاسم حجي رفو علو ابراھيم الكويري 2180
سنجار سنجار نينوى 67727024 10 3011 22 1999 سنجار دالل خلف سرحان حجي سرحان عمر علي  2181

بئر ادم شمال سنجار نينوى 67725885 7 3014 11572 558 الشمال شمال خضر خفشي حجي سليمان خلف مراد الھسكاني 2182
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سنجار نينوى 8 3009 953 9553829 القحطانية مركز حسين عيدو حجي سليمان سيدو سعدون زرو 2183
القحطانية سنجار نينوى 10 3007 110318 552 القحطانية حجي سيدو خلف حسو    2184
القحطانية سنجار نينوى 10 3007 110318 552 القحطانية حجي سيدو خلف حسو    2185
سنجار سنجار نينوى 4 3010 110404 553 القحطانية بنار خلف رشو حجي سيدو خلو حجي كوركيس 2186

كھيل شرقي زمار سنجار نينوى 67459928 8 3020 195 1296 الشمال جيرو حجي حسن حجي شمو حاجي موسى الحاجي 2187
جدالة سنجار سنجار نينوى 67006657 1 3009 68 834م القحطانية بلھي دخيل سيدو حجي شمو خديدة حمو الحمو 2188

شمال سنجار نينوى 67006231 3 3009 7 358م سنجار عمشة عيدو خيشو حجي شمو شرو شيبو الھسكاني 2189
زمار سنجار نينوى 67649941 7 3011 110432 553م القحطانية ارزان قاسم خلف حجي صالح احمد عطو  2190
شيخان شيخان نينوى 4 3028 13 346 شيخان رمزية يونس حسين حجي صالح تيتان يونس  2191

ھمدان سنجار سنجار نينوى 2 3009 91 1443 سنجار سامو سعيد خديده حجي صالح حجي ادو  2192
زمار سنجار نينوى 67007896 6 3009 26 962 الشمال بسي اومسر موسى حجي صالح حسو متو  2193

باباو شيخان نينوى 66979926 1 3004 599 شيخان بھيه معروف محمد حجي صالح سليمان محمود 2194
زمار سنجار نينوى 1 3015 114539 573 الشمال كوري كارس قاسو حجي صبرو حسن خلف  2195
زمار سنجار نينوى 6 3010 111279 558 الشمال حجي عاصي اسماعيل اوصمان الدخيكله رشو حسن 2196

سنجار نينوى 0330180 4 3009 124 242 البعاج شيرين غر علي حجي عبدال عزو برو  2197
صيلك م سنجار سنجار نينوى 67006068 5 3007 111205 557 القحطانية زريفه موسى دربو حجي عبدهللا حسن كتكانا رشاني بافي 2198

سنجار سنجار نينوى 67009295 9 3005 116078 581 سنجار شيرين حسين ناصر حجي عبدهللا خليف حمي  2199
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883762 9 3001 125 1413م شيخان خذيجه سليمان محمد حجي عبدي عبو برو 2200

زمار سنجار نينوى 67006280 9 3008 141 781 الشمال كجي الياس حجي حجي عزيز شيبو حسن الكوكوركي 2201
كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67007958 2 3009 108487 543 القحطانية خنسو حسن سيف حجي عطو خلف حسو اوسو 2202
كري عربي زمار سنجار نينوى 8 3015 147 915م الشمال منجي قولو خديدة حجي علي خلف علي اليوسافي 2203
كري عربي زمار سنجار نينوى 8 3015 147 915م الشمال منجي قولو خديدة حجي علي خلف علي اليوسافي 2204
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67009382 2 3009 163 819م سنجار باكزه قاسم كجو حجي علي كجو خلف الھسكاني 2205

سنجار سنجار نينوى 67009195 6 3005 15232 577 سنجار اسمر عبدو شمو حجي عمر علي حسن الخالدي 2206
شيخان شيخان نينوى 66979834 7 3004 117078 586م شيخان مھديار سعيد الجين حجي عمر علي محي 2207
القحطانية سنجار نينوى 67458109 5 3020 34 2299 القحطانية سيفي سيخو مشكو حجي عيدو سيدو اوحمان  2208
زمار سنجار نينوى 67647913 7 3015 108355 542م القحطانية بنفش شمر حسن حجي عيدو مراد شرو  2209

خانصور زمار سنجار نينوى 67764757 8 3019 56 962م الشمال شيرين جردو قاسم حجي عيسى علي عتكو  2210
القدسية زمار سنجار نينوى 0324327 9 3005 112909 565 الشمال كوزي سليمان جتو حجي فرحو معجون شاھين  2211
الوردية سنجار نينوى 67007511 3 3008 26 975م القحطانية شيرين صالح احمد حجي قاسم حسن خلو الزندنان 2212
الوردية سنجار نينوى 67007511 3 3008 26 975م القحطانية شيرين صالح احمد حجي قاسم حسن خلو الزندنان 2213

سنجار سنجار نينوى 67649906 7 3011 99 2060م سنجار كلي ھيوا خديدا حجي قاسم حسين دلو  2214
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67006892 7 3009 1456 66م سنجار بدري محمد عنتر حجي قاسم خديده خلف الھلسكاني 2215
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67006892 7 3009 1456 66م سنجار بدري محمد عنتر حجي قاسم خديده خلف الھلسكاني 2216

سنجار نينوى 9 3019 147 569 سنجار مسرو سيدو ليلى حجي قاسم خضر اّدو  2217
كولكان زمار سنجار نينوى 67764065 8 3017 116911 585 الشمال ريناس قوال عزام حجي قاسم سفوك   2218
كولكان زمار سنجار نينوى 67764065 8 3017 116911 585 الشمال عيشان رفو رشو حجي قاسم سفوك   2219

زمار سنجار نينوى 66981060 7 3006 39 1327م سنجار ارزان ميرزا خدر حجي قاسم فندي عنش الجفري 2220
زمار سنجار نينوى 67007282 8 3007 115127 576 الشمال خاني عثمان مندو حجي قرو بكر اوصمان  2221
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كابارا سنجار سنجار نينوى 67007487 3 3008 14 874م القحطانية نصاف كالو سلو حجي قرو عمر رفو  2222
تريكا شمال سنجار نينوى 67459857 10 3020 11480 575 الشمال عدول سعدو عباس حجي كالو اوسو احمد شالل 2223
ئدادم شمال سنجار نينوى 67007613 5 3008 74 1343 الشمال حجي كلي حسين حيسو الھسكاني   2224

سنجار سنجار نينوى 67007623 5 3008 114489 573 الشمال عيشان مراد حكو حجي كلي خلف سفر حلو 2225
شنانيك شمال سنجار نينوى 67726523 10 3014 113089 566 الشمال بھار علي دولمز حجي كلي درويش خشمان الرشكاني 2226
ملك بورك زمار سنجار نينوى 0340651 9 3011 101 975م القحطانية سيفي برو كالو حجي مجو خلف تمو  2227

شيخان شيخان نينوى 66979026 4 3003 119040 596م شيخان حليمه جرجيس قادر حجي محمد احمد سامي 2228
برازى صغير شيخان شيخان نينوى 66883534 6 3001 133 142م شيخان زمران صابر محمد حجي محمد رشيد مولود 2229

م شيخان شيخان نينوى 66979002 4 3003 97 1773 شيخان زھره عبيد عبدال حجي محمد سعيد عمر  2230
م شيخان شيخان نينوى 66979002 4 3003 97 1773 شيخان مسرور حجي محمد حجي محمد سعيد عمر  2231
سنجار سنجار نينوى 7 3010 60 460م سنجار بيزي عيدو خلف حجي مراد اوصمان خلف  2232
سنجار سنجار نينوى 67727683 9 3012 110922 555 القحطانية كالن عباس حمد حجي مراد علي عباس  2233
سنجار سنجار نينوى 67727683 9 3012 110922 555 القحطانية كالن عباس حمد حجي مراد علي عباس  2234
زمار سنجار نينوى 66982980 7 3006 116 477 الشمال حجي مراد قاسم عمر    2235

دھوال زمار سنجار نينوى 8 3006 578 8552231 الشمال ستي علي جيتو حجي مراد كرنوس اسكان حيلكان 2236
قوجي حجي شمال سنجار نينوى 67006436 7 3008 112946 565 الشمال وضحه احمد سليمان حجي ملحم حسين ھومو جلي 2237
جدالة سنجار سنجار نينوى 67007516 3 3008 92 389م القحطانية شيرين حسن مھمد حجي مورو حسن حجو  2238
صيالي سنجار سنجار نينوى 67006083 5 3007 111167 556م القحطانية كوزي جوكو حسن حجي موسى خلف شرو رشاني باقي 2239
تل قصب سنجار نينوى 67007532 3 3008 109684 1549 القحطانية خاتون فارس الوند حجي ميرزه خلف جومر  2240

سنجار سنجار نينوى 8 3010 187 306 الشمال بسي صبو قرية حجي ناسو قريه احمد  2241
جداللة سنجار سنجار نينوى 67009276 9 3005 108554 543م بساني خلف حسو حجي ناصر عيسو بوزو الحمو 2242
جداللة سنجار سنجار نينوى 67009276 9 3005 108554 543م ناصر عيسو بوزو حجي ناصر عيسو بوزو الحمو 2243
اسكينيه قحطانيه سنجار نينوى 7 3012 110638 554 القحطانية داللي اسماعيل جوكو حجي ھندو عيسى خلف عيسي 2244
خاتناوه شيخان شيخان نينوى 66883740 9 3001 118854 595 شيخان مريم طه محمد علي حجي يونس محمد عمر 2245

كوير مخمور نينوى 7 3030 78 271 كوير كافيه عبدالقادر اسماعيل حروش حسين احمد   2246
مردان كبير زمار سنجار نينوى 10 3010 116430 583م الشمال كوري عيدو قاسم حروش خلو شيبو ھبو  2247

شيخان شيخان نينوى 66979131 6 3004 176 2155 شيخان كسر حسين ميسا حزرت مرزا جندي  2248
شيخان شيخان نينوى 66979107 6 3004 140 145م شيخان ھيبت رشيد علي حزرت مرزا جندي  2249

بيوس عليا شيخان شيخان نينوى 68050050 4 3025 121345 607 شيخان حجي حجو رشو حزرت مرزا جندي   2250
بيوس عليا شيخان شيخان نينوى 68050050 4 3025 121345 607 شيخان سعيد خدرت ميرزا حزرت مرزا جندي   2251
جخري زمار تلعفر نينوى 66979606 5 3003 106 2168م زمار حزني ابراھيم يوسف برو    2252
جحري زمار تلعفر نينوى 7 3021 43 2168م سنجار شريف علي ابراھيم حزني حاجي ابراھيم خلف  2253
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67376181 10 3022 5 2295 زمار رمضان محمد رمو حزني حسين مراد   2254
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67970435 9 3049 129258 647 زمار حزين محمد قاسم محمد الھسنياني   2255
كعيتل كوير مخمور نينوى 68051541 8 3040 17 101 كوير حسام الدين اسماعيل عبدالرحمان  جاوجوان حيدر عمر 2256
خاتناوه شيخان شيخان نينوى 66883774 9 3001 211 1906م شيخان ناديه شكر ياسين حسام محمد عبدهللا معروف 2257
شلكيه زمار تلعفر نينوى 66883078 1 3001 113 2168م زمار جيھان عثمان عثمان حسن ابراھيم ابراھيم علي ال ابراھيم 2258

عينه عويس زمار تلعفر نينوى 67458795 1 3022 108 2202م زمار حسن ابراھيم احمد يوسف عمر   2259
كربير زمار تلعفر نينوى 67805666 10 3023 98 2168 زمار جميلة علي خلف حسن ابراھيم تمر خلف  2260
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خان اصغر زمار تلعفر نينوى 669786386 7 3002 114 32م زمار ھالة محمد ابرلھيم حسن ابراھيم صالح عبدو  2261
شيانه زمار تلعفر نينوى 4 3021 110 2112م زمار امينة حسن ابراھيم حسن ابراھيم يوسف علي ابراھيم 2262
نوغران كوير مخمور نينوى 3 3029 36 1024م كوير لمظيه كريم عمر حسن ابوبكر معروف رسول شيخاني 2263
كل الذيبان ربيعة تلعفر نينوى 2 3022 132908 665 ربيعه مدينه رمضان محمد حسن احمد ابراھيم علي ال علي 2264

سنجار سنجار نينوى 67727006 10 3011 95 179 سنجار كلثوم عاشور محمد حسن احمد احمد محمد سفر المحمد 2265
الكرون الحمر مخمور مخمور 10 3039 21077 131 مخمور نعيمه رشيد عزيز حسن احمد حسن عمر دزه يي 2266
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883485 5 3001 138 2112م زمار شاھه حسن احمد حسن احمد حسين محو  2267
كنداله شمال سنجار نينوى 67727579 8 3012 114384 572 الشمال شمسي الياس خلف حسن احمد دربو مراد اللقب 2268
كنداله شمال سنجار نينوى 67727579 8 3012 114384 572 الشمال كامل حسن احمد حسن احمد دربو مراد اللقب 2269
كنداله شمال سنجار نينوى 67727579 8 3012 114384 572 الشمال شمسي الياس خلف حسن احمد دربو مراد اللقب 2270
شلكيه زمار تلعفر نينوى 66883402 5 3001 32 2189م زمار خاليه محمد درويش حسن احمد درويش عبدي  2271

زمار تلعفر نينوى 67458793 1 3022 133126 666م ربيعه فاطمة اسعد مايب حسن احمد رمضان ناصر ال ناصر 2272
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727082 1 3012 55 690 القيروان عدالن رشو ابراھيم حسن احمد عزيز جزاع المندكاني 2273

طاق حمه شيخان نينوى 66978850 2 3003 122 1412 شيخان سلمى عبدالكريم زمضان حسن احمد ككو رشو 2274
قايماوه شيخان نينوى 66982703 10 3004 122 1425م شيخان مدينه عبدهللا محمد امين حسن احمد ياسين حسين 2275

كنديناوة مخمور نينوى 9 3029 114 141 اربيل فاطمه رسول حاجى حسن احمد يونس احمد  2276
زمار سنجار نينوى 66981232 9 3006 114492 573 الشمال ليلي خديدة قاسم حسن ادو برو ادو  2277

حجي جغرا زمار سنجار نينوى 67647935 7 3015 116056 581 الشمال حاني كتي قاسم حسن ادي كاباري ادي البكري 2278
شيخان شيخان نينوى 66883756 9 3001 172 1423م شيخان حسن اسماعيل برو عمر   2279

دھوال سنجار سنجار نينوى 67007216 9 3007 115475 578م الشمال نيو شرقي عبدو حسن اسماعيل جارو قطو مقودي 2280
كنديناوة مخمور 4 3035 146 607 كنديناوة بكم بكر علي حسن اسماعيل حسن مصطفي  2281

حطين زمار سنجار نينوى 67727184 6 3012 114135 571 الشمال خناف خلف قاسم حسن الياس ابراھيم حسن السموقي 2282
زمار سنجار نينوى 66883153 2 3001 136 707م سنجار زيان محمود زبير حسن الياس حسو دھو ھبابات 2283
زمار سنجار نينوى 8 3010 114923 575 الشمال نعسان كلي حسين حسن الياس خلف خليل الھسكاني 2284
سنجار سنجار نينوى 67009394 2 3009 18 928م القحطانية محبت سرحان جومر حسن الياس صالح ناصو العيش 2285

موسكان م شيخان شيخان نينوى 66979968 5 3004 118870 595 شيخان زميران عبدالرحمن اسماعيل حسن انور ابراھيم حمد 2286
خانصور زمار سنجار نينوى 67006956 3 3009 113237 567 الشمال عندل علي اوحمان حسن اوسو قاسكي حلو  2287

سنجار سنجار نينوى 67006233 3 3009 45 636 الشمال قسم كلعو حكو حسن اوصمان حسي حجمو الحليقي 2288
كنديناوة مخمور 3 3030 32743 164 كنديناوة بنوش علي اسالم حسن بايز حويز ميكائيل  2289

خانصور زمار سنجار نينوى 67727367 5 3012 113306 567 الشمال مخاني حلو شمو حسن بري شمو محمود الدفي 2290
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67805615 1 3024 20 2295م زمار نازي سعدون عمر حسن بلي عمر يوسف  2291
كاميشته كوير مخمور نينوى 67254466 6 3030 30540 153 كوير زليخه مولود جوامير حسن بيرداود حسن   2292

سنجار سنجار نينوى 5 3010 109072 546م سنجار عدول عزيز سليمان حسن بيسو خلف مرزار  2293
القحطانية سنجار نينوى 5 3007 111326 557 القحطانية بسي اسماعيل  حسن تعلو حسن   2294

دھولى زمار سنجار نينوى 66982861 4 3006 115496 578م سنجار بتين قاسم عنز حسن جدعان عنز عيدو ال عنو 2295
كنجالة شمال سنجار نينوى 6 3010 55 47 الشمال خنسة احمد حسين حسن جردو علي درويش  2296
الوردية سنجار سنجار نينوى 67007515 3 3008 110627 554م القحطانية منجي سلو عنش حسن جردو عنش خلف  2297

زمار تلعفر نينوى 2 3022 12927 647 زمار كلسن علي خليل حسن جميل حسن   2298
شيخان شيخان نينوى 66979802 7 3004 191 890م شيخان وزيره محمد طاھر احمد حسن جميل حسن حسن 2299



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

سلكيه زمار تلعفر نينوى 66883823 10 3001 92 1787م زمار حسن جميل عبدالرحمن  ال عبدالرحمنسيفى محمد حاجى 2300
مللك زمار سنجار نينوى 67338857 3 3009 116800 584 الشمال سيريس خلف شمو حسن جندي كالو خدر  2301
جنري زمار تلعفر نينوى 669786352 7 3002 123 2288م زمار ھزني مصطفى عبدالعزيز حسن حاجي احمد يوسف  2302

زمار تلعفر نينوى 5 3021 132873 665م سنجار امينة حسن محمد حسن حاجي ھسام  ال ھسام 2303
خان الصفيه زمار تلعفر نينوى 67375167 6 3022 158 2286م زمار فاطمة عبدالرحمن محمد حسن حامد سليمان جمعه  2304

زمار تلعفر نينوى 66979662 5 3003 81 229 زمار غزالة احمد يونس حسن حامو عنتر حامو ال حامو 2305
سنجار سنجار نينوى 2 3014 111120 556 القحطانية بسي خلف سرحان حسن حجي اسماعيل خلف  2306
سنجار سنجار نينوى 67458079 1 3020 192 2196م سنجار كوري الياس حسين حسن حجي حسن   2307

اسكينه قحطانيه البعاج نينوى 67007759 5 3009 94 542م القحطانية شيرين حسن مراد حسن حجي دھار خلف حكرش 2308
كرسي زمار سنجار نينوى 67649524 1 3011 6 636م الشمال ميان ميرزا عبدى حسن حجي رشو عليكو  2309

القحطانية البعاج نينوى 67008748 2 3009 108187 541 القحطانية زريفة قولو خديدة حسن حسن حسين علي الزرو 2310
اديكا زمار سنجار نينوى 66982889 4 3006 100 915م الشمال كوزي سيدو حجي حسن حسن قاسم دمبوش المسقوري 2311

شيخان شيخان نينوى 66883708 9 3001 181 1411م شيخان نسرين طيب محمود حسن حسين حسن صالح 2312
ورديه القحطانيه سنجار نينوى 0339886 8 3011 110383 552 القحطانية خلف قيدي علي حسن حسين حيدر خلف  2313
ورديه القحطانيه سنجار نينوى 0339886 8 3011 110383 552 القحطانية نادرة خدر نعمت حسن حسين حيدر خلف  2314
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 7 3021 646 129127م زمار عائشه عبدهللا احمد حسن حسين صالح سعدو  2315

سنجار نينوى 3 3010 109008 546 القيروان شكرية الياس ملو حسن حسين علي قاسم  2316
سنجار سنجار نينوى 67650813 3 3011 610484 553 القحطانية حسن حسين قولو حسن سلو   2317

كركي حصاري زمار سنجار نينوى 67009331 10 3005 96 669م الشمال كوزي جردو قاسم حسن حسين محمود بكر الدفى 2318
شيروان مخمور 7 3046 4426 271 قراج سميرة ايوب مولود حسن حسين مولود عبدهللا  2319

سنجار سنجار نينوى 03397.58 3 3011 106554 533 سنجار خنسي قاسم عيتو حسن حسين ميشو   2320
كرقباط قحطانيه سنجار نينوى 2 3017 556 8659576 قحطانية حسن حلو حسن قرو حمو حكرش   2321

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 85 1060 اربيل فريده عبدالحميد اسماعيل حسن حمدعلى ابوبكر   2322
سيخوره قراج مخمور نينوى 67254378 5 3030 55151 276 قراج عائشه علوان ھزاع حسن حمشين سليم مال كوردا 2323
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727706 9 3012 191 1074 القحطانية سيفي ماجي باجد حسن حمو خدر عباس  2324

سنجار سنجار نينوى 67006256 9 3008 108543 543م القحطانية بيزاري خديدا علي حسن حنجي عمر كارص االوسو 2325
باباو شيخان شيخان نينوى 66979388 9 3003 124 1403م شيخان بريه عيسى اومر حسن خالد حسن عبدهللا 2326

سنجار سنجار نينوى 67458481 2 3020 99 1555م سنجار مريم علي صالح حسن خضر خلف محمد البشكاني 2327
سنجار سنجار نينوى 67458481 2 3020 99 1555م سنجار مريم علي صالح حسن خضر خلف محمد البشكاني 2328

بارا شمال سنجار نينوى 0340783 8 3011 114217 572 الشمال كوجر عيسى علي حسن خلف ادى يوسف االسموقي 2329
خانصور زمار سنجار نينوى 67649502 1 3011 113383 567 الشمال عدول حسين ملكو حسن خلف سليمان علي  2330
قصركي سنجار سنجار نينوى 67649853 6 3011 73 542 القحطانية غزالي ابراھيم شمو حسن خلف سيدو شرو ادي 2331
جدالة سنجار سنجار نينوى 67007513 3 3008 108369 542م القحطانية مارين حسن عافو حسن خلف شمو جندي  2332
راشد سنجار سنجار نينوى 2 3010 115616 579 الشمال عدلو يزدين خلو حسن خلف شوكلي سينو الخالدي 2333
مردان شمال سنجار نينوى 10 3010 156 615م سنجار ليلى جالل مراد حسن خلف عادو عتى  2334
شيبانا زمار تلعفر نينوى 66979688 5 3003 138 2268 زمار عائشه احمد ابراھيم حسن خلف علي نعمت ال مراد 2335
جدالة سنجار نينوى 9 3016 108511 543 القحطانية نوفي ھسن عيسو حسن خلف عمو   2336

زمار سنجار نينوى 10 3017 115299 577 الشمال كوري سيدو علي حسن خلف قاسم خالفي الكوركوركي 2337
حيالي سنجار نينوى 5 3007 111381 557 القحطانية دالل عباس عبدو حسن خلف مجو سليمان السلو 2338
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بارى شمال سنجار نينوى 3 3019 145 2319م الشمال حياة مراد ايسماعيل حسن خلف نمر عطو السموقي 2339
زمار تلعفر نينوى 2 3051 52 2302م زمار فاطمه عزيز خالد حسن خلو خالد شرو  2340

سيرمة مخمور مخمور 9 3032 55 1048م مخمور اراز حسين حمدامين حسن درويش حمد   2341
زمار سنجار نينوى 67649911 7 3011 11343 548 الشمال غزال درويش حسن حسن درويش شھاب سيدو  2342

صوفيا زمار تلعفر نينوى 66883232 3 3001 125 2169م زمار نوره شاھى عمو حسن دولمز حسن  رشكانى 2343
قادريه كوير مخمور نينوى 68051529 8 3040 176 1117 كوير نيشتيمان محمد سليمان حسن رسول حمد احمد  2344
جتوك ديبكى مخمور نينوى 66979218 6 3003 3358 168م كنديناوة كستان حمه اسماعيل حسن رسول عدى نيجيروان  2345

زمار سنجار نينوى 0340952 8 3011 194 587 القحطانية كني اسماعيل خدر حسن رشو خدر ناسو عمر 2346
سنجار نينوى 67006557 3 3005 104059 521 سنجار كلو محمد سلو حسن رشو خضر يوسف الناسو 2347

كرشكست زمار تلعفر نينوى 66883268 3 3001 102 328م زمار حليمه احمد يوسف حسن رشو سلو حوال  2348
سجار سنجار نينوى 0339830 3 3011 55 975م القحطانية باراني حسن علي حسن رشو علي رشو  2349

دھولي زمار سنجار نينوى 66981212 10 3006 73 306م الشمال شيرين مراد بشار حسن رشو كمال علي  2350
بارانه شيخان سنجار نينوى 10 3011 106 630م سنجار ليلى ادو باجو حسن رفو علي عبدي  2351

زمار تلعفر نينوى 66883219 3 3001 46 328م زمار خاني سليمان حاجي حسن رمضان احمد حاجي  2352
بئرادم زمار سنجار نينوى 67649523 1 3011 114920 575م الشمال عدول صالح خليل حسن رمو خلف رمو  2353

زمار تلعفر نينوى 67375258 4 3022 7+6 2288 زمار دره محمد بھجت حسن رمو علو اصدان  2354
زمار سنجار نينوى 66883369 4 3001 187 848م سنجار ھديه عباس عزو حسن زكر مصطفى قمبر  2355
سنجار سنجار نينوى 2 3021 109187 516 القيروان نازدار حسين الياس حسن سعيد حمش جرو  2356
زمار سنجار نينوى 67007625 5 3008 304520 5733 الشمال سفر خلف محمود حسن سفر خلف محمود  2357

عوينة زمار تلعفر نينوى 8 3021 2 568م ربيعه طيبة محمد عمر حسن سفر رشيد علي العلي 2358
زمار تلعفر نينوى 9 3049 131581 658 زمار قرة خضر حسن حسن سلو علي دھارا  2359
شيخان شيخان نينوى 66883704 9 3001 177 1426م شيخان نجاه نعمت طيب حسن سليمان عبو برو 2360

زيروان زمار سنجار نينوى 67647943 7 3015 10451 583 الشمال كلي علي خلف حسن سليمان مراد حسن  2361
كابارا سنجار سنجار نينوى 67007509 3 3008 110106 551 القحطانية سارس سعدو خلف حسن سيدو كارس   2362
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982482 8 3004 36 1403م شيخان امينه عمر حسو حسن شريف سليم الكوران 2363

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883448 5 3001 69 12169م زمار عزيمه عبدالكريم عمر حسن شيخو حاجى جامو  2364
دارخورما كنديناوة مخمور 0000362 2 3034 9 1435م كنديناوة بريخان عبدالقادر محمد حسن صابر حسين   2365
فان اصفية زمار تلعفر نينوى 9 3021 129291 647م زمار صبريه احمد اسماعيل حسن صالح سلو   2366
دارخورما كنديناوة مخمور 67944921 6 3049 32591 163 كنديناوة بديعة قادر علي حسن صالح قادر صالح  2367

زمار تلعفر نينوى 8 3049 47 253م موصل سعدة خليل محمد حسن صالح محمد رسول  2368
شيخان نينوى 66979331 7 3003 118858 595 شيخان ليلى طاھر احمد حسن صالح محمد صالح 2369

عبداليه شيخان نينوى 66982609 9 3004 118 2001م شيخان ساريه طه احمد حسن صبري علي  2370
حمداغا زمار شيخان نينوى 0294265 4 3001 129101 646 زمار خمي عيسى علي حسن صبري علي   2371

زمار تلعفر نينوى 67375314 3 3022 31543 658 زمار دره خلف اسماعيل حسن صوفي محمد ابرھيم  2372
نيجي شيخان شيخان نينوى 66979249 6 3003 185 396 شيخان فلبحه خضر يوسف حسن طه محمد الياس 2373

طاق حمه شيخان نينوى 66978854 2 3003 89 1422 شيخان نجاه محمدسليم يونس حسن طيب حسن علي 2374
سنجار سنجار نينوى 67649843 6 3011 1054752 528م سنجار زينب سعيد حاجى حسن عباس ايدين حسين  2375
زمار تلعفر نينوى 8 3021 122 328 الشرقاط صبيحة علي حمد حسن عباس حمد حمد اّل حمد 2376
سنجار سنجار نينوى 9 3008 541 9550631 القحطانية فھيمة حسن حجي حسن عباس عمر حسن  2377
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سنجار سنجار نينوى 67458754 7 3020 190 64 دھوك خيريه خيشو سليمان حسن عبدهللا خلف جاسم الھندي 2378
زمار تلعفر نينوى 9 3021 12952 647 زمار صبرية مصطفى محمد حسن عبدهللا شعبان   2379

سنجار نينوى 10 3007 109745 549 القحطانية حسن عبدهللا صالح خضر    2380
سنجار سنجار نينوى 67727273 3 3012 183 542 القحطانية شيرين سلو علية حسن عبدهللا عباس مراد العيسى 2381

ديمة كار كنديناوة مخمور 68224997 7 3043 32436 163 كنديناوة لعلي اسماعيل احمد حسن عبدهللا يونس احمد  2382
سنجار سنجار نينوى 66883301 4 3001 184 2128 سنجار نعيمه محمود خضر حسن عبدو علي محمد  2383

الوليد زمار تلعفر نينوى 3 3021 136957 685 ربيعه سعدة صالح محمد حسن عبدي سعدون علي ال علي 2384
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979212 6 3003 167 1968م شيخان جاريه ھاشم يونس حسن عثمان احمد عثمان 2385
ماجداوة كوير مخمور 5 3043 11 1453 الكوير بيروز علي خضر حسن عثمان حسن   2386
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 7 3021 129242 647 زمار خاني ابراھيم محمد حسن عجل خليل عمر  2387
جدالة سنجار سنجار نينوى 0344675 3 3011 110422 553 القحطانية كوري خضر برو حسن عطو درويش حمو  2388

زمار تلعفر نينوى 67805578 1 3024 17 872م ربيعه جيھان يوسف حمو حسن عفدو ابراھيم حسن ال ابراھيم 2389
القحطانيه سنجار نينوى 67458073 1 3020 108208 542 القحطانية ھلو عمر الياس حسن على كسو بوزو  2390
القحطانية سنجار نينوى 67727380 8 3012 110256 552م القحطانية شمي ادو حسن حسن علي ابراھيم علي البرغش 2391

بيربوت شيخان شيخان نينوى 66883566 6 3001 118354 592 شيخان شكريه الياس حذر حسن علي احمد علي 2392
كيس تلعه شيخان شيخان نينوى 66978576 9 3002 119410 598 شيخان ليلى صالح عمر حسن علي اسماعيل حسن 2393

سنجار سنجار نينوى 67458486 2 3020 3 1303 سنجار بشرى جاسم احمد حسن علي الياس احمد  2394
محمد خالد زمار تلعفر نينوى 66883469 5 3001 6 2112م دھوك خوخي ابراھيم شمو حسن علي حاجي شمو  2395
بئر ادم زمار سنجار نينوى 7 3014 114921 575 الشمال غزال حسين دھار حسن علي حسن موسى الھسكانى 2396
البردي زمار تلعفر نينوى 5 3021 190 2296م زمار نبيله عمر حسين حسن علي حسين فرحان البنياني 2397

سجار سنجار نينوى 67459812 9 3020 33 2297 سنجار فاطمه محمد عيدو حسن علي خضر حمزة  2398
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية باكيز حسن علي حسن علي داود خليل  2399
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية حنان حسن علي حسن علي داود خليل  2400
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية داود حسن علي حسن علي داود خليل  2401
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية سمير حسن علي حسن علي داود خليل  2402
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية عمر حسن علي حسن علي داود خليل  2403
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية فالح حسن علي حسن علي داود خليل  2404
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية كوزي جردو عباس حسن علي داود خليل  2405
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية نوري حسن علي حسن علي داود خليل  2406
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية ھادي حسن علي حسن علي داود خليل  2407
كرزوك كرعزير البعاج نينوى 67006833 4 3009 142482 713م القحطانية كوزي جردو عباس حسن علي داود خليل  2408

سنجار نينوى 67006566 3 3005 117 490م سنجار اميره علي اسماعيل حسن علي سلطان محمد  2409
سنجار سنجار نينوى 66883360 4 3001 112951 565م زمار خديجه سليمان عباس حسن علي سليمان شيخ موسى  2410
شيخان شيخان نينوى 66883889 5 3002 63 345 شيخان بيستون قاسو درويش حسن علي شريف ساطي 2411

سكينه سنجار سنجار نينوى 67727720 9 3012 110953 555م القحطانية ساري ابراھيم حسن حسن علي عباس ماجد  2412
كوير مخمور نينوى 9 3028 30086 151 كوير فاطمه صابر بكر حسن علي عبدهللا   2413

كربير زمار تلعفر نينوى 10 3021 75 2189م زمار امينة احمد قاسم حسن علي عبدي خلف  2414
البرديه زمار تلعفر نينوى 66883201 3 3001 929885 650 زمار ھيام صالح محمد حسن علي محمد صالح  2415

شيخنا شيخان نينوى 66982532 8 3004 29 2163 شيخان سكينه اسكندر الياس حسن علي محمد علي 2416
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كوير مخمور نينوى 10 3032 30542 153 كوير بديعة اسماعيل محمد حسن عمر احمد   2417
شيبان زمار تلعفر نينوى 10 3021 35 2268 زمار ليلى عمر رشو حسن عمر حاجي عمر ال محو 2418

كنديناوة مخمور 1 3032 53 1404م كنديناوة عزيزه عبدهللا احمد حسن عمر حسين مولود  2419
تل الخيم كوير مخمور نينوى 1 3030 137 67 كوير صبيحه محمد مامه حسن عمر عزيز مراد مموند 2420
سحيلة زمار تلعفر نينوى 67805610 1 3024 132503 663 زمار لعلى ابرھيم يوسف حسن عمر قاسو قاسم  2421
كرون باكرين مخمور 68051509 9 3036 3 1462 كوير نجيبه حسين احمد حسن عوال سليم  دزةيي 2422

كانى عبدى القحطانيه سنجار نينوى 67006761 10 3008 6 976م القحطانية غزال ھادى رشو حسن عيدو ادو   2423
سنجار نينوى 10 3007 112 389 القحطانية حسن غائب حسن حسين    2424

زمار سنجار نينوى 2 3021 89 993م سنجار ميانى رضا خلف حسن فرحان خلف   2425
السور قراج مخمور 68224816 4 3043 21 1449م قراج مريم اسماعيل حسين حسن قادر حسن مولود سيان 2426
زرافكي سنجار سنجار نينوى 67006004 6 3007 108038 541 القحطانية ميان الياس مردوس حسن قاسم بوبي شيخو  2427

زمار سنجار نينوى 67727362 5 3012 12 636 الشمال عدول عمي مراد حسن قاسم حسن خلف  2428
وردية سنجار سنجار نينوى 67728961 1 3014 169 975م ختاف خلف حسين حسن قاسم خلف حسن  2429

زمار تلعفر نينوى 66883450 5 3001 2 2202م زمار كوزل يوسف كلش حسن قاسم رزكو عمو رزكو 2430
م سنجار سنجار نينوى 67006663 1 3009 256 21367 قيروان فاني حجي اوصمان حسن قاسم رشو كتي الكتي 2431
زمار سنجار نينوى 67727272 3 3012 114402 573 الشمال اديبة خضر مراد حسن قاسم عنز كينجو  2432
شمال سنجار نينوى 67649692 4 3011 176 358م الشمال اسماعيل حمد عبدي حسن قاسم يوسف مراد السموقي 2433
شمال سنجار نينوى 67649692 4 3011 176 358م الشمال غزال كرا عمر حسن قاسم يوسف مراد السموقي 2434

الجدالة سنجار سنجار نينوى 0344353 9 3010 110375 552 القحطانية بسي جوكو عيسو حسن قاسو خلف برو الجندو 2435
جداله م سنجار سنجار نينوى 67007470 3 3008 116 389م القحطانية سارى جردو قاسم حسن قولو مشكو علي  2436
ترجان كوير مخمور نينوى 5 3028 10400 152 كوير نجيبة عمر محمد حسن كاكه محمدامين احمد  2437
الوردية سنجار سنجار نينوى 67007467 3 3008 110166 551 القحطانية ميردين سرحان حسن حسن كجو عنش خلف  2438
الورديه سنجار سنجار نينوى 66980741 8 3009 2 1181م القحطانية عمشى بشار اسماعيل حسن كجو مراد جانو  2439

زمار تلعفر نينوى 67375368 3 3022 54 2298م زمار امينه حسن سعيد حسن كري حاجي عفدي ال حاجي 2440
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 105294 527 س ھيفي سليمان حسين حسن ماصي حسن كالي  2441
باباو شيخان شيخان نينوى 66884202 7 3001 89 2116م شيخان بلقيس ابراھيم شريف حسن مجيد طه عبدهللا 2442

زمار تلعفر نينوى 67375829 8 3022 87 2202 ربيعة ناھدة يوسف صوفي حسن محمد ابراھيم محمد ابراھيم 2443
عين عويس زمار تلعفر نينوى 8 3049 51 2295 ربيعه زيادة ابراھيم احمد حسن محمد احمد اسماعيل  2444
كلشين شيخان نينوى 66982691 10 3004 81 1425 شيخان روشن سعيد احمد حسن محمد برندار محمد 2445
عوينة كوير مخمور 68051517 9 3036 40 1460 كوير كوثر شاكر حمه شريف حسن محمد جادر سيار  2446
البشر كلك حمدانية نينوى 67972228 3 3048 62 23005 حمدانية نسرين ياسين اسماعيل حسن محمد جرجيس كريم  2447
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883604 8 3001 44 1412م شيخان ھاجر الياس جمعه حسن محمد حسن جانكير 2448

شيخان شيخان نينوى 66979775 9 3003 1284 743م شيخان شيماء محمد احمد حسن محمد حسن عبدالكريم 2449
باعدرة مخمور نينوى 5 3029 65 125 مخمور بخشان قادر كريم حسن محمد سليم ابراھيم   2450
باعدرة مخمور نينوى 5 3029 65 125 مخمور بخشان قادر كريم حسن محمد سليم ابراھيم   2451

باباو شيخان شيخان نينوى 66884209 7 3001 95 1422 شيخان كلنجان محمد امين محمد حسن محمد سليم يونس 2452
عوتيه كوير مخمور نينوى 10 3028 41 149 اربيل كالويز ابوزيد احمد حسن محمد شيخة   2453
ھوار غل كوير مخمور 10 3030 155 60 مخمور نھايت قادر شيخه حسن محمد شيخه حمه فقى مرجى 2454

شيخان شيخان نينوى 66978683 5 3002 161 150م شيخان كل جمال نازك محمد حسن محمد صالح محمد 2455
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حمد اغا زمار تلعفر نينوى 7 3021 136 765م زمار مدينة احمد اسماعيل حسن محمد طاھر طاھر  2456
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 310216 157 كنديناوة بديعه عبدهللا محمد حسن محمد عبدهللا داود  2457
سنجار سنجار نينوى 67007987 2 3009 108858 545 سنجار عيشاني داود صالح حسن محمد علو دلو العلو 2458

حمدئاني زمار تلعفر نينوى 67375136 6 3022 87 1312 زمار مريم حسن محمد حسن محمد علي عمر عبدي  2459
زمار تلعفر نينوى 0344756 8 3003 188 2038م زمار ھزني صوفي عمر حسن محمد عمر عبدي  2460
زمار تلعفر نينوى 0344756 8 3003 188 2038م زمار ھزني صوفي عمر حسن محمد عمر عبدي  2461

كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458962 9 3022 5 2298م زمار غزاله صبحي كري حسن محمد عمر مصطفى  2462
بيرشك شيخان نينوى 67009007 5 3005 37 317 شيخان ابتسام حسين علو حسن محمد محمد شيت 2463
بدايه باول قراج مخمور نينوى 3 3032 55000 275 قراج كوھر مام علي حمزه حسن محمد نبي قادر بنديان 2464
قرية كرشكن زمار تلعفر نينوى 67375169 6 3022 40 369م ربيعه ھمسي ابراھيم بادر حسن محمد نعمو يوتي ال يوتي 2465
دووشيوان كنديناوة مخمور 68224544 1 3042 54 605م كنديناوة بديعة عبدهللا مال فارس حسن محمدامين شريف علي لك 2466
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67376196 10 3022 132893 664 ربيعه حسن محمود ابراھيم عثمان ال ابراھيمسلمى احمد مصطفى 2467
الورديه م سنجار سنجار نينوى 67007807 5 3009 110204 552م القحطانية نوره خلف على حسن مراد جوھر رشو الزندنان 2468

سنجار سنجار نينوى 67727692 9 3012 3 56 سنجار ميان سعود مراد حسن مراد حجي كارص  2469
سنجار سنجار نينوى 2 3021 151 6470م القحطانية نافيه كرو موسو حسن مراد حسن اومر  2470
زمار سنجار نينوى 9 3006 18 615م الشمال كتي   حسن مراد شموكا   2471

خان اصفية زمار سنجار نينوى 67376143 10 3022 195 2141 زمار عزيمة احمد حسين حسن مراد كيلو عبو  2472
شمال سنجار نينوى 67727232 2 3012 113339 567 الشمال عدخل وزير سليمان حسن مراد مطو حسين  2473
سنجار سنجار نينوى 0344936 7 3010 111094 556 القحطانية شيرين عيدو خلف حسن مراد يوسف جروت  2474

قايماوه م  شيخان شيخان نينوى 66980266 4 3004 118548 593 شيخان ساريه عزيز ديوان حسن مصطفي جميل ابراھيم 2475
قيماوه شيخان نينوى 66982678 10 3004 43 2209 شيخان رمزيه علي انور حسن مصطفي حسن يونس 2476
جم ابھيف زمار تلعفر نينوى 66883260 3 3001 161 2038م زمار قاز موسى مغرو حسن مغرو عفدي يوسف عفدي 2477
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 6 3021 131719 659 زمار نجمة الياس خليل حسن موسى حسو محمد خضريان 2478
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883421 5 3001 128219 642 زمار تركي روفي قاسم حسن ميرزا افدل  رشكاني 2479
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883421 5 3001 128219 642 زمار تركي روفي قاسم حسن ميرزا افدل  رشكاني 2480
بيردام زمار سنجار نينوى 67649960 7 3011 116399 584 الشمال شمسى عمى سليمان حسن ميرو كراف محو الداودى 2481

زمار تلعفر نينوى 67805623 1 3024 125 2296م زمار ھنوف محمد دولمان حسن ناصر احمد ميرزا  2482
زمار تلعفر نينوى 67805645 1 3024 128203 642 زمار شيرين ناصر سلي حسن ناصر سلي   2483
شيخان شيخان نينوى 66979142 6 3004 154 1389 شيخان وھيبه بازيد مجي حسن نبي تمر محمد 2484

عوينه كوير مخمور 6 3028 194 83 كوير ناديه محمد احمد حسن وھاب حمد   2485
كاوه ر كنديناوة مخمور 2 3033 53 609م كنديناوة كاربا عمر خضر حسن ياسين فقي حسن درويش 2486

سنجار سنجار نينوى 66978247 6 3002 191 147م سنجار ھاجر مصطفى عيسى حسن يوسف بطوش يوسف  2487
شيخان شيخان نينوى 66883862 10 3001 69 2001 شيخان اميره محمد علي حسن يوسف دينو حسين 2488
شيخان شيخان نينوى 66979592 9 3003 34 514م شيخان شرمين حسن سليمان حسن يوسف رمضان محمد 2489
سنجار سنجار نينوى 67458455 2 3020 39 883 الموصل جميله حسين عبدالرحمن حسن يوسف عبدهللا احمد  2490
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 3067 154 كنديناوة حبيبة عبداللة على حسن يوسف قادر   2491

الوليد زمار تلعفر نينوى 66978291 6 3002 113 2038م زمار حسن يوسف محمود خوستي ال خوستيرحيم يوسف احمد 2492
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375456 7 3022 132674 664 ربيعه فاطي مراد حاجي حسن يوسف مراد ابراھيم  2493

كوير مخمور نينوى 9 3028 128 67م كوير سيتي عمر حمد حسن يونس خضر جرائيل  2494
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ھمدان سنجار سنجار نينوى 67649237 5 3011 59 390 القحطانية حسنه علو رسول عبدال    2495
شيخان شيخان نينوى 66978002 1 3002 189 768م شيخان بيان سيف علي حسني احمد خدر حسن 2496
شيخان شيخان نينوى 66979865 7 3004 15 1422 شيخان زاھده احمد يونس حسني احمد محمد حسن 2497

زيلكان شيخان نينوى 66979303 7 3003 118 1413 شيخان زليخا علي محمد حسو اسماعيل رمضان صالح 2498
سنجار نينوى 6 3007 109794 549 القحطانية بيبي حسين احمد حسو الياس خلف حسن  2499

رمبوسي القحطانيه سنجار نينوى 66982769 1 3006 140 390م القحطانية امينه علي خضر حسو حسن يوسف اسود  2500
بارا شمال سنجار نينوى 67649535 1 3011 121 980م الشمال بسى خلف حمو حسو حسين حمو بشار  2501

سنجار سنجار نينوى 67727717 9 3012 111180 556م القحطانية كوجر مجو الياس حسو خلف سرحان بشار  2502
الورديه سنجار نينوى 67007477 3 3008 34 998م القحطانية بيزارى خلف على حسو خلف مندو حجو الزندناوى 2503
بارة زمار سنجار نينوى 0344364 4 3011 44 781 الشمال خناف عباس خضر حسو سلو خلف حمزي السموقي 2504

زمار سنجار نينوى 67727558 8 3012 110296 552 القحطانية كوزي فريدا حيدر حسو عتو كزو خلف  2505
شيخان شيخان نينوى 66979522 8 3003 182 1411 شيخان باسمه محمد ياسين حسو عرب محمد حسو 2506

خانصور زمار سنجار نينوى 67727598 8 3012 55 901 الشمال كامو قطو يوسف حسو قاسم محمود شمو  2507
تريكه زمار سنجار نينوى 67727128 4 3012 168 540 الشمال شيرين حسين حمي حسو كشتر يوسف ابراھيم الھسكاني 2508

سنجار سنجار نينوى 2 3010 174 405م سنجار سيقي كسو رشو حسو مطو عبيد حطو  2509
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883782 9 3001 168 1411 شيخان بشرى عدنان صابر حسيب اسماعيل عزيز خليفه 2510

شيخان شيخان نينوى 67647829 7 3031 145 1012م شيخان خيريه محمود صالح حسيب تتو طه سليمان  2511
شيخان شيخان نينوى 67647829 7 3031 145 1012م شيخان عيشى قادر فارس حسيب تتو طه سليمان  2512

قادسية كوير مخمور نينوى 4 3029 73 1437م كوير كليزار علي معروف حسيب صابر معروف   2513
كنديناوة مخمور نينوى 68224521 1 3042 58 1126م كنديناوة اواز حمد امين صالح حسيب عبدالقادر عمر عبدهللا  2514

كيس قلعه شيخان نينوى 66982586 9 3004 117238 587 شيخان شديد حسين عثمان حسيب محمد عبدالقادر محمد 2515
كعتيل كوير مخمور نينوى 1 3030 41 1445 كوير رازيه حسن عثمان حسيب محمد عمر حمد امين  2516

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375357 3 3022 132682 664 ربيعه حسين بداع يوسف حسيبه خليل سعيد حاجي ال حاجى 2517
قراج مخمور 66979243 6 3003 55426 279 قراج جالل عبدالحميد محمد حسيبه محمد صالح مولود  2518
سنجار سنجار نينوى 66883340 4 3001 52 2037م سنجار شاھزنان خضر علي حسين ابراھيم الياس خلف  2519

برايم باول قراج مخمور 7 3032 55001 276 قراج شيرين جميل خضر حسين ابراھيم بيرداود ابراھيم بنديان 2520
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 7 3021 152 328م زمار ضحى محمد احمد حسين ابراھيم حسين احمد االحمد 2521

ديبكه مخمور 67254563 7 3030 16 1407م كنديناوة جوان طه حسن حسين ابراھيم حسين محمد  2522
سنجار سنجار نينوى 67650899 2 3011 105100 526م سنجار بسي حسين دربو حسين ابراھيم خلف ايزدو  2523
زمار تلعفر نينوى 66978283 6 3002 171 708 زمار عدلة حسين جلسي حسين ابراھيم صالح عبدو  2524
زمار سنجار نينوى 0339764 3 3011 116958 585 الشمال عدالن خلنة مراد حسين ابراھيم مرزا عمر  2525

نيجي م شيخان شيخان نينوى 66978676 10 3002 14 317 شيخان بيان محمد خورشيد حسين احمد حسين احمد 2526
سنجار سنجار نينوى 1 3021 108913 545 سنجار نشميه مصطفى عيسى حسين احمد سليمان عبدالرحمن  2527

كلشين شيخان شيخان نينوى 0306678 3 3002 27 1412م شيخان نسرين محمد علي حسين احمد عبدهللا عمر 2528
كوير مخمور نينوى 10 3032 26 67 كوير مامز صابر خوادا حسين احمد قادر   2529
دھوك سميل نينوى 1 3021 36 2299 القحطانية اميرة حجي حسين حسين احمد محمد مصطفي  2530
دھوك سميل نينوى 1 3021 36 2299 القحطانية اميرة حجي حسين حسين احمد محمد مصطفي  2531

سنجار نينوى 67970369 8 3049 سلطانه محمد علي حسين اسعد حاجي  ال مراد 2532
زمار تلعفر نينوى 67805569 1 3024 163 2288م زمار شھيال سلمان سعيد حسين اسماعيل ابراھيم حسو ال برو 2533
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شيخان شيخان نينوى 66982531 8 3004 121 141م شيخان شمس ابراھيم رشيد حسين اسماعيل بور عمر 2534
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66978547 9 3002 173 112426 شيخان فخريه صابر حسن حسين اسماعيل يونس عادل 2535
فياض شمال سنجار نينوى 1 3008 170 499 نينوى شاھة خلف تركي حسين افدل عمي افدل  2536

سنجار نينوى 6 3019 920 9552921 سنجار نازى وھاب محمد حسين الياس احمد حمه  2537
باباو شيخان شيخان نينوى 0294259 7 3001 176 1414م شيخان شيماء ايوب فارس حسين انور ابراھيم حميد 2538

شمال سنجار نينوى 67649575 10 3011 120 980 الشمال ھزار نامو حسين حسين اوصمان رشو حمو السموفى 2539
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979608 5 3003 94 2268 زمار شاميران حسن طاھر حسين بادر خلف علي ال ميرزا 2540

شيخان شيخان نينوى 66978160 4 3002 57 1423م شيخان بتول محمد احمد حسين بشير عبدهللا بشير 2541
سنجار سنجار نينوى 66883265 3 3001 59 2269م سنجار شكريه ميشو عيدو حسين جردو سلطان محمد الخشولي 2542
كوير مخمور نينوى 67254663 8 3030 30759 154 اربيل نسرين احمد قادر حسين جميل عدو   2543

قلعة موسي رة زمار تلعفر نينوى 67805676 10 3023 132755 664 ربيعه وضحة محمد قاسم حسين حاجي تاج الدين  ال ابراھيم 2544
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376179 10 3022 132699 664 ربيعه عائشه محمد خلف حسين حاجي صالح ميرزا ال ميرزا 2545
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67458961 9 3022 132643 664 ربيعه فيان عثمان حسن حسين حاجي عمر حسو ال شم 2546
شيبان زمار تلعفر نينوى 67458996 9 3022 132580 663 زمار كوري قاسو محو حسين حاجي مصطفى محو ال محو 2547

زمار تلعفر نينوى 66883289 3 3001 46 736 سنجار فاطمة سليمان كلش حسين حامد يوسف كلي ال الكلي 2548
زمار سنجار نينوى 67805564 1 3024 43 127م زمار رابعة خليل يوسف حسين حامو عنتر  ال حامو 2549
زمار تلعفر نينوى 67172341 4 3022 136507 683 ربيعه غزالة خليل خالد حسين حبش رمضان   2550

بيربوب شيخان شيخان نينوى 66980169 5 3004 160 396م شيخان السومه رمضان محمد حسين حجي رشو  2551
زمار سنجار نينوى 67006297 9 3008 930 521م الشمال وضحة قادو داود حسين حجي رشو حسين  2552
زمار سنجار نينوى 67458240 6 3020 74 454 الشمال فطوطة قاسم يوسف حسين حجي كارس اسماعيل  2553

شيانه زمار زمار نينوى 66978163 4 3002 157 2268م زمار حمرية احمد علي حسين حسن ابراھيم عيسى  2554
خاتناوا فاروق شيخان نينوى 66982660 10 3004 7 1418 شيخان عيشي خليل صالح حسين حسن احمد ابراھيم 2555
صفيه كوير سنجار نينوى 67970246 4 3049 28623 144م كوير خولى فخري ياور حسين حسن اسعد   2556
كندال كنديناوة مخمور نينوى 67254552 7 3030 32166 161 كنديناوة مامز حسين عوال حسين حسن رسول احمد  2557

سنجار سنجار نينوى 67727096 1 3012 26 1118 القيروان شاھة عباس خلف حسين حسن سيدو   2558
عوينه كوير مخمور نينوى 9 3029 184 1008 كوير رازيه سليم اسماعيل حسين حسن عدو حسين  2559

سليمان اغا ديبه كر مخمور نينوى 67970218 4 3049 148 21465م كنديناوة قدريه عثمان علي حسين حسن مولود  شواني 2560
جمى جفل شمال سنجار نينوى 7 3015 116032 581 الشمال زريف حجي شمو حسين حسين حسن جندو البكرى 2561

كوير مخمور 4 3033 7 1200م كوير ناھده محمد زينل حسين حمد احمد   2562
شمشموله كوير مخمور نينوى 1 3030 65 1132 كوير بستون عزيز حسن حسين حمد خضر   2563
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883479 5 3001 146 2112م زمار بھيجه اسماعيل عفدو حسين حمد عبدي  عبدي 2564

كوير مخمور نينوى 6 3032 180 111 كوير كرعة علي عزيز حسين حمد علي حمد  2565
سنجار سنجار نينوى 67458215 6 3020 123 2297 سنجار ناريمان سليمان حجى حسين حميد حجى نعمو  2566

دھولي شمال سنجار نينوى 67728068 3 3013 115500 578 الشمال اديبه رمو عالء الدين حسين خدر سلو كني  2567
دھولي شمال سنجار نينوى 67728068 3 3013 115500 578 الشمال حسين خدر سلو حسين خدر سلو كني  2568

سنجار سنجار نينوى 67007710 10 3008 188 928م القحطانية بھار بسي سليمان حسين خدر ھبو احمد  2569
اشكفتان  شرق قيروان سنجار نينوى 66981132 3 3006 64 56م سنجار غزال قاسم قولو حسين خضر منت اوسو  2570

زمار سنجار نينوى 67728100 3 3013 185 443 الشمال بھار جردو قلسو حسين خلف ادي كاباري  2571
زمار سنجار نينوى 67728100 3 3013 185 443 الشمال حسين خلف ادي حسين خلف ادي كاباري  2572
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سنجار سنجار نينوى 67006057 5 3007 111163 556 القحطانية كوزي حسن مشكو حسين خلف حسن محمود شافي باقي 2573
دھوال زمار سنجار نينوى 66980367 8 3006 25 980 الشمال كشي رشو شمو حسين خلف حسين برجص صفوك 2574

سنجار سنجار نينوى 67649849 6 3011 134 358م الشمال بسى مراد صالح حسين خلف عيسى على  2575
شيخان شيخان نينوى 66978760 1 3003 118484 593 شيخان صبيحه سليمان مصطفى حسين خليل عبدهللا محمود 2576

خان اصفيه زمان تلعفر نينوى 67458770 1 3022 138 408م زمار فاطمه ابراھيم طه حسين خليل علي خليل العلي 2577
تريكه زمار سنجار نينوى 67650837 3 3011 115041 576 الشمال ساري قاسم سليمان حسين داود عباس حفدو الھسكاني 2578

قراج مخمور نينوى 5 3028 124 11390 قراج مريمة عبدهللا شيخان حسين رحمان سعيد مولود  2579
مخمور 67972673 5 3047 سعديه شريف قادر حسين رحمان قره ني حمد  2580

كھيل شمال سنجار نينوى 67459846 9 3020 61 47 الشمال خوخي دورمز يوسف حسين رشو ايسي تمر  2581
حطين زمار سنجار نينوى 67727501 6 3012 114210 572م الشمال جفيشي عزيز دھار حسين رشو حسن ادي  2582

سنجار سنجار نينوى 67007269 8 3007 76 5454 القحطانية شيرين جردي بشار حسين رشو خلف   2583
زمار سنجار نينوى 67727026 10 3011 22 2062 الشمال خناف قاسم خديدة حسين رشو علي عيدو  2584
شمال سنجار نينوى 66982873 4 3006 74 36 الشمال ليلي حسين رشو حسين رشو كمال علي  2585
قراج مخمور نينوى 2 3033 49 267 كنديناوة ندوة جميل عبدهللا حسين رشيد حسن شيخة  2586

سيفيان زمار تلعفر نينوى 67375436 7 3022 129773 649 زمار شيرين يونس عبدو حسين رمو حسو رمو  2587
شمال سنجار نينوى 67459861 10 3020 115129 576 الشمال زريف ابراھيم توبال حسين زغير عصمان حسن الھسكاني 2588

سنجار نينوى 5 3026 265 145 شيخان سعاد اكرم احمد حسين سعيد حسين علي البرواري 2589
مامزاوه مخمور مخمور نينوى 3 3032 187 408م قراج صافيه خورشيد علي حسين سعيد حمد امين   2590
كوھيل شمال سنجار نينوى 67727450 7 3012 41 47 الشمال حنيف حنيف حلم حسين سليمان حيدر جومر القيراني 2591
حليقي زمار سنجار نينوى 67006438 7 3008 192 57 الشمال عيشان جردو حمد حسين سليمان عبدهللا عطار  2592

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67376159 10 3022 132737 664م ربيعه ھزني حاجي قاسم حسين سليمان عبدي سليمان ال عبدي 2593
شيخان شيخان نينوى 66978116 2 3002 86 145 شيخان شرين محمد اسماعيل حسين سليمان عبو برو 2594
سنجار سنجار نينوى 67727552 8 3012 28 454م القحطانية خنو خليل فارس حسين سليمان علي نعمو زندنان 2595

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 66883419 5 3001 44 2189م زمار صبرية حسين سليمان حسين سليمان محمد حسن محمد 2596
قلعه موسي رش زمار سنجار نينوى 67375301 3 3022 132679 664 ربيعه غزالة يونسف فتاح حسين سليمان يونس احمد ال سليم 2597

زمار سنجار نينوى 0330235 10 3010 143 521م الشمال كوري خلو شيبو حسين سيدو شيبو ھبو الدنادي 2598
صوفيه زمار تلعفر نينوى 67764946 10 3023 187 610م زمار بھار نعمو غانم حسين شرف قوري  رشكاني 2599
حيالي القحطانية سنجار نينوى 67006070 5 3007 111189. 556 القحطانية بسي مجك خلف حسين شركو حسين شركو شاني باقي 2600

كنديناوة مخمور نينوى 67972774 7 3049 31126 156 كنديناوة حسين شريف حسن     2601
قصركي سنجار سنجار نينوى 67006020 6 3007 72 1047م القحطانية مسري مراد خلف حسين شيبو حسين جلعان عمر 2602

زمار سنجار نينوى 9 3010 115088 576 الشمال عيشان خلف خانو حسين شيخو نايف اوسو الدنادي 2603
نوغران كوير مخمور نينوى 5 3032 149 1452 كوير ملك عمر مصطفى حسين صابر شريف محمود شريف 2604
ترجان كوير مخمور 67972711 3 3049 108 103م كوير زكية كريم احمد حسين صادق مولود امين  2605
ھبوش زمار سنجار نينوى 67009233 9 3005 115249 577 الشمال ميان عباس علو حسين صالح حسين حتى  2606
نوغران كوير مخمور 9 3032 30 1458م كوير امنه اسماعيل احمد حسين صوفي خان حسين خانة  2607
بيربوب م شيخان شيخان نينوى 66979990 5 3004 1 421 شيخان مليكه احمد محمد حسين طاھر احمد على 2608

مخمور 68224404 7 3042 لعلي محمد علي حسين طاھر رشيد   2609
قراح مخمور نينوى 67970219 4 3049 55637 279م قراح يكسي احمد خضر حسين طه حسين   2610

كلشين شيخان شيخان نينوى 66979527 8 3003 72 1118م شيخان كتيبه محمد عبدالقادر حسين طه محمد الياس 2611
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بيجى شيخان شيخان نينوى 66979216 6 3003 133 811م شيخان نجاه عابد اسماعيل حسين عبدالرحمن داود سليمان 2612
كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67375245 5 3022 150 2298م زمار نعيمه خليل حسن حسين عبدالكريم صوفي   2613
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883465 5 3001 153 2147م زمار بھار احمد عمر حسين عبدهللا جانكير ابراھيم  2614
زماره صابر كوير مخمور 6 3028 103 1133م كوير فاطمه محمد اسماعيل حسين عبدهللا جبرائيل احمد  2615

كنديناوة مخمور نينوى 0000532 10 3032 32798 164 كنديناوة مارية علي شان حسين عبدهللا حسن ابراھيم  2616
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66979234 6 3003 24 1420م شيخان جميله حسين احمد حسين عبدهللا مصطفى فارس 2617

كلك حمدانية نينوى 67972274 4 3048 35264 177 حمدانية كزال ناصح عبدالرضا حسين عبدهللا ياسين   2618
عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978051 1 3002 118479 593م شيخان نليمه احمد قادر حسين عبو حسن عبدهللا 2619

سنجار نينوى 10 3007 106220 532 سنجار نوفي حسين مراد حسين عربو مراد علي  2620
سنجار سنجار نينوى 67727410 1 3012 109385 547 القيروان ھجو مكرى صالح حسين عزيز جزاع طه المندكانى 2621
شيخان شيخان نينوى 66978912 3 3003 188 2162 شيخان شمسي خان محمد رشيد حسين عزيز عبدهللا سليمان 2622

باباو م شيخان شيخان نينوى 66980220 4 3004 16 14 شيخان مدينه علي سعدون حسين عطيه حسو مصطفى 2623
سنجار سنجار نينوى 7 3010 114 190م سنجار شاھه نادر قادر حسين علو خضر برو الببوات 2624
زمار سنجار نينوى 66883370 4 3001 55 324م سنجار مارين خلف صالح حسين علو دھمان خلف ببوات 2625

زرافكى م سنجار سنجار نينوى 67006244 3 3009 110108 551م القحطانية نيسانى خديدا جندو حسين على فندى حمد حلو 2626
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883356 4 3001 122 2112 زمار صديقه محسن رشو حسين علي احمد بكر احمد 2627

سنجار سنجار نينوى 67458275 7 3020 109174 546م القيروان روزه نوري محمد حسين علي احمد خلف  2628
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883658 8 3001 158 1417 سنجار خالده محمد امين حسن حسين علي احمد علي 2629

كنديناوة مخمور 67970267 6 3049 135 527 مخمور فريدة عبدهللا حسن حسين علي اسعد حسن  2630
كرشكست زمار تلعفر نينوى 67376138 10 3022 74 1731 زمار اميرة رمضان ابراھيم حسين علي بادر حسوال حسو 2631
عمر خالد زمار سنجار نينوى 66883005 1 3001 5 2112 زمار خديجه كري حاجي حسين علي حاجي شمو  2632
شيانه زمار تلعفر نينوى 66979620 5 3003 20 2268م زمار حسنه حسن رمو حسين علي حاجي عمر ال محو 2633

تلفر سنجار نينوى 67458919 9 3022 149 246م ربيعه عائشة بلنك رشو حسين علي حسين كلش  2634
برطلة حمدانية نينوى 4 3051 62 486م برطلة لميعة محمد حميد حسين علي حميد سليمان  2635
زمار سنجار نينوى 66883211 3 3001 109122 546 سنجار ھديه حسين الياس حسين علي حيدر محمود الببواتي 2636
كوير مخمور 8 3045 1 40م كوير ازيان سعداللة خورشيد حسين علي خورشيد صالح  2637
سنجار سنجار نينوى 67458465 2 3020 124 848 سنجار كني فارس خديده حسين علي دقو خضر  2638

مجمع قادسية زمار سنجار نينوى 66981026 9 3006 615411 578 الشمال فھيمه علي شمو حسين علي شمو خلف  2639
كعيل كوير مخمور 67970253 6 3049 28 1277 كوير ھؤزان رشيد حميد حسين علي شيخة طة شيخاني 2640

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 3 3021 76 2298م زمار نوري عبدو عبدو حسين علي عبدو بيرو  2641
شيخان شيخان نينوى 66883777 9 3001 62 2161 شيخان نجاه فارس احمد حسين علي عبدي رشيد 2642
سنجار سنجار نينوى 67375415 7 3022 5 1373 ربيعه عطية عمر ابراھيم حسين علي عثمان بنيان  2643
كوير مخمور 10 3029 47 350م كوير صبيحه حميد عثمان حسين علي عثمان مصطفى شيخاني 2644

دوسه رى زيرى قراج مخمور 7 3032 96 207 قراج بھار اسماعيل قادر حسين علي قادر محمود مام سينى 2645
كرسي شمال سنجار نينوى 67006232 3 3009 563 112471 الشمال زستو خلف كجو حسين علي مراد حسن الھسكاني 2646
عوينه زمار تلعفر نينوى 66883499 5 3001 35 2169م زمار ميرات حسن عز حسين عمر حسن ميرزا ال ميرزا 2647
تل ذيبان زمار تلعفر نينوى 67376108 10 3022 132913 665 ربيعه نمريه حاجى صالح حسين عمر خلف سيف الدين ال سيف 2648

سنجار نينوى 10 3020 44 993م سنجار فاطمة علو رسول حسين عمر مازي اومر  2649
تل قصب قيروان سنجار نينوى 7 3010 16 1510م القيروان منجى الياس حسن حسين عمو محمد عزيز  2650
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حمد اغا زمار تلعفر نينوى 66883186 2 3001 68 812م زمار فاطمه احمد حسن حسين عمو ناصر تيلى ناصر 2651
كبرتو فيده سميل نينوى 67458259 7 3020 101 2170 سنجار عليشان سمو علو حسين غربي حسن حمو  2652

شيخان شيخان نينوى 66978004 1 3002 72 355م شيخان فاطيمه محمد حامد حسين فاضل الياس خدر 2653
زمار سنجار نينوى 66883059 1 3001 116 66م سنجار حسين فرحان عزيز يونس اخضر خلفعزيزه خالد عزيز 2654
قراج مخمور نينوى 5 3028 115 118 اربيل جيالن ابابكر حمشين حسين قادر ابابكر شيخه  2655

ترجان كوير مخمور نينوى 5 3029 93 1368 كوير شوقيه خالد محمد حسين قادر علي   2656
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375418 7 3022 51 491م ربيعه صوري حميد كلشن حسين قاسم ابراھيم بكر ال بكر 2657
زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 186 542م القحطانية عيشي خديدا خلف حسين قاسم ازدو نيسھر  2658

شمال سنجار نينوى 7 3008 115201 577 الشمال منجي اوحان درويش حسين قاسم عطو علي  2659
سنجار سنجار نينوى 67649629 5 3011 133 540 الشمال كولى خدر موسى حسين قاسم مراد سنجار الخالدى 2660

كانى عيدو سنجار سنجار نينوى 0344929 7 3010 42 1076 القيروان خاني يوسف خلف حسين كرنوص كتي خلف كتي 2661
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978739 1 3003 38 2001م شيخان زھره عبدهللا اسماعيل حسين مجيد عمر اسماعيل 2662
شاميكا زمار سنجار نينوى 6 3010 116567 583 الشمال باران جوكي علو حسين محكو حجي صالح الدخي 2663
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375408 7 3022 69 1789م ربيعه غزاله حاجي ھسام حسين محمد ابراھيم بادر ال بادر 2664
شيانه زمار تلعفر نينوى 66979626 5 3003 5 2268م زمار عاليا صالح حسن حسين محمد بديع كمر ال حامد 2665
باباو شيخان شيخان نينوى 66979160 6 3004 10 2163م شيخان وھيبه كمال خليل حسين محمد حامد محي 2666

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978736 1 3003 89 1423م شيخان ستي عزالدين عبدهللا حسين محمد صالح فتاح 2667
برازاي فاروق شيخان نينوى 66883565 6 3001 39 599م شيخان امينه رشيد صالح حسين محمد صبري سليم 2668
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375190 6 3022 63 2038م زمار مھيه محمود رمو حسين محمد علو حاجي ال علي 2669
كرفقير شيخان نينوى 66980025 1 3004 2 1415م شيخان واجده محمد حسن حسين محمد ولي صالح 2670

كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 30991 155 كنديناوة خديجه محمود محمدامين حسين محمدامين عبدهللا عزيز  2671
عين عويس زمار سنجار نينوى 67172343 4 3022 90 2189م زمار امينة حسين عبد حسين محمود احمد الحجي  2672
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66979545 8 3003 171 1426م شيخان مريم خورشيد محمد حسين محمود احمد محمود 2673
كارينان ديبكه مخمور نينوى 7 3029 32 1085 كنديناوة فاطمه سليم سعيد حسين محمود حسين محمود بابوكى 2674
باباو شيخان نينوى 66979934 1 3004 118691 594 شيخان منيره جمعه امين حسين محمود خدر محمود 2675
حيال سنجار سنجار نينوى 7 3012 110445 553 القحطانية غزالي مراد حسن حسين مراد تمو كردو كينجو 2676
كري زمار سنجار نينوى 67007894 6 3009 7 734م الشمال كوري اوحمان قاسم حسين مراد حجي حسن  2677
اشكفتان سنجار نينوى 67727651 9 3012 188 569م سنجار زنبي خديدا شرو حسين مراد حسو اوسو  2678

القيروان سنجار نينوى 1 3010 3 848 سنجار سيفي قاسم خديدة حسين مراد قاسم اّدور غانم 2679
برازي كبيسر م.سنجار شيخان نينوى 66884525 9 3001 63 2255 شيخان نايفه حسن عبدهللا حسين مصطفى اسماعيل كنجي 2680

شيخان شيخان نينوى 66979828 7 3004 60 831 شيخان خناف عثمان محمد امين حسين مصطفي جميل ابراھيم 2681
قصركي سنجار سنجار نينوى 2 3010 110072 551 القحطانية كامو قولو شرو حسين مطو حسين موسى حلو 2682

سنجار سنجار نينوى 2 3014 83 2037م سنجار عيشان علي عمر حسين مطو خلف الياس الباب 2683
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883484 5 3001 159 238 زمار بو عيو ھسن حسين معزو عفدي يوسف عفدي 2684

زمار سنجار نينوى 8 3016 56 782م الشمال روزه حجي يوسف حسين مھمد تمر مشكو  2685
كري زركا شمال سنجار نينوى 67009249 9 3005 11568 578م الشمال ھزو قاسم عمو حسين موسى خلف عيسى العمري 2686

كوير مخمور 5 3032 179 1052م كوير كرده حسين يوسف حسين مولود شاكر تمفات  2687
سنجار سنجار نينوى 2 3021 10 1662م سنجار مارين عبدالكريم محمد حسين مولود عساف الياس  2688
زمار سنجار نينوى 67007279 8 3007 170 306م الشمال بيري حسين ميرزا حسين ميرزا حسن ناصر المسكاني 2689
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كرسي زمار سنجار نينوى 6 3010 111409 558 الشمال شيرين مطو بشار حسين ميرو محكي دربو  2690
شيخان شيخان نينوى 66979799 9 3003 119167 596 شيخان محي خان محمد صالح حسين ميسا حسن ابراھيم 2691

جدالة القحطانيه سنجار نينوى 67007551 3 3008 176 587م القحطانية عيشى قاسم عتو حسين نعمت خديدا حسين  2692
جوكوش قراج مخمور 8 3029 194 1096 قراج بروين اسعد مصطفى حسين نوري احمد سيروان  2693
سحيله زمار تلعفر نينوى 66979534 8 3003 104 328م زمار فاطمه مراد اسماعيل حسين ھسن حاجى ويردى ال ويردى 2694
بيران شيخان شيخان نينوى 66883855 10 3001 119745 599 شيخان افين خضر علو حسين يوسف حسين علي 2695

سنجار نينوى 0324004 5 3005 131 2269م سنجار خالدة الياس بدل حسين يوسف خضر بكر  2696
خانصور زمار سنجار نينوى 67727596 8 3012 122 992 الشمال بيزار دربو خلف حسين يوسف خلف سليمان  2697

سنجار سنجار نينوى 1 3021 108913 545م سنجار بديعه اسالم ياسين حسين يوسف عبدالقادر   2698
قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375389 3 3022 132768 664 ربيعه محمد رشيد كرى حصه سليمان الياس   2699

زورافا زمار سنجار نينوى 67458060 1 3020 108 47 الشمال كوجر الياس حاجى حفدو درباس دربو زورو  2700
محمدرشان شيخان نينوى 66982690 10 3004 137 2163م شيخان قبرس شاكر سليمان حفصه شھاب عثمان احمد 2701

كوير مخمور نينوى 5 3029 40 82 مخمور صباح خضر مولود حفصه صديق محمد على  2702
العروبة زمار سنجار نينوى 67727453 7 3012 58 701 الشمال ميان نمر خلف حفو مراد علي علي مھركان 2703
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978010 1 3002 81 416م شيخان كشيه ابراھيم محمد حكمت محمد علي احمد 2704
كاوةرة كنديناوة مخمور 68224988 6 3042 73 103 كنديناوة صبرية صديق عبدهللا حكمت محمدامين بيرداود حمدامين  2705

كوير مخمور نينوى 5 3028 81 1678 قراج زينب عباس عزيز حكيم ابراھيم داود عبدهللا  2706
ديبكه مخمور 10 3029 97 178 كنديناوة حياة كاكه بور عباس حكيم احمد عباس احمد  2707

دار خورما كنديناوة مخمور نينوى 5 3028 33 12 كنديناوة فخرية صالح محمد حكيم جبرائيل محمد رحمن  2708
مخمور 68224880 5 3043 مھاباد اسعد عبدالحميد حكيم حسن سليم   2709

كوير مخمور 8 3045 90 1082م كوير خاتون خضر علي حكيم حمد امين اسماعيل   2710
سعداوه كوير مخمور 67970138 5 3049 48 1562 كوير فيان طه محمد حكيم طه محمد امين  2711

ديبكه مخمور نينوى 8 3028 15 603 كنديناوة به روين حسين حمدامين حكيم عبدهللا حسن حاجي  2712
ترجان كوير مخمور 68224080 9 3042 5 1445 كوير بافرين عبدهللا عمر حكيم عبدهللا ويسي ابابكر  2713
ديبكة\ مخمور مخمور نينوى 68224408 7 3042 92 610م كنديناوة كوليزار اسماعيل محمود حكيم عزيز فرزي رسول  2714

دوكردكان مخمور مخمور 67970292 6 3049 174 43 مخمور شيرين عثمان صالح حكيم كانبي اسماعيل حسين اومريل 2715
كوير مخمور نينوى 3 3033 14 183 كوير مازى جى عبد حسن حكيم محمد معروف رسول  2716

باباو زمار شيخان نينوى 66883502 6 3001 52 1414م شيخان ليلى محمد امين حسين حكيم ميرو سليمان احمد 2717
سنجار سنجار نينوى 67458447 2 3020 173 1555 سنجار ناديه وعدهللا وھب حلمي ياسين وھب مصطفى  2718

باباو شيخان شيخان نينوى 66980289 4 3004 126 1417م شيخان باسمه نجم طاھر حلول بادر خلف علي 2719
ھوارغل مخمور مخمور 68224281 2 3042 134 262م مخمور حليم احمد صالح شيخه دزه يي   2720

سنجار نينوى 67970332 8 3049 حليم مراد برك شاھين    2721
زمار تلعفر نينوى 68722801 5 3021 33 2298م زمار سليمان احمد سلي حليمة احمد علي  احمد 2722

سيد امين كوير مخمور 67972001 3 3049 134 1510 كوير حليمه سعيد محمود حسين    2723
شيخان شيخان نينوى 66982460 8 3004 122522 631 القوش ھوري عمر حيدو حليمه صالح عبدالرحيم  2724
سنجار سنجار نينوى 67458463 2 3020 104588 523 سنجار خانم عبيد فيكي حليمه عبدهللا الياس   2725

عوينه زمار تلعفر نينوى 67376158 10 3022 132854 665 ربيعه محمد يعقوب علي حليمه عثمان ابراھيم بيناف ال جانكير 2726
شيخان شيخان نينوى 66883861 10 3001 111987 595 شيخان بھار عبدهللا احمد حليمه عمر علي عمر 2727

باباو شيخان شيخان نينوى 66979023 4 3003 186 2001م شيخان مريم سليم فتاح حليمه محمد ككو محمد 2728
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الوردية سنجار نينوى 67007514 3 3008 72 975م القحطانية فاطمة علي سلو حما مراد كجو عنش  2729
سيقبان زمار تلعفر نينوى 67375466 8 3022 77 2296م زمار حماده اسماعيل رشيد رمو رشيد   2730

م سنجار سنجار نينوى 67009049 6 3005 84 2196م قيروان امينه ايوب سعدو حمادى احمد سعدو سلطان  2731
بالن اتروش شيخان نينوى 66982536 8 3004 38 768 شيخان ساھره حسن حسين حمبد حسن نبي كمر 2732
سعداوه كوير مخمور 8 3032 125 1437م كوير حمد امين رحمان حمد امين احمد ماموكالويز محمد عمر 2733

كوير مخمور نينوى 10 3028 28934 145 كوير فخرية صالح عوال حمد امين قادر سمايل احمد  2734
زمار سنجار نينوى 6 3009 103353 567 الشمال نوري شمو خلف حمد اوسو كالو مطو  2735
زمار سنجار نينوى 67007898 6 3009 980 153م الشمال كالن سليمان حلو حمد بشار قتو متو الھسكاني 2736
لشمال سنجار نينوى 0339866 9 3011 40 781 الشمال شيرين سعدو كنجي حمد حسين سينو غانو السموقي 2737

القادسيه زمار سنجار نينوى 67007297 9 3007 115376 577م الشمال توفه حمد خدر حمد خدر اوسى  ھبوشكى 2738
القادسيه زمار سنجار نينوى 67007297 9 3007 115376 577م الشمال ماجد سعيد حمد حمد خدر اوسى  ھبوشكى 2739
حيالي القحطانية سنجار نينوى 67007782 5 3009 111330 557 القحطانية نوري حربان حسين حمد خلو دھار خلف سلو 2740

كوير مخمور نينوى 6 3032 135 58 كوير نافعة عزيز محمد امين حمد سعيد اسماعيل عبدهللا  2741
الوردية سنجار سنجار نينوى 67007550 3 3008 110133 551 القحطانية شمي خلف فارس حمد عباس مراد جانو الزندنان 2742
حسن بك كنديناوة مخمور 2 3030 31652 159 كنديناوة نسرين خورشيد سعدون حمد عبدهللا خضر مولود  2743
ترجان كوير مخمور 66978972 3 3003 29268 147 كوير حمد عبدهللا شمزين ياسين سورجي   2744

كوير مخمور نينوى 10 3028 29763 149 كوير بھيه سلطان محمد حمد عزيز فرمان خضر  2745
كوير مخمور نينوى 67254434 8 3030 124 174 كوير اسمر ايوب قادر حمد علي اسعد حسن   2746
قراج مخمور نينوى 2 3033 53946 270 قراج بدرى اسعد لطيف حمد مام علي حمزه   2747
كوير مخمور 1 3029 169 1025م كوير حكيمه حويز برا حمد محمد برا مصطفى  2748

سنجار نينوى 3 3014 139 937م القيروان حمد محمود قاسم خلف    2749
زاكه كوير مخمور نينوى 67251554 4 3031 151 266 كوير كتانه قادر اسماعيل حمدامين جعفر حمد   2750
تل الخيم كوير مخمور نينوى 7 3028 29790 1064 كويد عايشه عبدهللا رزاق حمدامين رضا حمدامين رضا  2751
خورجله كنديناوة مخمور 3 3037 68 172 كنديناوا شكريه حسين حويز حمدامين عثمان حسين قادر  2752

كوير مخمور 10 3029 118 1118م كوير بيان عثمان حسن حمدامين قادر مولود بيربال  2753
باباو شيخان شيخان نينوى 66979172 6 3004 57 1418م شيخان سعات سليمان احمد حمدى احمد على حسن 2754

مخمور 9 3003 31437 158 كنديناوة حمدية طاھر خضر ميرزا    2755
كه ور كوير مخمور نينوى 5 3032 73 1458 كوير حمديه اسماعيل احمد عزيز    2756
كرد كوير مخمور نينوى 5 3029 54823 275 اربيل صابر سليمان  حمديه اسماعيل خليفه   2757

شيخان شيخان نينوى 66883784 9 3001 118819 595 شيخان واحده محمد عرب حمديه صالح يونس جرجيس 2758
قالته سوران مخمور مخمور نينوى 9 3032 149 160 مخمور حسن محمود محمد حمديه عبدهللا حمد امين   2759

كوير مخمور نينوى 4 3029 20 49 كوير شريف علي  حمديه عبدهللا ميكائيل ولي  2760
كلشخان قراج مخمور 7 3032 54539 273 قراج حمدامين شريف  حمديه قادر سليمان اسود  2761
خاتوناوا شيخان شيخان نينوى 66980284 4 3004 188 36م شيخان زميران عبدالغني رشيد حمديه قادر محمد مجيد 2762
تل نجم كوير مخمور 68224220 2 3042 49 126 كوير حمديه محمود عثمان عبدهللا    2763
كعيتل كوير مخمور 3 3030 171 83م كوير عبدالرحمن عزيز احمد حمديه مصطفى حسن   2764

قراج مخمور نينوى 5 3028 151 1091 قراج كتان عبدهللا احمد حمزة حمد حسين   2765
سنجار سنجار نينوى 67458020 1 3020 159 775م سنجار حلوه سليمان عبدالكريم حمزة خلف بطوش يوسف  2766
زمار تلعفر نينوى 66883324 4 3001 14556 523 سنجار خالدة خلف قاسم حمزة نذير حيدر ابراھيم  2767
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سنجار نينوى 4 3051 71 469م حرير سليمه شريف مجيد حمزه الياس محمد   2768
سمايالوة كوير مخمور نينوى 67254421 5 3030 125 608 كنديناوة مليحه صديق احمد حمزه خضر صالح احمد  2769
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979682 5 3003 38 2189م زمار زھره يوسف قبو حمزه سليمان علي مصطو ال محو 2770
ھوارغل مخمور مخمور نينوى 10 3032 76 1278 مخمور فريده برايم حمد حمزه طه حمد خوشناو  2771

كوير مخمور نينوى 3 3033 4 565 كوير غربت جوھر مجيد حمزه عثمان حسين حسن  2772
مالقره ديبكه مخمور 1 3033 15 609م كنديناوة قانعه رحمن قادر حمزه عثمان حميد احمد  2773

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 87 86 اربيل شيماء جعفر حمد حمزه محمد حمد جبرايل  2774
سنجار نينوى 6 3007 110900 555 القحطانية زريفة خدر مراد حمزو قاسم عباس ماجد  2775

جوار كومانه قراج مخمور 7 3032 54535 273 قراج نعيمه خدر شيخان حمه جبار كريم مولود بلباس 2776
زمزوك كورد كوير مخمور نينوى 6 3029 180 174 كوير نسرين كريم صالح حمه رشيد خورشيد جوامير محمود  2777
شوره بلكه قراج مخمور 4 3030 40 1000م قراج حمديه مجيد عمر حمه زياد كريم فتاح بھرام اومربل 2778
بئر ادم زمار سنجار نينوى 67761160 6 3016 111593 558 الشمال بسي خليل يوسف حمه يوسف جبان خلف الھسكاني 2779
بئر ادم زمار سنجار نينوى 67761160 6 3016 111593 558 الشمال سعد حمه يوسف حمه يوسف جبان خلف الھسكاني 2780
كلخان سنجار سنجار نينوى 67458047 1 3020 90 2190 الشمال اسمر برو على حمو ابراھيم كوتو شيخو  2781
بئردام زمار سنجار نينوى 67649516 1 3011 119 877 الشمال كوجر رشو قولو حمو احمد دربو عبدهللا الھسكافي 2782

كركي حصار زمار سنجار نينوى 6 3010 114773 574 الشمال جيمن قاسم مراد حمو الياس حمد خليل ھسكان 2783
ھمدان القيران سنجار نينوى 67649815 6 3011 148 66 سنجار شمي خضر حاجي حمو الياس خضر علي  2784

سنجار نينوى 10 3007 105081 526 سنجار اسمر سيدو حمزه  حمو امين دينو عبدي الھكاري 2785
زمار تلعفر نينوى 67375343 3 3022 31916 353 زمار مياسة اسعد حمة حمو بادر علي ابراھيم على 2786

ارفع قيروان سنجار نينوى 66980349 1 3006 33 218م سنجار فاطمه حسين عبدهللا حمو حسن مصطفى على  2787
زمار سنجار نينوى 0340791 8 3011 748 579م الشمال زھره حمو خدر حمو خدر عبدهللا خدر  2788

سنجار نينوى 1 3010 111263 577 القحطانية حمو خلف خدر خلف درباس   2789
سنجار نينوى 4 3018 67 1074 القحطانية بيزار خرمش علي حمو رشو علي قاسم  2790

سنجار سنجار نينوى 67649327 2 3011 169 380م سنجار امينه طه عاصى حمو سليمان مراد كنعان  2791
خانه سور زمار سنجار نينوى 67726953 10 3012 32 987 الشمال شمى عنتر رفو حمو شمو حسن حجى الحجى اوسو 2792

سنجار سنجار نينوى 0340665 9 3011 42 2115م سنجار مارين خليل بشو حمو قاسم حسو جومو فقية جوجو 2793
بارا شمال سنجار نينوى 67728111 4 3013 25 781 الشمال حمد ميرو  حمو ميرو حسن وسو  2794
بارا شمال سنجار نينوى 67728111 4 3013 25 781 الشمال كلي خلف كلشي حمو ميرو حسن وسو  2795

زمار تلعفر نينوى 66883234 3 3001 76 1406م زمار جوانى مراد عبدو حمو ناصر سلمى  رشكاني 2796
سنجار نينوى 10 3007 154 569 سنجار غزالي حسن سيفو حمو يزدين خديدة سيفو  2797

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67458946 9 3022 128 2225م ربيعه بدھه محو عمر حمود ابراھيم علي جندي ال جندي 2798
عوينة زمار سنجار نينوى 67375839 8 3022 6 833م ربيعه عتود ابارھيم محمد حمود حكش محمد حامد ال حامد 2799

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375175 6 3022 132776 664م ربيعه شيما محمد يوسف حمود حميد عبدي محمد ال محمد 2800
عمرخالد زمار تلعفر نينوى 67376157 10 3022 154 2287 زمار غزاله احمد حسن حمود رمضان محمد رمو ال محمد 2801
قصرسريع عياضيه تلعفر نينوى 67172332 4 3022 162 835م زمار دره محمد ابراھيم حمود شيخو ابراھيم الصوفي  2802
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67375367 3 3022 22 2301م زمار تورين تمر شابو حمود عمر اوسو رسمو سمو 2803
علي عبار زمار تلعفر نينوى 66979546 8 3003 45 127م زمار زينب احمد برو حمود عمر حسو بروال برو 2804
دھولي زمار سنجار نينوى 66982869 4 3006 115531 578م سنجار كوجر حمي صفكان حمي خدر ابراھيم خدر  2805
باخليفة شمال سنجار نينوى 3 3010 116605 584 الشمال اسمر قاسم ادو حمي عمر علي غانم  2806
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باباو شيخان شيخان نينوى 0294260 7 3001 47 1422 شيخان بلقيس سعيد يوسف حميد ابراھيم مجيد حميد 2807
قراج قراج مخمور 4 3030 556602 279 قراج عطيه ابراھيم عبدهللا حميد احمد عبدهللا مولود لك 2808

م سنجار سنجار نينوى 67006535 4 3005 5 38م سنجار شاھه رشيد على حميد احمد محمد على ببوات 2809
شيخان شيخان نينوى 66883849 10 3001 125 762م شيخان بيان مصطفي حاجي حميد امين سليمان حيدر 2810

قلعة ربيعة تلعفر نينوى 67375104 6 3022 13275 664 ربيعه فيان ديوالي محمد حميد جميل عمر صوفي  2811
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67805700 10 3023 133167 666م ربيعه غزاله كلش عبدهللا حميد حاجي ھسام علي ال حسام 2812

سنجار سنجار نينوى 5 3010 3 66م سنجار غزالة حجي خنجي حميد حجي نعمه علي  2813
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 163 1663م سنجار ليلى يوسف حسن حميد حسن شيبو محمود  2814
كلك حمدانية نينوى 67972601 7 3048 120 2306 حمدانية ليلى حسين فقى حميد خالد اسماعيل خليفه كوران 2815

ماسكة زمار تلعفر نينوى 67805531 10 3023 58 758 ربيعه شيرين ھاشم حاجي حميد خالد محو خالد  2816
زمار سنجار نينوى 66883194 2 3001 109110 546 سنجار حلوه بدل حمزه حميد خلف حمزه محي  2817

مجمع التاميم شمال سنجار نينوى 67727564 8 3012 127 615 الشمال بسي بشار قاسم حميد داود دربو عتو الدخي 2818
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376128 10 3022 165 1487 ربيعه غزاله خضر ابراھيم حميد درويش اسماعيل علي ال علي 2819
نرجان كوير مخمور نينوى 7 3028 152 1064 كوير خديجة خالد عثمان حميد رشيد مولود   2820

سنجار سنجار نينوى 67727020 10 3011 109312 54 القيروان نجمة يوسف عباس حميد زكر عباس عبدال البيواتي 2821
كاريتان كنديناوة مخمور 68224446 7 3042 33 1085م كنديناوة اشتي رمضان بيرداود حميد سمايل طه شوان  2822
محلة البرج سنجار سنجار نينوى 66883004 1 3001 169 2233م سنجار نسرين يوسف خضر حميد شمو خضر بكر  2823
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376111 10 3022 132763 664 ربيعه صبيحه محمد ابراھيم حميد صادق جوبان جوبان ال كروبي 2824
موسي رةش زمار تلعفر نينوى 67764939 10 3023 132762 664 ربيعه ليلي محمد رشيد حميد صالح تاج الدين ابراھيم ال ابراھ 2825

قراج مخمور نينوى 5 3028 273 54447 قراج كوھر درويش عثمان حميد ظاھر حمد احمد  2826
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883757 9 3001 161 1968م شيخان سيران اسماعيل سعيد حميد عبدالرحيم سليمان طه 2827

سنجار سنجار نينوى 67006513 4 3005 118 324 سنجار امينة قاسم بيجو حميد عبدهللا اسماعيل   2828
زمار تلعفر نينوى 67375223 5 3022 41 319 ربيعه ليلى طاھر حاجي حميد عبدهللا حاجي محمد ال علي 2829
م شيخان شيخان نينوى 66978444 8 3002 102 904 شيخان ماريه موسى يوسف حميد عبدالمجيد صالح سليمان 2830
سنجار سنجار نينوى 66979695 1 3006 41 448م سنجار فھيمه مصطفي محمد حميد قاسم جمعه محمد  2831
زمار تلعفر نينوى 67375422 7 3022 168 246م ربيعه ھزني علي خلف حميد ماجد بادر خلف ال خلف 2832
كوير مخمور نينوى 67251605 4 3031 1589 395 كوير نخشين عزيز اسماعيل حميد مامة زيندين   2833
بعشيقه سنجار نينوى 4 3051 173 295 بعشيقه حمره رشيد محمد حميد مجيد ابراھيم   2834

كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883655 8 3001 33 1416 شيخان زينب مصطفى حسن حميد مجيد ابراھيم محمد 2835
كوير مخمور نينوى 5 3029 72 419 مخمور ھيبت يوسف عبدالقادر حميد مجيد صديق محمد  2836
شيخان شيخان نينوى 66978432 8 3002 131 291م شيخان خديجه حسن محمد حميد محمد ابراھيم حميد 2837

شيروانه كوير مخمور نينوى 5 3029 195 1048 مخمور صبريه عمر حسن حميد محمد حمد حسين  2838
سنجار نينوى 9 3019 128 324م سنجار ھدية زكر عبدل حميد محمد علي موسى  2839

شيخان شيخان نينوى 66978553 9 3002 117 1412 شيخان زھره سعبد محمد علي حميد محمد يونس يوسف 2840
دربسا شيخان شيخان نينوى 66978042 1 3002 48 1328 شيخان عجيب اسماعيل عبدي حميد محمود حميد خدر 2841
كره سور مخمور مخمور نينوى 67251570 4 3031 14 1167م مخمور خديجه محمد مالخضر حميد محمود محمد   2842
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375485 8 3022 184 872م ربيعه غزاله حامد ابراھيم حميد موسى خالد حسين  2843

ديبكة مخمور نينوى 2 3029 24 267 كوير اميره ظاھر مجيد حميد نادر قادر حسن  2844
جحزي زمار تلعفر نينوى 66883295 3 3001 85 2086م زمار دخيله محمد مصطفى حميدي فارس يوسف حسين  2845
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كلي زمار سنجار نينوى 67727166 4 3012 101 781م الشمال بسي بروا وسو حنو مجدين خلف سليمان  2846
قصركي سنجار سنجار نينوى 3 3010 109938 550 القحطانية حني حسين علي حسين ادي   2847

سنجار سنجار نينوى 2 3008 100622 554 القحطانية حني عرار حسين     2848
الوردي سنجار مخمور 2 3007 11021 552 القحطانية حني محو دربو محو    2849

زمار سنجار نينوى 0344801 7 3010 114580 573 الشمال حسين عباس قاسم حنيف بكر محما علو الحليقى 2850
زمار سنجار نينوى 0344801 7 3010 114580 573 الشمال عباس قاسم مندو حنيف بكر محما علو الحليقى 2851
سنجار سنجار نينوى 67007661 6 3008 115042 576 الشمال كبعو شمو  حنيف قرية احمد دھار  2852

بارا شمال سنجار نينوى 10 3019 114417 573 الشمال حجي مراد عتو حنيف كالو شمو  سموقي 2853
بيرة كبران كوير مخمور 68224163 1 3043 13 203 كوير حنيف مولود احمد حاجي كوس   2854
بيجي شيخان شيخان نينوى 66978654 10 3002 18647 594 شيخان فيروز رشيد حسن حنيفه رشيد صالح سليمان 2855

ديبكه مخمور نينوى 7 3029 30630 154 كنديناوة عبدهللا خليل حمد حنيفه عزيز سليمان سمايل  2856
كنديناوة مخمور 7 3032 30961 155 كنديناوة حنيفه عمر مصطفى     2857
شيخان شيخان نينوى 66979791 9 3003 186 150 شيخان عدله يوسف رشو حنيفه فتاح رمضان محمد 2858

شوره بلكه قراج مخمور 8 3032 55318 277 قراج اسماعيل على حسن حنيفه مجيد مولود محمود اومربل 2859
برازى صغير شيخان شيخان نينوى 66978501 9 3002 41 1954م شيخان شيرين جميل محمد حنيفه محمد صالح محمد 2860
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978221 4 3002 195 1417 شيخان فوزيه اكرم صالح حنيفه يونس علي يونس 2861

زمار تلعفر نينوى 66883269 3 3001 87 2202م زمار مياس عبدالكريم عمر حواس ابراھيم حاجي حمو  2862
جم باھيف زمار سنجار نينوى 67375833 8 3022 110 2202م زمار وضحة مراد قاسم حواس ابراھيم قاسم رزكو رزكو 2863
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883481 5 3001 66 2202 زمار بسنه مراد كيلو حواس احمد حسين صحو  2864
كرشكت زمار تلعفر نينوى 66883462 5 3001 102 328م زمار شھزاد حاجى عبدو حواس حسن رشو سلوال حسو 2865

زمار تلعفر نينوى 67376113 10 3022 86 2286 زمار سعديه نجنم كنعان حواس حسن كنعان حسو  2866
زمار سنجار نينوى 67375331 3 3022 133011 666 ربيعه برفي محسن عمر حواس سليمان كلشى محمد ال محمد 2867

جفري زمار تلعفر نينوى 66978212 4 3002 106 2168م زمار نوره عمو صوفي حواس عمر صوفي شوفو  2868
كوير مخمور نينوى 6 3029 96 1133 كوير كوثر رسول محمود حوزير مالقادر قادر   2869
سنجار سنجار نينوى 4 3010 11082 551 القحطانية عيشو زندين ابراھيم حولو سمو بركات يوسف حلو 2870

صفيه كوير مخمور 2 3030 55 113م كوير مشيه كاكوو  حويز برا مصطفى حسن  2871
قراج مخمور 10 3029 55 1295م مخمور نجيبه علي محمود حويز حسن محمود حمد مرزان 2872

كابالوه كنديناوة مخمور 10 3032 140 157 كنديناوة كتان جوھر خضر حويز رشيد وھاب   2873
كوير مخمور نينوى 6 3029 55251 227 قراج امينة محمدعلي بيرداود حويز عبدهللا طه شاھين  2874
كوير مخمور نينوى 2 3030 197 67 كوير خضر سليم  حياة الياس ميكائيل خليفه  2875

سيد عبيد ديبكه مخمور نينوى 67944486 5 3035 106 1434 كنديناوة عبد عمر  حياة حمد صالح قادر  2876
كوير مخمور نينوى 5 3028 83 310 مخمور غانم سعيد  حياة شيخ محمد اسماعيل حسن  2877

نيجي م شيخان شيخان نينوى 66980216 4 3004 145 1176 شيخان اميره مجيد مصطفى حياه اسماعيل عمر خليل 2878
شمال سنجار نينوى 1 3015 114570 573 كوجر اسماعيل خلف حيددر محمود مندو دربو  2879
قراج مخمور نينوى 5 3032 155 408 قراج ساريه حسين قادر حيدر ابابكر حمشين سليم  2880

سمي ھشير سنجار مخمور 8 3009 30 390 قحطانية بنفش موسي سليمان حيدر ابراھيم حيدر ابراھيم زرو 2881
شيخان شيخان نينوى 66978549 9 3002 119 1298 شيخان ساريا عبدالرحمن عبدهللا حيدر ابراھيم مصطفى جاسم 2882
سنجار سنجار نينوى 7 3010 108103 541 القحطانية كلي حمة قاشكي حيدر احمد خلف عيسى العمر 2883
كوير مخمور 7 3029 107 1008م كوير فخريه حمد خدر حيدر اسماعيل عثمان ابراھيم  2884
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كري شمال سنجار نينوى 6 3010 113305 567 الشمال غزالة خلف علي حيدر المان نمر حيدر االلدحي 2885
نمله سنجار سنجار نينوى 67009072 6 3005 38 651م شيخان كلي كافان خضر حيدر الياس حسن خديدا  2886

قصركي زمار سنجار نينوى 67727261 3 3012 73 781م الشمال ھزار عبدهللا خلف حيدر الياس حيدر محمود الحليفي 2887
ھوارغل مخمور مخمور 67944610 5 3035 99 306م مخمور ليلى محمدامين معروف حيدر انور سمايل خضر فقي ملكي 2888
ھوارغل مخمور مخمور 67944610 5 3035 99 306م مخمور ليلى محمدامين معروف حيدر انور سمايل خضر فقي ملكي 2889
مردان كبير زمار سنجار نينوى 10 3010 116203 583 الشمال خيري عيدو نمر حيدر ايزدين قاسم علي المھركاني 2890
صيالي سنجار سنجار نينوى 67007772 5 3009 68 874م القحطانية سيفي خلف علي حيدر تعلو حسن حسين سلو 2891

سنجار سنجار نينوى 0339755 3 3011 108475 543 القحطانية حنيفة حامو حسو حيدر جوكو ناصر حسين  2892
زمار سنجار نينوى 67649504 1 3011 123 1102 الشمال نھاد محمد ولي حيدر حجي رشو علي  2893

مروان كبير زمار سنجار نينوى 0330198 10 3010 116430 583م الشمال بتن قاسم خلف حيدر حروش خلو شيبو  2894
كري بكوم قراج مخمور نينوى 6 3029 152 207 قراج روناك ابوبكر عبدهللا حيدر حسن احمد  جيزني 2895

كنديناوة مخمور 10 3029 198 185م كنديناوة نسرين رسول عبدهللا حيدر حسن رسول احمد  2896
سنجار سنجار نينوى 67649972 7 3011 104989 525 سنجار زھرة ايزد مندو حيدر حسن قاسم علي  2897

دھوال زمار سنجار نينوى 66982808 6 3006 22 779 الشمال حيدر حسين اسماعيل جارو المسقوريعمشه حسن اسماعيل 2898
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67006923 7 3009 96 2061م سنجار كامو رشو باجو حيدر حمو زندين ابراھيم الھسكاني 2899

شمال سنجار نينوى 67647967 7 3015 116408 583 الشمال شمي شيخو خلف حيدر خدر خلف سمو البكراني 2900
سنجار نينوى 67727667 9 3012 104 380 سنجار ھزو قاسم عجو حيدر خديده علي ادو  2901
سنجار نينوى 3 3014 40 2414 القيروان عرنوكي علي محمد حيدر خضر حسين حميد  2902

سنجار سنجار نينوى 67649934 7 3011 16347 532م سنجار ھوره حسين خديده حيدر خضر عربو قاسم القاسم 2903
سنجار نينوى 67727664 9 3012 91 460 القيروان ھاجر حسو نمر حيدر خلف اوصمان   2904

سنجار سنجار نينوى 0330241 10 3010 116226 582م سنجار ليلى رشو حسن حيدر خلف حمو شمو  2905
سنجار سنجار نينوى 67649338 2 3011 1157 579م الشمال غزال على مراد حيدر خلف خلف خوشا الخالد 2906
شمال سنجار نينوى 67727117 4 3012 141 423 الشمال سيفى حيدر خلف حيدر خلف قولو محمود حليقى 2907
شمال سنجار نينوى 67727117 4 3012 141 423 الشمال شمى جردو قرى حيدر خلف قولو محمود حليقى 2908
شمال سنجار نينوى 67727117 4 3012 141 423 الشمال شمى جردو قرى حيدر خلف قولو محمود حليقى 2909

مخمور نينوى 67970248 4 3049 26084 131م مخمور بلقيس خليل نبي حيدر داود عمر   2910
زماري سمين كوير مخمور نينوى 7 3029 179 1117 كوير كوھر عمر حمد امين حيدر رحمن رشيد   2911
كري زركه شمال سنجار نينوى 66982852 6 3006 8 1748 الشمال غزال خدر قاسم حيدر رشو درويش ابراھيم  2912

شمال سنجار نينوى 0344946 7 3010 10623 532 سنجار عدلو اسكندر عتو حيدر سعدو عطو شيبو الھياس 2913
مردان زمار سنجار نينوى 67647965 7 3015 19 636م الشمال منجي رشو سكفان حيدر سيدو شيبو   2914
ترجان كوير مخمور نينوى 67646397 4 3029 114 1411م كوير بنوش عوال رحمان حيدر شريف فتاح عزيز  2915

قوجه سبيلكه قراج مخمور نينوى 5 3032 29 170 قراج جوان ابراھيم عمر حيدر صابر خضر محمود سيان 2916
كوير مخمور نينوى 7 3028 31 1427 كوير ناسكه اسعد يونس حيدر صدرالدين ابراھيم   2917
برطلة حمدانية نينوى 13 3032 36088 275 بعشيقه بھار صادق حمزه  حيدر طاھر حمد امين  2918

تبه سنجار نينوى 67006277 9 3008 104982 525 سنجار عيشي عفدو طراح حيدر طحلو درويش اوسف الطبابات 2919
كوير مخمور نينوى 10 3032 45915 275 اربيل ھرمى عزيز عمر حيدر طه قادر عبدهللا  2920

كعتيل كوير مخمور نينوى 7 3028 194 49 كوير سعادة احمد مصطفي حيدر عمر محمد امين محمود شيخاني 2921
قراج مخمور 4 3030 11 1321 قراج اميره توفيق خالد حيدر قادر احمد عبدهللا  2922

شوره زرتكه كنديناوة مخمور 5 3035 35 1463 كنديناوة اميره رشيد اغا حيدر قادر احمد عمر  2923
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مالقره كنديناوة مخمور 1 3040 150 606م كنديناوة زليخا علي احمد حيدر قادر محمد ابراھيم  2924
سنجار سنجار نينوى 2 3010 61 813 البعاج خنسي عطو اوصمان حيدر قاسم مراد   2925

صيالي م سنجار سنجار نينوى 67006072 5 3007 187 731 القحطانية شيرين تالو علي حيدر قطو حمد تالو  2926
قادريه كوير مخمور 3 3030 19 477 كوير حمه خان محمد صالح حيدر مجيد اسماعيل مولود  2927

ديبكه مخمور نينوى 5 3029 27 1013 مخمور الماس خضر ابراھيم حيدر محمد سليم ابراھيم  بنديان 2928
اسكينه سنجار سنجار نينوى 66883037 1 3001 60 226 سنجار مرجان حسين بكر حيدر مراد خليل رشو  2929

سنجار سنجار نينوى 67725723 6 3014 78 405م سنجار ميان داود عربو حيدر مراد دقو خضر المحمة 2930
سنجار سنجار نينوى 0340959 8 3011 55 1999 سنجار مسري بدل قاسم حيدر مراد ميرزا   2931
كوير مخمور نينوى 5 3029 28951 145 اربيل ھدار قادر خضر حيدر مصطفى على   2932
قراج مخمور 8 3032 125 1454 قراج بيمان ولى احمد حيدر موسى عبداللة على  2933

مجمع التاميم شمال سنجار نينوى 0340954 8 3011 116619 584م الشمال كوجة قاسم يوسف حيدر نذير سيدو مصطو  2934
علي سوركا سنجار سنجار نينوى 67727109 4 3012 104983 525 سنجار باران عتو صالح حيدر نمر حسين قاسم العلي سوركي 2935

مخمور مخمور 67254599 7 3030 111 1466م مخمور نجيبه ياسين فرخ حيدر ياسين طه احمد سنجاوى 2936
زمار تلعفر نينوى 67375359 3 3022 146 872م ربيعه ذياب يوسف ابراھيم خاتون سعدون حامد   2937

كل الذيبان ربيعه تلعفر نينوى 67458775 1 3022 132957 665 ربيعه ابراھيم علي ميرزا خاتون علي ھسام  ال ميرزا 2938
بعشيقة سنجار نينوى 4 3051 117 745م بعشيقه شكرية احمد قمر خادم الدين احمد جاسم   2939
قراج مخمور 8 3032 17 118 قراج قادر احمد  خاسي محمد عمر   2940

كل الذبان زمار تلعفر نينوى 67375376 3 3022 73 246م ربيعه عمر مھباش ابراھيم خافى خليل عمر علي ال علي 2941
شيخان شيخان نينوى 66982520 8 3004 174 132م شيخان كتيبه مراد جندي خالد احمد اسماعيل خدر 2942

ترجان كوير مخمور 68224870 5 3043 116 477 كوير سميره محمد  خالد احمد عمر حمد  2943
عوينة كوير مخمور نينوى 7 3028 1 477 كوير تعجوبه رحمن حمد خالد احمد قادر احمد  2944

شيخان شيخان نينوى 66979784 9 3003 42 2163 شيخان كليزار جميل سيتو خالد احمد محمود عبدهللا 2945
شيخان شيخان نينوى 66979104 6 3004 29 514 شيخان شيماء رشيد سليمان خالد احمد ياسين حسن 2946
كوير مخمور 4 3032 29954 150 كوير شيرين حيدر عثمان خالد اسعد مصطفى قادر  2947

مخمور 67972537 5 3047 خالد اسماعيل رسول خضر    2948
ترجان كوير مخمور نينوى 67251626 4 3031 138 1051م مخمور ھيبت محمود مجيد خالد اسماعيل محمد كريم  2949

م شيخان شيخان نينوى 66980214 4 3004 149 811 شيخان كولستان محمود احمد خالد الياس اومى دومو 2950
سنجار سنجار نينوى 66980325 1 3006 177 1939م سنجار حسينة حسين عبد خالد الياس حمزة محمود ببوات 2951

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978735 1 3003 78 1425م شيخان اميره سليمان يونس خالد بشير عبدهللا بشير 2952
مالقرة كنديناوة مخمور 67944918 6 3049 107 185م كنديناوة جميلة كريم عثمان خالد بكر حمد قادر  2953

زموك كورد كوير مخمور نينوى 67970112 5 3049 9 1526م كوير مريم خليل قادر خالد بيرداود احمد بيرداود  2954
كوير مخمور نينوى 8 3028 46 1052 كوير صبريه قادر كريم خالد جبرائيل عثمان ابراھيم  2955

كاميشه كوير مخمور نينوى 1 3030 79 1219 كوير سھام نادر اسماعيل خالد جعفر ابراھيم عمر  2956
زمار سنجار نينوى 67649509 1 3011 23 1108م الشمال رافدة خليل مني خالد جميل سعيد الياس  2957

شنانيك شمال سنجار نينوى 67458074 1 3020 128 1679 الشمال ناھدة حجى كنى خالد جوكو على دومز  2958
كرخالص سنجار شيخان نينوى 68003356 3 3026 11762 588 شيخان برفي مرزو رشو خالد جيمى موسى مادو 2959
شاميكا زمار سنجار نينوى 8 3012 116780 584 الشمال منيسه بوبو داود خالد حجي رشو حسيني الدخي 2960
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978815 2 3003 40 1413م شيخان كلي صالح خليل خالد حسن عمر اسماعيل 2961
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982526 8 3004 24 599م شيخان بلقيس يونس محمد خالد حسن محمد عبدهللا  2962
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كلشين شيخان شيخان نينوى 66982526 8 3004 24 599م شيخان بلقيس يونس محمد خالد حسن محمد عبدهللا  2963
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978031 1 3002 118786 594 شيخان نجات خورشيد عمر خالد حسين حسن سليمان 2964

كنديناوة مخمور نينوى 8 3042 32313 162 كنديناوة حنيفة علي طاھر خالد حسين حمد سلطان  2965
زمار سنجار نينوى 67375346 3 3022 132839 665 ربيعه خمري احمد ابراھيم خالد حسين عثمان ابراھيم ال ابراھيم 2966

ترجان كوير مخمور 68224799 4 3043 19 1190 كوير جيھان محمد نعمان خالد حمد احمد   2967
كعيتل كوير مخمور 67649197 3 3031 80 1132 كوير زريفة روستم حمد خالد حميد فقي مجيد كريم 2968
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 8 3042 81 1046 كنديناوة بيخال احمد بيرداود خالد حويز مولود رسول  2969

شيخان شيخان نينوى 66978186 4 3002 28 1420 شيخان مدينه محمد صالح خالد خدر مصطفى خدر 2970
سنجار نينوى 6 3020 154 2053 القحطانية ناقشة حمو موشو خالد خلف حنتو مجي  2971

زمار سنجار نينوى 66883060 1 3001 182 351م سنجار فاطمه قاسم حسين خالد خليل اسماعيل عبدي  2972
كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 82 267 قراج مريم صابر معروف خالد خورشيد علي حسين  2973
سنجار شيخان نينوى 68002294 5 3026 117620 589 شيخان برفي مرزو رشو خالد خيرو ميرزا نعمان 2974
ديبكه مخمور نينوى 7 3028 68 105م كنديناوة شيالن عباس انور خالد رحمان امين احمد  2975
قراج مخمور 4 3030 55152 276 قراج عاصيه حمشين اسماعيل خالد رحمان محمود اسماعيل  2976
كوير مخمور نينوى 4 3032 7 1427 كوير كستان حسن محجوم خالد رحمن سعيد درويش  2977
م شيخان شيخان نينوى 66978530 9 3002 188 189م شيخان عيشه عبدهللا محي خالد رشيد حسن محمد 2978
سنجار سنجار نينوى 2 3021 109187 546 القيروان غنية علي حمشي خالد سعيد حمشي   2979

شوره بلكه قراج مخمور 7 3032 66 1000 قراج جيھان مجيد معروف خالد سعيد خضر سعد  2980
البشر كلك حمدانية نينوى 67972190 3 3048 152 2305 حمدانية قاھره كمال عباس خالد سعيد معروف منصور  2981
سحيلة زمار تلعفر نينوى 67764942 10 3023 105 2146 زمار دنيا جاسم محمد خالد سليمان علي قاسم ال قاسم 2982

زمار تلعفر نينوى 66883291 3 3001 167 2168 زمار عيشة علي محو خالد سليمان عمر حسين  2983
كوير مخمور نينوى 9 3028 95 1063 كوير بيان عثمان حسن خالد سواره حمد  سارمى 2984
كلك مخمور 67972557 7 3048 92 2306 الحمدانيه قدرية سليمان حسن خالد شاھر قادر اسماعيل  2985
ديبكه مخمور 66981195 5 3030 54 577م مخمور فائده جمال حمدامين خالد صابر حمدامين   2986
برطلة سنجار نينوى 13 3032 37070 670م بعشيقه مدينه محمود قادر  خالد صابر قادر  2987
برطلة سنجار نينوى 13 3032 37070 670م بعشيقه مدينه محمود قادر  خالد صابر قادر  2988
شيخان شيخان نينوى 66979832 7 3004 32 1966م شيخان سھام مصطفى طاھر خالد صابر محمد عبدالقادر 2989

زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883763 9 3001 128 1402 شيخان اسيا محمد صالح علي خالد صالح رشيد صالح 2990
نيجاي شيخان شيخان نينوى 66978213 4 3002 97 317 شيخان بھيه ابراھيم بكر خالد طاھر خالد طاھر 2991
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978626 10 3002 140 396م شيخان ناقصه عبدالقادر عبدالوھاب خالد طاھر يونس ابراھيم 2992

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66979533 8 3003 37 1417 شيخان ھاجره مامه ابراھيم خالد عبدالرحمن جمعه عبدالوھاب 2993
كنديناوة مخمور 6 3028 145 86 كنديناوة زينب اسماعيل حسن خالد عبدالرحمن سلطان   2994

باوباو شيخان شيخان نينوى 66884220 7 3001 118661 594 شيخان فاطمه حسين مصطفي خالد عبدالغني شريف حسوني 2995
كنديناوة مخمور 10 3029 109 607م كنديناوة جميله نادر عثمان خالد عبدالقادر عثمان خضر  2996
قراج مخمور نينوى 3 3029 69 1168 قراج سوزة احمد عمر خالد عبدالكريم علي يوسف  2997

صفيه كوير مخمور 5 3032 144 1025 كوير شرمين علي عبدلي خالد عبدهللا اسماعيل محمود  2998
كنديناوة مخمور 3 3047 141 267 كنديناوة بري خضر بيروت خالد عبدهللا بيروت ھشام  2999

شوره زه رتكه كنديناوة مخمور 3 3030 45 296 كنديناوة ليلى سلطان رشيد خالد عبدهللا خضر محمد  3000
كشاف تحتاي كوير مخمور 68224486 1 3042 102 1428 كوير زليخه علي بابير خالد عبدهللا شكري علي  3001
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شيخان شيخان نينوى 66978726 1 3003 187 2163 شيخان سميره عزيز رمضان خالد عبدهللا ياسين حسن 3002
تل نجم كوير مخمور نينوى 7 3029 14 220 كوير غزال قادر عزيز خالد عثمان مولود طه  3003
ترجان كوير مخمور نينوى 68224451 7 3042 76 83 كوير بسبى محمد امين خالد عزيز امين مال  3004

م سنجار سنجار نينوى 67007977 2 3009 18 147م سنجار عدله عبدهللا اسماعيل خالد على حسين سقط السقط 3005
كوز كران زمار تلعفر نينوى 67805543 10 3023 121 2287 زمار خديجه محمد اسماعبل خالد على عبدالكريم عمر  3006
شيانه زمار تلعفر نينوى 67375134 6 3022 82 2268 زمار ھزي صبري محمود خالد علي بادو علو ال خلف 3007

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883401 5 3001 16 2112 زمار رحانه رشيد بالسم خالد علي تمو عثمان  3008
الحاتميه سنجار نينوى 66980632 4 3009 106584 533 القيروان غزالة احمد عزيز خالد علي حسين خالد المندكاني 3009

كوير مخمور نينوى 7 3029 17 1075 مخمور اميره رسول حسن خالد علي حمد حسين  3010
كوير مخمور 68224702 3 3043 4 414 كوير نازنين عزيز محسن خالد علي مولود   3011

كركشكن زمار تلعفر نينوى 66979667 5 3003 191 2251م زمار نازى ابراھيم سليمان خالد عمر حسو برو ال برو 3012
قراج مخمور نينوى 4 3032 5 446 قراج نزيره علي درويش خالد عيزيز عمر حمد  3013

كلھى زمار تلعفر نينوى 67805658 10 3023 148 246 ربيعه خالد فاضل عبدالحميد صالح ال تاج الدنورة يوسف اسعد 3014
شيخان شيخان نينوى 66980273 4 3004 107 212 شيخان خيريه سلمان صديق خالد فتحي اسماعيل فقي 3015
زمار سنجار نينوى 0194440 1 3015 95 615 الشمال باران اسماعيل علي خالد قاسم علي   3016
زمار سنجار نينوى 0194440 1 3015 95 615 الشمال باران اسماعيل علي خالد قاسم علي   3017
بعشيقه سنجار نينوى 12 3032 32732 651 برطلة عيش صالح حمد امين  خالد كاكا حمد  3018
بعشيقه سنجار نينوى 12 3032 32732 651 برطلة عيش صالح حمد امين  خالد كاكا حمد  3019

ھريكو شمال سنجار نينوى 67458129 5 3020 77 779 الشمال نيسان داود عبو خالد كرتان حسن كشو  3020
عين عربيه زمار تلعفر نينوى 66883206 3 3001 118 2202م زمار افام احمد شكري خالد كري علي مصطفي العلي 3021
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67764575 3 3023 121 2298م زمار مرشدة محمد رشيد خالد كمال عمر اسماعيل  3022
كالورش كوير مخمور 67646376 6 3028 30476 153 كوير كردستان حميد حسين خالد مجيد حسن ابراھيم  3023
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978079 2 3002 133 1413م شيخان اسماعيل ابراھيم عبدالسالم خالد مجيد طه عبدهللا 3024
باباو شيخان شيخان نينوى 66979187 6 3004 38 11416 شيخان حليمه سعيد حمزه خالد محمد ابراھيم حسين 3025

شيخان شيخان نينوى 66979290 6 3003 117054 568 شيخان حمديه يونس اسماعيل خالد محمد امين طاھر 3026
مخمور 10 3038 59 1420م مخمور رحمه نوري قادر خالد محمد حسين داود  3027

طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978079 2 3002 133 1413م شيخان حمديه حامد امين خالد محمد سليم فتاح 3028
باباو شيخان شيخان نينوى 66978126 2 3002 15 2002م شيخان نازك لقمان احمد خالد محمد علي يونس 3029

كوير مخمور 2 3030 2 174م كوير ربيعه اسماعيل محمود خالد محمد محمود عبدهللا  3030
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980212 4 3004 61 2116م شيخان نسرين خضر محمود خالد محمدسليم يونس خلف 3031
البشر كلك حمدانية نينوى 67972214 3 3048 78 736 حمدانيه مورية سعيد قادر خالد محمود قادر عزيز  3032
سيد عبيد كنديناوة مخمور نينوى 67600628 9 3030 124 527م مخمور كالويز عمر خليل خالد مصطفى سعيد امين خضر  3033
كامشتبه كوير مخمور 3 3030 27880  140 كوير غاليه عزيز عبدهللا خالد مولود حمد امين شريف  3034

شيخان شيخان نينوى 66978434 8 3002 143 849م شيخان خالده رؤوف اسماعيل خالد ميرو سليمان احمد 3035
شيخان شيخان نينوى 66979092 9 3003 120 1403 شيخان راضيه ياسين مصطفي خالد ميكائيل ولي اسماعيل 3036

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67458967 9 3022 116 2286م زمار ابتسام احمد سليمان خالد نواف عبدالرحمن محمد محمد 3037
خانصور القوش سنجار نينوى 5 3008 15 469م الشمال خالد نواف قطو سعدو قطو   3038
بيوتي شرقي شمال سنجار نينوى 67727850 7 3013 11573 579 الشمال جازيه ھادي رشو خالد ھادي رشو مھمد محما 3039
بيوتي شرقي شمال سنجار نينوى 67727850 7 3013 11573 579 الشمال خلف ھادي رشو خالد ھادي رشو مھمد محما 3040
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ماسكه زمار تلعفر نينوى 67805687 10 3023 132628 664م ربيعه بھيه بادر علو خالد ھسام يوسف  ال يوسف 3041
سلماس قراج مخمور 3 3030 55139 276 قراج بدريه علي حمد خالد يابه عبوش عمر سبعاوي 3042

قراج مخمور نينوى 5 3028 99 135 قراج بكيس حسن بيرداود خالد يابه قادر حسن  3043
شيخان شيخان نينوى 66979300 6 3003 118642 594 شيخان حنيفه فتاح محمود خالد ياسين محمد علي 3044

وليد زمار سنجار نينوى 67375110 6 3022 141 221م زاخو شمال احمد محمد خالد يوسف عبدالمجيد محمد  3045
خنس شيخان شيخان نينوى 66978128 2 3002 148 1785 شيخان دولت مصطو كريم خالد يوسف علي ممي 3046

الكلك حمدانية نينوى 2 3028 186 524 حمدانيه مرديه صالح توفيق خالد يونس صديق   3047
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67458918 9 3022 132775 664م ربيعه خالدال مراد سليمان مراد مراد ال مرادخوخي خلف تاج الدين 3048

حيله نينوى تلعفر نينوى 66979664 5 3003 6 2268م زمار شاھه احمد على خالص ابراھيم يوسف عزيز ال عمر 3049
سيكردكان قراج مخمور 3 3030 174 1073 قراج زوزان محمد عزيز خالص احمد قادر  خيالني 3050

مخمور 67972660 5 3047 خالص رضا محمد امين     3051
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376178 10 3022 132650 664 ربيعه سلو عباس سعيد خالص محمد ابراھيم صوفي ال مراد 3052
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67458834 1 3022 68 2147 زمار عمر محمد كنعان خانم سليمان كنعان محمد ال محمد 3053
ماسكا زمار تلعفر نينوى 67375358 3 3022 173 111م ربيعه رشيد فندى حامد خانم عبدالكريم جوھر   3054

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67458832 1 3022 136429 6003 زمار محمد محمود خضر خانه عمر عبدالكريم عمر المصطفى 3055
بارا شمال سنجار نينوى 8 3018 113892 570 الشمال خانى ابراھيم حسين خانى ابراھيم حسين نعمت السموقي 3056

زمار سنجار نينوى 67375342 3 3022 40 127 زمار حسين على حسن خاني احمد نعمو بوتي  3057
قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 67458829 1 3022 13271 664 ربيعه احمد يوسف الوند خاني احمد يوسف الوند  3058

بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 11411 571 الشمال الياس خلف حسو خاني حسين ميرزا خلف  3059
سنجار نينوى 8 3007 14960 525 سنجار خاني خلف حسين مراد    3060

زمار سنجار نينوى 3 3012 112 962 الشمال يوسف ناصر حسن خاني خلف مراد وادي  3061
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727513 6 3012 111091 556 القحطانية حجي كجي جردو خاني شفان قاسم شفان شاني باقى 3062
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727513 6 3012 111091 556 القحطانية غزال قاسم سليمان خاني شفان قاسم شفان شاني باقى 3063

سنجار سنجار نينوى 67727510 6 3012 111010 556 القحطانية الياس خلف خديدا خاني علي خديدا خلف  3064
سنجار سنجار نينوى 67727510 6 3012 111010 556 القحطانية عدلر كوسى علي خاني علي خديدا خلف  3065

حليفي زمار سنجار نينوى 67649451 1 3011 113388 567 الشمال ختان حمد خليل ختو شمو حسن   3066
تل ابو ظاھر/ زمار تلعفر نينوى 66883074 1 3001 129977 650م زمار خجي عرب عزوم عثمان عثمان   3067
كوزه بالكه كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 31545 159 كنديناوة عزيز حمد  خجي مصطفى عمر ميزا  3068
تل الخيم كوير مخمور 68224881 5 3043 29773 149 كوير خجيج حمد امين قادر حسن    3069

سنجار نينوى 3 3019 130 669 الشمال خدر ادو مراد خلف    3070
جدالة سنجار سنجار نينوى 0344383 9 3010 108221 542م القحطانية بسي سليمان ابراھيم خدر اسماعيل ابراھيم جندو الحمو 3071

سنجار سنجار نينوى 67725104 2 3014 109029 546 القيروان شكرية خضر علي خدر الياس جرو خلف  3072
قري زركه زمار سنجار نينوى 66980360 8 3006 115462 578 الشمال شرين خلف عبدهللا خدر الياس خوشو ادي عبدي 3073
كري كوري زمار سنجار نينوى 0339751 3 3011 6 499 الشمال خنس مراد فليت خدر الياس قاسو براھيم نكري 3074

زمار سنجار نينوى 66883016 1 3001 54 2171م الشمال دينى بدل خلف خدر الياس مراد عمر  3075
ملك سنجار سنجار نينوى 67006933 7 3009 108585 543 القحطانية رشي حجي كسو خدر بركات كسو برو  3076

سنجار سنجار نينوى 67006087 5 3007 110698 554 القحطانية ليلي ابراھيم الياس خدر حامو خديدا خلف حكرش 3077
سنجار سنجار نينوى 2 3014 174 1181 القحطانية شيرين خدر خلف خدر حسن ايكان علع  3078
زمار سنجار نينوى 9 3007 578 8549746 الشمال اسمر جردو قوش خدر حسن خدر المسطو  3079
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زيروان زمار سنجار نينوى 67647917 7 3015 126443 583م الشمال كوزي الياس عيدو خدر حسن خلف عفدال  3080
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306637 3 3002 180 2163م شيخان مريم محمد طاھر محمد خدر حسين خضر عبدهللا 3081
اسكنيه سنجار سنجار نينوى 5 3019 96 647 القحطانية شيرين الياس جونو خدر حسين خلف طوبال  3082

سنجار سنجار نينوى 67726957 10 3012 111273 557 القحطانية بسى جندى خلف خدر حسين رشو خلف السلو 3083
الوردية سنجار سنجار نينوى 67727470 7 3012 11028 552 القحطانية لطن علي داود خدر حسين قاسم حسين  3084
بارة زمار سنجار نينوى 67727199 6 3012 114168 571م الشمال نورة شمو خلف خدر حمد اومر موسى  3085

سنجار سنجار نينوى 67727626 8 3012 113280 567 الشمال كورى حسن عاشور خدر حمد حلو ابراھيم  3086
برزي صغير فاروق شيخان نينوى 67250942 1 3028 117 1423م شيخان خديجه صادق رشيد خدر حيدر قاسم  3087

قيروان سنجار نينوى 67727040 10 3011 21 482م سنجار غزال ميشو ابراھيم خدر حيدر قاسم فرخو  3088
كل ملح الشما قحطانيه سنجار نينوى 7 3012 110558 553 القحطانية بھاري سعدو خدر خدر خديدا احمد حسن حكرش 3089
الورديه سنجار سنجار نينوى 66980742 8 3009 110170 551م القحطانية شيرين قاسم باجو خدر خديدا يوسف جانو  3090
حيالي سنجار سنجار نينوى 3 3010 110933 555 القحطانية بيزاري خدر حسن خدر خلف حجي بكر  3091

سنجار سنجار نينوى 67649842 6 3011 31 587 القحطانية كوجى سليمان احمد خدر خلف حسن حجى الخالدى 3092
سنجار نينوى 7 3014 118 521م الشمال بنسي نواف حسين خدر خلف خديده معمو جفريان 3093

زمار سنجار نينوى 67649508 1 3011 184 358م سنجار كوجر عمي كمر خدر خلف سليمان عمي  3094
سنجار سنجار نينوى 67007687 10 3008 10999843 550 القحطانية عدالئي خلف سعدو خدر خلف سيدو شرو  3095

بارة زمار سنجار نينوى 67727191 6 3012 114341 572م الشمال عيشى عمر مشكو خدر خلف شمو درويش السموقي 3096
دھوال زمار سنجار نينوى 67007243 9 3007 173 1047 الشمال ريحان مشكو خواص خدر خلف ميرزو قرجا جيلكي 3097

شيخان شيخان نينوى 66884340 5 3002 3 2001 شيخان فيان مال اسماعيل خدر دخيل كارس مادو 3098
زمار سنجار نينوى 67649832 6 3011 115660 579 الشمال كوري ايزدين خلي خدر رشو كشنو سلو  3099

الجعفرية زمار سنجار نينوى 6 3010 114446 573 الشمال قطي مراد خلف خدر سفر عيدو خليل  3100
شيخان شيخان نينوى 66979098 9 3003 31 1514 شيخان لذيذه ابراھيم ابراھيم خدر سليم حمزه عيسى 3101
زمار سنجار نينوى 6 3010 114438 573 الشمال بيزار رشو  خدر سليمان حجي   3102

خانصور شمال سنجار نينوى 67649232 5 3011 594 568 الشمال فاطم خلف بشار خدر سليمان قاسم حسن  3103
صيالي سنجار سنجار نينوى 0339896 8 3011 110525 553م القحطانية عدوله محي علي خدر سليمان مجو سليمان السلو 3104

زمار سنجار نينوى 67647902 7 3015 114628 574 الشمال محبت خلف تمر خدر سيدو علي   3105
زمار سنجار نينوى 67647961 7 3015 113 570 الشمال غزال حسين حسن خدر سيدو قاسم حسن  3106
زمار سنجار نينوى 67647961 7 3015 113 570 الشمال غزال حسين حسن خدر سيدو قاسم حسن  3107

صيالي سنجار سنجار نينوى 67006084 5 3007 111122 556م القحطانية عري مراد خلف خدر شفان قاسم دياب رشاني باقي 3108
باخليف شمال سنجار نينوى 3 3010 143 499 الشمال منجي اوصان بكر خدر شمو علي   3109

زمار سنجار نينوى 66883386 4 3001 184 819م سنجار حليمه خلف بطوش خدر عبدهللا بطوش يوسف  3110
صوفية زمار تلعفر نينوى 67805690 10 3023 48 812 زمار كوزل ابراھيم محي خدر علي حمو  رشكاني 3111
كابارا سنجار سنجار نينوى 67007823 5 3009 62 928م القحطانية زكو قاسم حجي خدر فارس خلي يوسف زغال 3112

سنجار سنجار نينوى 2 3010 115983 580م سنجار جنان بكر قاسم خدر فارس قاسم  اليوسفاني 3113
سنجار نينوى 9 3009 142 901 سنجار غربي يونس حسين خدر قاسم حسن السموقي  3114

سنجار سنجار نينوى 0344658 3 3011 26 731 القحطانية خنسة رشو خدر خدر قاسم عمر بشار  3115
سنجار سنجار نينوى 67650868 2 3011 114 1319 القيروان كورى قاسم مراد خدر قرو مراد   3116

قورسي زمار سنجار نينوى 67009215 9 3005 84 423م الشمال شيرين خلف علي خدر قولو ادو حسن  3117
قورسي زمار سنجار نينوى 67009215 9 3005 84 423م الشمال شيرين خلف علي خدر قولو ادو حسن  3118
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راشد زمار سنجار نينوى 2 3010 18 877م الشمال صبرية يوسف منذر خدر قولو سلو علي  3119
زمار سنجار نينوى 0196337 10 3014 114600 573 الشمال عدول محمود علي خدر كاري خليل   3120

زيروان زمار سنجار نينوى 67647930 7 3015 116471 583 الشمال محين بدل قاسم خدر كجو سليمان مراد  3121
برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66978800 1 3003 35 1420م شيخان بيان جميل خليل خدر محمد عمر اسماعيل 3122

شمال سنجار نينوى 64954303446 3 3011 135 600م الشمال بس كارس ياخود خدر مراد حسن موس المشكاني 3123
االسكينه سنجار سنجار نينوى 67649926 7 3011 11599 553 القحطانية نعام عنز مطو خدر مراد خلف اومر حركش 3124

شيخان شيخان نينوى 66979383 9 3003 19 514م شيخان شنى احمد حي خدر مرزا جرجيس محمد 3125
جمه رش شيخان شيخان نينوى 67008040 3 3004 20 1420 شيخان بھيه محمد سليم خدر مصطفى خدر قادر 3126
كانى سارك القحطانيه سنجار نينوى 67007709 10 3008 8084 541م القحطانية شيرين الياس ادى خدر معمكو عنو رفو  3127
بونكينه قراج مخمور نينوى 5 3032 151 21418 قراج رابعه جبار حمد امين خدر مولود اسماعيل علي كاللي 3128

زمار سنجار نينوى 67649483 1 3011 114474 573م الشمال روشي مراد حسين خدر ميشو ابراھيم   3129
زوماني سنجار سنجار نينوى 67006021 6 3007 77 731م البعاج ارزان سعدو أدي خدر ھبو خديدا حسن عمر 3130
جداله سنجار سنجار نينوى 67649331 2 3011 108495 543م القحطانية عدلو على شحو خدر ھوفو حسو اوسو االوسو 3131

قر اج مخمور نينوى 4 3032 129 207 قراج نعمان رمضان  خديجة حسن مولود اممربك  3132
شيخان شيخان نينوى 68003497 2 3025 119703 599 شيخان بسي حسين علي خديجة طاھر محمد جانكير الزيدكي 3133
شيخان شيخان نينوى 68003497 2 3025 119703 599 شيخان حسين علي  خديجة طاھر محمد جانكير الزيدكي 3134
شيخان شيخان نينوى 68003497 2 3025 119703 599 شيخان بسي حسين علي خديجة طاھر محمد جانكير الزيدكي 3135

جلتوك كنديناوة مخمور 68001602 7 3032 33567 168 كنديناوة رشيد نادر رشيد خديجه حسن مصطفى حمد  3136
كوير مخمور 2 3032 54541 273 مخمور حسين شريف قادر خديجه رضا عزيز ابراھيم  3137
كوير مخمور نينوى 1 3032 135 957 كوير جوھر سعيد  خديجه صابر مولود   3138

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979817 7 3004 118767 594 شيخان خديجه طاھر محمد جانكير   3139
ديبكة مخمور 68224785 4 3043 30770 154 كنديناوة خديجه طه بيرداود قمبر    3140
مخمور مخمور نينوى 3 3032 25626 129 مخمور 1 1 1 خديجه عزيز حاجي سيوه خيالني 3141

البشر كلك حمدانية نينوى 67972602 7 3048 114 397 حمدانية خديجه عمر سلطان حسن    3142
سعداوه كوير مخمور نينوى 10 3032 19 453 اربيل عثمان طاھر  خديجه مام عوال   3143
مالقره كنديناوة مخمور 1 3038 198 605 كنديناوة خديجه محمد عمر رمضان    3144
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 67375497 8 3022 129101 646 زمار صبرى على حاجى خديجه مصطفى رشيد  العلي 3145

زمار سنجار نينوى 8 3016 116660 584م الشمال عيدة خديد تمر خديد علي مراد حسن الھسكاني 3146
سنحار سنجار سنجار نينوى 67006203 5 3007 111116 556 القحطانية صنو محو خرو خديدا اسماعيل خلف حسين  3147

زمار سنجار نينوى 67459923 8 3020 195 1748 الشمال نعيمة مشكو داود خديدا اوسف حسن سلو  3148
سنجار سنجار نينوى 67650843 3 3011 110471 554 القحطانية زينة خلف خدر خديدا بكر حسين بشا  3149

اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727660 9 3012 110542 553 القحطانية كني عباس علي خديدا حجي دربو كتي شاني باقي 3150
سنجار سنجار نينوى 67006257 9 3008 135 542م القحطانية ليلو خلف سعدو خديدا حسن عثمان محمود الخالدي 3151

الجزيرة سنجار سنجار نينوى 67007764 5 3009 111347 557 القحطانية شيرين قرمو مراد خديدا حسن ھالل ناصر سلو 3152
الشمال سنجار نينوى 6 3010 188 600 الشمال ودحة شمو عيسى خديدا حسين عيدو مراد  3153

زمار سنجار نينوى 6 3010 114723 574 الشمال نيسان خدر  خديدا حسين قاسم   3154
زمار سنجار نينوى 67649838 6 3011 131 834 القحطانية عدوش خدر بركات خديدا خدر شمو اسماعيل  3155
سنجار سنجار نينوى 2 3010 109903 550 القحطانية شرمين حسن احمد خديدا خدر ماجد   3156
زمار سنجار نينوى 67727553 8 3012 110288 552 القحطانية كوجر اسماعيل كجو خديدا خلف دربو موسي  3157
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سنجار سنجار نينوى 67727678 9 3012 111180 556 القحطانية غزال ابراھيم حجي خديدا خلف سرحان بشار  3158
سنجار نينوى 5 3007 200 380م سنجار بسي خلف حسين خديدا خلف شرو   3159

اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727718 9 3012 57 390م القحطانية كوجر موكي عباس خديدا خلف صفر محمود  3160
شنكال سنجار نينوى 67007627 5 3008 11437 558 الشمال فھيمه قاسم عثمان خديدا خلف علي حسن اليف 3161
شمال سنجار نينوى 9 3007 615 4439337 الشمال صبري فليت خديدة خديدا خلف قاسم عمر مسقوري 3162

الوردية سنجار سنجار نينوى 5 3010 110169 551 القحطانية كوزي جردو سرحان خديدا خلف محمود خلف الزندنان 3163
شكفتان شرقى سنجار نينوى 66981131 3 3006 104868 525م سنجار كرته سيفو قاسم خديدا شرو منت اوسو االسو 3164

زمار سنجار نينوى 67006434 7 3008 1143 572 الشمال كوزي سلو يوسف خديدا شمو خلف مراد  3165
زمار سنجار نينوى 4 3010 31 423 الشمال كامو ھفند شييو خديدا عمر بشار عمر الخالتي 3166

كابارا سنجار سنجار نينوى 67007814 5 3009 110020 551 القحطانية بسي ھبو احمد خديدا عيدو رشو ازدين زغال 3167
صيالي سنجار سنجار نينوى 0340962 8 3011 96 542م القحطانية حني حسين صفر خديدا قاسم يوسف علي  3168

زمار سنجار نينوى 1 3015 11779 584 الشمال نعامة   خديدا قطو احمد   3169
قراج سنجار سنجار نينوى 5 3008 104599 573 الشمال خديدا كارى خليل خليفة بكر   3170
حبوشي زمار سنجار نينوى 67647220 1 3011 101 499م الشمال سحي امير ناصر خديدا كالو خدر   3171

سنجار نينوى 6 3020 460م 64 القيروان سوش بركات سالم خديدا مراد ابراھيم الياسي  3172
القحطانيه سنجار نينوى 67007544 3 3008 21 454م القحطانية خنسي حسن حجي خديدا مراد خديدا حسين  3173
زمار سنجار نينوى 67727560 8 3012 110174 551 القحطانية خاني حسين كلي خديدا مراد خلف شرو  3174
سنجار سنجار نينوى 67458202 6 3020 21 2299م القحطانية كوجري حمي احمد خديدا مراد خليل   3175
سنجار سنجار نينوى 2 3014 111454 556 القحطانية حمدي حسين ادي خديدا ملحم فارس ناصر  3176
القحطانية سنجار نينوى 67006008 6 3007 109824 550م القحطانية خاني محمود حاجي خديدا يوسف احمد صالح عمر 3177
سنجار سنجار نينوى 67726960 10 3012 45 928 القحطانية بسى على عباس خديدا يوسف خدر حسن السلو 3178
زمار سنجار نينوى 67649917 7 3011 1470 57 الشمال كني قرو تقسو خديدة ادي خطيب ادي  3179
زمار سنجار نينوى 67647962 7 3015 11642 581 الشمال بتن ابراھيم دروي خديدة حسن حجي حسن  3180

كري عريا شمال مخمور 7 3008 115977 581 الشمال بيزو حجي قاسم خديدة خديدة سعدو ابراھيم  3181
سنجار سنجار نينوى 9 3010 24 920م سنجار نون داود شيخو خديدة خضر سليمان حيدو القيراني 3182

الشمال سنجار سنجار نينوى 1 3015 176 962 الشمال شيرين خلف مراد خديدة خلف فندي   3183
زورافا زمار سنجار نينوى 67458045 1 3020 95 2190 الشمال شيرين قاسم فارس خديدة داود عمر   3184

زمار سنجار نينوى 8 3015 116163 581 الشمال شمي كسو صالح خديدة ميرخان عمر   3185
سنجار سنجار نينوى 8 3010 11598 558 الشمال عيشان جوكي علو خديدة ناسو خربة   3186

سنجار نينوى 66981141 3 3006 104873 252 سنجار بتو عبدو منت خديدة يوسف منت اوسو  3187
خانصور شمال سنجار نينوى 0344709 8 3010 182 521م الشمال منجى بشار قاسم خديده اصالن قاسكى حلو شركانى 3188
حيالي م سنجار سنجار نينوى 67007951 2 3009 110456 553 القحطانية سيفي حجي علو خديده الياس تتر خدر كنجو 3189

سمي ھيز سنجار سنجار نينوى 67008750 2 3009 108396 541 القحطانية مرجان علي ابراھيم خديده برو سيدو سعدون الزرو 3190
اسكينية سنجار سنجار نينوى 9 3012 16 981 سنجار حاني سعدو نبي خديده حسين حسن خلف  3191
باباو شيخان شيخان نينوى 66980183 5 3004 40 1959م شيخان نزيره عبدالجبار خضر خديده خدر رشو الياس 3192
جدالة القحطانيه سنجار نينوى 67007547 3 3008 109616 549م القحطانية غزالي خدر ماجد خديده خدر سلو حمد البرغش 3193

سنجار نينوى 3 3014 63 484م سنجار فاطمه حسن قاسم خديده خضير حسين حمد  3194
قصركي سنجار سنجار نينوى 2 3010 57 542 البعاج كوجري ابراھيم سينو خديده خلف سيدو شرو ادي 3195
خانصور زمار سنجار نينوى 67006983 3 3009 172 570 الشمال عدمان بشار قاسم خديده دھار مراد بشار الدخي 3196
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كوجو سنجار سنجار نينوى 1 3012 54 484 القيروان جتو كورو حميد خديده سعدو ميرزه خلف  3197
باره زمار سنجار نينوى 67006745 9 3009 114 7790 الشمال خنسي زامل اللو خديده علي تمو حسين السموكي 3198
تبه م سنجار سنجار نينوى 67006670 1 3009 104973 525 سنجار نمام قاسم خدر خديده عيدو خلف عيدو  3199
كابارا سنجار سنجار نينوى 0344382 9 3010 10853 543 القحطانية ريحان سمو حسين خديده قاسم علي رشو حمو 3200

م سنجار سنجار نينوى 1 3010 67 460 القيروان خديده قاسم علي مراد عربو   3201
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978625 10 3002 137 890م شيخان فاطمه خليل علي خديده قاسو خديده حسن 3202
تريكه شمال سنجار نينوى 67458999 6 3031 112476 563 الشمال خالد خديده قرو خديده قرو خشون حسي الھسكاني 3203
تريكه شمال سنجار نينوى 67458999 6 3031 112476 563 الشمال خاني حسين شمو خديده قرو خشون حسي الھسكاني 3204
ملك شمال سنجار نينوى 66981244 9 3006 116805 585م الشمال خديده قولو حجى  ال برو   3205

شمال سنجار نينوى 6 3010 7 600م الشمال بسي حميد تعلو خديده مصطو حجي شمو الدخي 3206
كري زركا شمال سنجار نينوى 66982849 6 3006 115464 578 الشمال نافيه دينو رشو خديده نعمت موسى خلف العمري 3207
النصيرية سنجار نينوى 67007527 3 3008 115715 579 الشمال شيرين حمزو علي خديده يوسف خدر يوسف  3208
تل قصب سنجار نينوى 67009964 4 3008 106265 532م سنجار مارين رزكو ھافنت خديده يوسف ھافنت ابراھيم  3209

سنجار سنجار نينوى 67649869 6 3011 108417 543 القحطانية شيرين بركات برو خديدو قلو اومر حسن المعو 3210
كابارا سنجار سنجار نينوى 0344351 9 3010 110040 551 القحطانية ھوري عبدو سمو خرتو جردو خلف حسو زغال 3211

اشكفتان شرقي سنجار نينوى 66981120 3 3006 104879 525 سنجار كرتي يوسف منت خرتو حمرش منت اوسو الفقير 3212
زكرخان سنجار سنجار نينوى 0344933 7 3010 40 461 القيروان شيرين قولو عيدو خرمش خلف اوصمان حجي الحجى 3213
خانصور زمار سنجار نينوى 67006952 3 3009 111220 567 الشمال خناف ميسو خليل خرمش رشكو خليل رشكو  3214
مام رشان شيخان شيخان نينوى 68002504 10 3027 118925 600 شيخان بسي حسين مشكو خرمش سمو حاجي  3215

سنجار سنجار نينوى 67649907 7 3011 109789 549 القحطانية بھادي حميد علي خرمش علي خديدا احسن عمر 3216
سنجار سنجار نينوى 7 3010 4892 525م سنجار بھار صالح حسين خرمش عمر شمو سيفو  3217

اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727719 9 3012 34 390م القحطانية ايلخان علي خديدة خرو قاسم عباس ماجد  3218
سنجار سنجار نينوى 67727038 10 3011 99 2037م سنجار نعام ابراھيم ھبو خرو مراد مشكو حسين  3219

شلكية زمار تلعفر نينوى 67375819 8 3022 39 2189م زمار احمد درويش عبدى خزال علي ابراھيم  العبدى 3220
زمار تلعفر نينوى 67458790 1 3022 132634 664م ربيعه مال ايوب علي خزنه خالد عمر موسى ال موسى 3221

ديمةكار كنديناوة مخمور 68224618 1 3043 21 71م كنديناوة عائشة ھمزة محمود خسرو برايم رسول محمود بنديان 3222
كوير مخمور نينوى 4 3029 160 83م كوير شاديه حاصم حمد خسرو سليم حمد قادر شيخان 3223

ھوارغل مخمور مخمور نينوى 67250551 9 3030 181 1075 مخمور نجيبه محمد رحمان خسرو شيخه محمود شيخه فقي ملكي 3224
كر فقير فاروق شيخان نينوى 66979556 8 3003 61 1954م شيخان سكينه اسماعيل مولود خسرو صادق ياسين يوسف 3225

زمزوك كورد كوير مخمور 68224823 4 3043 30161 151 كوير بلقيس رحمانه  خسرو عبدالقادر رمضان  بلباس 3226
خدرجيجه كنديناوة مخمور نينوى 68224388 9 3041 5 1126 كنديناوة فيان يحيى حمد خسرو عبدهللا اسماعيل احمد  3227
نوغران كوير مخمور نينوى 67254525 6 3030 9 1081 كوير سنيه عثمان جميل خسرو عمر محمدامين   3228

شيخان شيخان نينوى 66884349 5 3002 119099 596 شيخان خسرو مجيد محمد حميد   3229
شوره زرتكه كنديناوة مخمور 68224972 6 3042 152 1195م كنديناوة بفره محمد بايز خسرو محمد علي محمد  3230
كةبةنك رةش كنديناوة مخمور 68224841 4 3043 73 1695 مخمور بيروز شكر ابابكر خسرو محمود رشيد حسن  3231
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375356 3 3022 132701 664 ربيعه قاسم خلف محمد خشري عمر احمد عمر  3232
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883443 5 3001 115 1354م زمار رمان كريت بيسو خشمان عبدي يوسف  الرشكاني 3233
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883443 5 3001 115 1354م زمار رمان كريت بيسو خشمان عبدي يوسف  الرشكاني 3234

جم باھيف/تخت زمار تلعفر نينوى 66883446 5 3001 3 1354 زمار ناھيده رمضان علي خشمان محمد ابراھيم عبدي  3235
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زمار سنجار نينوى 67727350 5 3012 114958 575 الشمال زريف خشو جردو خشو جردو عزيز حمد الھسكانى 3236
زمار سنجار نينوى 67727350 5 3012 114958 575 الشمال كوزى داود سعدو خشو جردو عزيز حمد الھسكانى 3237

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375495 8 3022 132631 664 ربيعه الھام نعمت حسن خضر ابراھيم احمد درويش  3238
زمار تلعفر نينوى 67375283 4 3022 137484 688 زمار زوينة احمد خلف خضر ابراھيم حسين  ال بوداخ 3239
سنجار سنجار نينوى 4 3010 29 294 سنجار نظال عزيز عبدهللا خضر احمد محمد ابراھيم بشري 3240

مخمور 9 3003 30 1311م مامز على اومر خضر اسماعيل اومر   3241
سنجار سنجار نينوى 67007818 5 3009 109 389م القحطانية كوري حسن متو خضر اسماعيل حمد عبدي البرغش 3242
م سنجار البعاج نينوى 67006534 4 3005 104096 521م سنجار اديبه الياس موسى خضر اسود خضر حسين بابا  3243

سيجاخيساني سنجار سنجار نينوى 67458149 4 3020 3 2299م سميل مسكنة درباس دربو خضر الياس حاجي زورو  3244
سنجار سنجار نينوى 67458495 2 3020 23 2269 سنجار رحمه حيدر خليل خضر الياس حسود دھو  3245
زمار سنجار نينوى 66883312 4 3001 109199 546م سنجار ھديه زكر مصطفى خضر الياس خضر علي ببوات 3246

سنجار نينوى 1 3010 106646 534 التون كوبري فاطم احمد جردو خضر الياس خلف   3247
سنجار نينوى 67007443 4 3008 105370 527م سنجار فرسو عباس خليفه خضر الياس خلف قرو الشھواني 3248
سنجار نينوى 5 3005 67 63 سنجار زھور مراد جاسم خضر الياس موسي محمد  3249

زمار تلعفر نينوى 67375284 4 3022 131797 659 زمار ملكة حسن خلف خضر بشار حسن عبدي  3250
سنجار سنجار نينوى 67650867 2 3011 166 834م القحطانية بيو على شيخو خضر حسن حسو عيسو العيسو 3251

سنجار نينوى 10 3007 110480 553 القحطانية خضر حسو ايبراھيم ناصو مرشو   3252
قتي سنجار نينوى 10 3019 14845 525 سنجار نبية رشو علو خضر حسو علو حسن  3253

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376148 10 3022 132772 664 ربيعه فاطم احمد رشيد خضر حميد ھسام حاجي ال حاجي 3254
فتي سنجار نينوى 10 3019 104827 525 سنجار ھللو رشو  خضر خانو قاسم عمر المھركاني 3255

سنجار نينوى 9 3015 104852 525 سنجار خناف الياس عيدو خضر خضر علي حسين المھركان 3256
سنجار سنجار نينوى 4 3010 143 993 سنجار شيرين عبدو تمر خضر خلف تمر موسكي  3257

سنجار نينوى 10 3010 109763 549م القحطانية خضر خلف حجي قاسم    3258
سنجار نينوى 10 3007 192 848 سنجار حازل خضر كرنوس خضر خلف رمو خضر البخزاني 3259

م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال امير خضر رشو خضر رشو درويش رشو  3260
م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال اميره خضر رشو خضر رشو درويش رشو  3261
م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال بسي قاسم اوصام خضر رشو درويش رشو  3262
م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال دلير خضر رشو خضر رشو درويش رشو  3263
م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال ديار خضر رشو خضر رشو درويش رشو  3264
م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال نزار خضر رشو خضر رشو درويش رشو  3265
م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال ھناء خضر رشو خضر رشو درويش رشو  3266
م سنجار سنجار نينوى 66979097 9 3003 43 1102 الشمال ھيفي خضر رشو خضر رشو درويش رشو  3267
كلك مخمور 67972575 7 3048 35527 178 حمدانية امينة اسعد قادر خضر رشيد خضر كردة  3268
زمار تلعفر نينوى 67375291 4 3022 52 520 زمار صبيحة حسن حسين خضر سليمان حسين علي  3269
شمال سنجار نينوى 10 3010 10575 526 سنجار خني صالح حيدو خضر سليمان حيدو جوھر القيراني 3270

بارا سنوني سنجار نينوى 67009076 6 3005 57 474 شيخان بسى حجي مراد خضر سليمان خلف نمر سموقي 3271
زمار تلعفر نينوى 67375315 3 3022 132921 665 ربيعه نازي عبدي عمر خضر شويش ابراھيم محمد الخوخة 3272
ديبكه مخمور نينوى 7 3029 33656 169 اربيل سامان خضر شيخه خضر شيخه ابوبكر   3273

كوكنيه قراج مخمور 5 3032 110 1418م قراج حفصت جالل حمدامين خضر صابر علي  زراري 3274
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ھوار غل كوير مخمور 67254368 5 3030 26241 132 مخمور ھمين عبدهللا طاھر خضر صادق قادر احمد  3275
كليسى قلعه شيخان شيخان نينوى 66978494 9 3002 197 803م شيخان شھيه سمو طاھر خضر صالح ابراھيم حسن 3276

سنجار نينوى 67006556 3 3005 109147 546م القيروان نعيمة خلف خضر خضر صالح سليمان خضر الخضر 3277
زمار تلعفر نينوى 67805570 1 3024 128187 641 زمار محبت عمر درويش خضر صمو برو  رشكانى 3278

ديبكة ديبكة مخمور نينوى 7 3028 30974 155 كنديناوة مريم رسول كرين خضر طاھر خضر محمد الطالباني 3279
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66978158 4 3002 22 1415م شيخان خضر عبدهللا كرسو محمد   3280

زمار سنجار نينوى 0196334 10 3014 81 29027 سنجار خضر عبدي درويش خشمان الرشكانيغزال سيو مراد 3281
مام رشان شيخان شيخان نينوى 68002504 10 3027 118925 600 شيخان ليلى مادو ابراھيم خضر عبدي ميرزا صالح 3282

كوير مخمور نينوى 10 3028 27 1156 اربيل مھناز احمد رحمن خضر عثمان اسماعيل قادر  3283
كوجو سنجار سنجار نينوى 1 3012 109409 548 القيروان عدى حسو خلف خضر عذيب مراد عجم المندكانى 3284
زكدخان سنجار سنجار نينوى 9 3010 117 938م سنجار شيرين حجي اوسمان خضر علي خلف بشار  3285
عويته زمار تلعفر نينوى 67375410 7 3022 102 833م ربيعه خضر على يوسف خضر علي يوسف ھيام ال حسام 3286
عويته زمار تلعفر نينوى 67375410 7 3022 102 833م ربيعه نازي عمر رشيد خضر علي يوسف ھيام ال حسام 3287

سنجار سنجار نينوى 67727414 1 3012 109371 547 القيروان كني قاسم خلف خضر عمو سلو اوسو  3288
سنجار سنجار نينوى 67006541 4 3005 103 256م سنجار فھيمه قاسم خلف خضر قاسم ابراھيم  دھمان 3289

تل قصب القيروان سنجار نينوى 67009686 10 3009 106576 533م القيروان خناف ھبو بكر خضر قاسو مراد حمد الحمد 3290
سنجار نينوى 67007529 3 3008 61 490 سنجار ليلي بدل خلف خضر قاسو ملحم حسين الشھواني 3291

شيخان شيخان نينوى 66978785 1 3003 164 2163 شيخان خديجه رشيد بشير خضر كارس دخيل كارس 3292
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67376140 10 3022 19 2288 ربيعه شيرين محمد مجيد خضر كري حاجي شمو  3293
خان احفيه زمار تلعفر نينوى 66883006 1 3001 16 1280 زمار عيشان علي خلف خضر كريم احمد برھي  3294

سنجار سنجار نينوى 66982777 1 3006 109068 546 سنجار جمدة داود علي خضر كريم قاسم علي  3295
سحي ھتر سنجار سنجار نينوى 0340787 8 3011 108200 541 القحطانية بسي جنو خديده خضر مجو نمر علي الزرو 3296

زمار تلعفر نينوى 6 3021 131829 660 زمار حلوة احمد قادر خضر محمد قادر   3297
سنجار سنجار نينوى 67458113 5 3020 103 2297 سنجار ميرم دينو صوفي خضر مراد بسي خلف  3298

سنجار نينوى 2 3010 18733 544 القحطانية بھاري ناصر شبلو خضر مراد حسن شبلو  3299
الورديه م سنجار سنجار نينوى 0330231 10 3010 108266 542م القحطانية غزال الياس خلف خضر ملكو جوكو ملكو الزندنان 3300

زمار سنجار نينوى 67007923 6 3009 112408 563 الشمال مرجان سيدو بشار خضر ناسو علي يوسف الدخي 3301
سيد امين كوير مخمور 3 3030 48 477 كوير سعاده سعدي بابير خضر نبي شوقي نبي  3302
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67375116 6 3022 57 2172 زمار ليلي عبدالرحمن علي خضر يوسف حسين عثمان ال حسين 3303
باشوك القيروان سنجار نينوى 0344944 7 3010 34 460م القيروان بصرى رشو محكه خضر يوسف نايف سقط  3304

كوير مخمور 2 3030 57 1082م كوير دوريده بھرام عباس خطاب جميل عثمان بيرداود  3305
مخمور نينوى 68224568 4 3042 150 1454 قراج سيوة طالب مصطفي خطاب خليل اسماعيل عباس  3306

قراج مخمور 4 3030 52 118 قراج نمام كانبي زيدان خطاب شبيب زيدان قرني مساروي 3307
ماجداوة كوير مخمور نينوى 67251557 4 3031 30109 151 كوير خطاب عبدهللا عثمان عبدهللا شيخ ھمون بخشان قادر عبدهللا 3308
شيبانه زمار تلعفر نينوى 669786380 7 3002 87 2268م زمار خميسه علي احمد خطاب عمر بادر خلف ال مرزا 3309

زمار تلعفر نينوى 67375438 7 3022 169 2168م زمار كلي محمد يوسى خطاب عمر عمر عبدالعزيز  3310
ملك اغا كنديناوة مخمور 68224966 6 3042 47 1434م كنديناوة نخشين جبار فرحان خطاب كامل عزيز حمدامين كالري 3311
تل ميره ديبكه مخمور نينوى 67254570 7 3030 57 1435 كنديناوة ليلى ياسين عزيز خطاب كريم اسماعيل خضر  3312
مال قرة كنديناوة مخمور نينوى 67251610 4 3031 65 1146 كنديناوة فخريه عثمان قرنى خطاب كريم حمد عبدهللا  3313
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كلك حمدانية نينوى 67972614 7 3048 145 2306م حمدانية بيريوان جرجيس مصطفى خطاب مولود سليم ابابكر كوران 3314
سكينة سنجار سنجار نينوى 67007312 9 3007 111185 556م سنجار نمر حمو حسو خفشى محمود حسو  محي 3315

سنجار نينوى 5 3018 116197 580 الشمال خفشي بيسو بكر مھمد    3316
سنجار نينوى 67009954 4 3008 104905 525 سنجار دجوار خلف حسو خفشي نبو حسو اوسو  3317

خانصور زمار مخمور 3 3009 113341 567 الشمال فاطم مراد بشار خلف ابراھيم بكو موسي  3318
بردية زمار تلعفر نينوى 10 3021 54 2038 زمار خلف ابراھيم داود عبدالرحمن ال محموخنسة حسين داود 3319

سنجار سنجار نينوى 67006782 1 3009 106470 533 سنجار عدي عباس عبدو خلف ابراھيم عطية توبو التوبو 3320
زمار سنجار نينوى 67649497 1 3011 53 306م الشمال ليال خلف احمد خلف احمد باجو خليفه  3321
سنجار سنجار نينوى 66980315 1 3006 108103 541 القحطانية بيراي قاسو سيدو خلف احمد خلف عيسي العمر 3322
شمال سنجار نينوى 67649489 1 3011 115056 576م الشمال نورى بكر جومر خلف احمد دربو عبدهللا  3323
قيروان سنجار نينوى 67459905 8 3020 108 1249 سنجار ماريا رشو محمود خلف احمد محمود حسو  3324
القيروان سنجار نينوى 67727071 1 3012 104445 523 سنجار ھلو عمر موسو خلف ادي قبال بيسو السكاني 3325

بارا زمار سنجار نينوى 66981191 9 3006 114159 571 الشمال خفشي خدر كجو خلف اسماعيل حسين نعمت السموقي 3326
زمار سنجار نينوى 67727509 6 3012 114644 575 الشمال اسمر سفوك جوعان خلف اسماعيل خليل ملكو  3327

مجمع حطين زمار سنجار نينوى 4 3018 149 901م الشمال عمشه مراد حمدان خلف اسماعيل علي خلف السموقي 3328
زمار سنجار نينوى 10 3011 145136 746 القحطانية رادي رشو خلف خلف اسود محمد عبدي  3329

شرف الدين شمال سنجار نينوى 67649594 10 3011 71 423 الشمال سيفي خضر بحري خلف الياس بحري خضر االداني 3330
سنجار سنجار نينوى 0340963 8 3011 104942 525 سنجار سيفي حجي خضر خلف الياس حاجي حسن الدكاني 3331

سنجار نينوى 67727674 9 3012 20 389 القحطانية سكينة سمو حسن خلف الياس خدر فرخو  3332
سنجار سنجار نينوى 9 3014 110660 554 القحطانية كوري خدر عبدهللا خلف الياس صالح ناسو  3333
سنجار سنجار نينوى 67006661 1 3009 105 1016م القيروان محبت احمد معمي خلف الياس كوتي خلف  3334

سنجار نينوى 1 3015 113278 567 الشمال كامو ابراھيم خلف خلف اومر كريش محمود  3335
كرياربا زمار سنجار نينوى 0344773 8 3011 152 781 الشمال شيرين خلف قاسم خلف ايزدو فرو قرو اليوسفاني 3336

سنجار سنجار نينوى 67458142 5 3020 109657 549 القحطانية سيفى كامل حيدر خلف بدل عجول جنعان  3337
سنجار سنجار نينوى 67727401 1 3012 108193 541 القحطانية اليفة خلف درويش خلف بركات حسن نمر زرو 3338

جدالة سنجار سنجار نينوى 0344389 9 3010 108715 544 القحطانية عيشان حسين الياس خلف برو قبات ميرو شرفي 3339
زمار سنجار نينوى 67650928 3 3011 116710 584 الشمال ھزار قاسم عمر خلف بشار قولو رشو الفولو 3340

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67376121 10 3022 132723 664م ربيعه خلف تاج الدين اسماعيل عبو ال اسماعحزني خلف حامد 3341
كولكا زمار سنجار نينوى 4 3010 115178 576م الشمال شيرين علي صالح خلف تركي صالح عفدو المستوري 3342
جداله سنجار سنجار نينوى 0344686 9 3011 110417 553 القحطانية بسي سيدو شمو خلف تعلو اشكفتو خدر الحمو 3343

خان سور شمال سنجار نينوى 67649506 1 3011 20 306م الشمال كني كلي ادو خلف تعلو سليمان عساف  3344
سنجار سنجار نينوى 67649802 6 3011 105087 526 سنجار بثو عيدو علي خلف جاجان مبرك علي الھسكاني 3345
زمار سنجار نينوى 67649525 1 3011 2 570م الشمال غزال على كريش خلف جردو يوسف ابراھيم الھسكانى 3346
زمار سنجار نينوى 67007554 5 3008 114571 573 الشمال بسي قاس عبدهللا خلف جوكو خلف عبدهللا سعدون 3347
سنجار سنجار نينوى 2 3010 115999 580 سنجار غزال خديدة بشار خلف حاجو علي حجي  3348
سنجار سنجار نينوى 67649580 10 3011 108338 542 القحطانية كوري خلف خضر خلف حاجي سنجار مراد  3349

موسى رش زمارد تلعفر نينوى 67376168 10 3022 55 758 ربيعه غزاله شويش عبدل خلف حامد محمد حاجي ال ميرزا 3350
الوردية سنجار نينوى 67728963 1 3014 110278 552 القحطانية شمسي شيبو كالي خلف حامو اوسو رشو  3351
اسكينيه م سنجار سنجار نينوى 67006345 9 3009 110699 554م القحطانية منيف حسين احمد خلف حجى حسين حبو حكرش 3352
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سنجار سنجار نينوى 67647977 7 3015 316841 585 الشمال خناف خال شيبو خلف حجي خلف حجي البركي 3353
بارة زمار سنجار نينوى 67727196 6 3012 114243 572م الشمال عرنو جوكي خلف خلف حجي دھام حسين  3354

سنجار سنجار نينوى 67650885 2 3011 178 388م سنجار عاصمة محمد خضر خلف حسن احمد   3355
الورديه م سنجار سنجار نينوى 67007836 5 3009 110345 552م القحطانية خفشى عبدو مراد خلف حسن تمو عمر الزندنان 3356
اليرموك م سنجار سنجار نينوى 67007263 8 3007 108358 542م القحطانية نادره بركات كسو خلف حسن شرف جندى  3357
تل قصب القيروان سنجار نينوى 66981145 3 3006 308 130 سنجار كوجر حسن احمد خلف حسن قاسم المحو  3358

سنجار سنجار نينوى 67007711 10 3008 109840 550 القحطانية خفشي مطو خليل خلف حسن محمد محمد  3359
جدالة سنجار سنجار نينوى 67007517 3 3008 173 587 القحطانية خاني قاسم علي خلف حسو برو علي  3360

سنجار سنجار نينوى 67649847 6 3011 57 781 الشمال خناف خلف غانم خلف حسين ابراھيم حسين  3361
شاميكه شمال سنجار نينوى 67760391 10 3015 124 423 الشمال الخان خلف حسين خلف حسين حسن ديرو الدخي 3362
شاميكه شمال سنجار نينوى 67760391 10 3015 124 423 الشمال ميان ديرو حسن خلف حسين حسن ديرو الدخي 3363
كوكان زمار سنجار نينوى 67727119 4 3012 116902 858 الشمال ھندى ابراھيم افدل خلف حسين حسن على  3364
باره زمار سنجار نينوى 4 3017 1594 558 الشمال كوجر مراد كتو خلف حسين عطيش خلف سموقي 3365

زمار تلعفر نينوى 4 3022 95 648 زمار خنسة علي خلف خلف حسين علي  صبغى 3366
زمار سنجار نينوى 3 3012 115582 578 الشمال ميان محمود خلف خلف حسين كالي علي  3367
زمار تلعفر نينوى 6 3021 130388 652 زمار فاطمة حسن ناصر خلف حسين ناصر   3368
شمال سنجار نينوى 67649505 1 3011 111418 558م الشمال بسى حسن عاشور خلف حلو حسن   3369
زمار سنجار نينوى 1 3015 114383 572 الشمال بسي حجي حسكي خلف حمد حسكي يوسف  3370
زمار سنجار نينوى 0344366 4 3011 195 542 القحطانية وضحة داود دربو خلف حمد عتو بكر كنجو 3371

خانصور زمار سنجار نينوى 67727448 7 3012 81 781م الشمال ھديى مراد سعدون خلف حمو متو حمو  3372
زمار سنجار نينوى 67007904 6 3009 11350 567م الشمال كوزى خلف قاسم خلف حيدر بشار شحو الرشكانى 3373

بوردبه قحطانيه البعاج نينوى 67009032 6 3005 110136 551م القحطانية كلى نورى دينو خلف خدر حسن اومر الزندناني 3374
زمار سنجار نينوى 67647973 7 3015 6 669م الشمال دنيا برھيم درويش خلف خدر حسين   3375
زمار سنجار نينوى 67647973 7 3015 6 669م الشمال ميان خديده حسين خلف خدر حسين   3376
زمار سنجار نينوى 67647973 7 3015 6 669م الشمال ميان خديده حسين خلف خدر حسين   3377
شمال سنجار نينوى 67649518 1 3011 33 852م الشمال ساري فرجان محمود خلف خدر حسين حلو  3378

فيادي زمار سنجار نينوى 1 3012 115135 576م سنجار كنى جولو جندو خلف خدر سمو الياس  3379
سنجار سنجار نينوى 67009368 10 3005 11282 557 القحطانية شاھين فطو عباس خلف خدر شاھين عمر السلو 3380

تبة سنجار نينوى 9 3019 114 294م سنجار بيزي الياس قاسو خلف خدر عمر   3381
الوردية سنجار سنجار نينوى 0344378 9 3010 171 542 القحطانية غزالة حجي علي خلف خدر ملكو مطو الزندان 3382

القحطانيه سنجار نينوى 0339853 9 3011 63 731 القحطانية بيزاري حسن علي خلف خدر ھوفو حسو الحسو 3383
الوردية سنجار نينوى 5 3009 84 647 القحطانية غريبة حسين عيسي خلف خديدا بكر عيسي زندنان 3384

شمال سنجار نينوى 67649476 1 3011 111451 558 الشمال نوفي مراد بازو خلف خديدا عاشور عبدهللا الدخي 3385
شمال سنجار سنجار نينوى 2 3010 115604 579 الشمال شيرين خلف درويش خلف خديدا علي خديدا الخالدي 3386
الورديه شمال سنجار نينوى 67006308 9 3008 7 454م القحطانية عدالني على سليمان خلف خديدا يوسف جانو الزندنان 3387

سنجار نينوى 0331280 1 3009 105141 526 سنجار بيزي قاسم حجي خلف خديده دربو علي الھسكاني 3388
جداله سنجار نينوى 66980743 8 3009 108259 542م القحطانية ارزان قاسم شحو خلف خديده سيدو علي الجندو 3389
زيروان زمار سنجار نينوى 67647923 7 3015 169 477م الشمال زريفه نافخوش قاسم خلف خديده قاسو بكر  3390
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 90 461 القيروان عيشان مديس حسين خلف خضر خلف علو  3391



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

سنجار سنجار نينوى 67650893 2 3011 145 521م سنجار عدول خلف درويش خلف خضر داود   3392
اسكينيه م سنجار سنجار نينوى 67006211 5 3007 110738 554م القحطانية بالش سندك موسى خلف خلف رشو حسن محي 3393

زمار سنجار نينوى 6 3010 51 780 الشمال مسكين خلف مرزا خلف خليل حسن خليل اّلدخي 3394
سنجار سنجار نينوى 0340965 8 3011 108092 541 القحطانية ھدية داود حجي خلف داود ميرزا الھاروني  3395

سمي ھيستر شمال سنجار نينوى 67006374 7 3008 116869 585م الشمال صارى حسن تمرو خلف درويش عدو درويش ال زرو 3396
سمي ھيستر شمال سنجار نينوى 67006374 7 3008 116869 585م الشمال عدوله قاسى درويش خلف درويش عدو درويش ال زرو 3397
سمي ھيستر شمال سنجار نينوى 67006374 7 3008 116869 585م الشمال عدوله قاسى درويش خلف درويش عدو درويش ال زرو 3398

سنجار نينوى 67009979 4 3008 108185 541 القحطانية بيرى ابراھيم سرحان خلف درويش نمر   3399
زمار سنجار نينوى 5 3013 114956 575 الشمال ايلخان احمد خلف خلف دھار علي مجك الھسكاني 3400
شمال سنجار نينوى 67647981 7 3015 33 820 الشمال سيفي نايف قاسم خلف رشو عبدو برھيم البكري 3401

راشو سنجار سنجار نينوى 2 3010 115643 579م الشمال كوري علي حسين خلف رشو عزام عزام الخالدي 3402
جدالة سنجار سنجار نينوى 0344396 9 3010 108534 541م القحطانية خناف خلف قاسو خلف رشو قاسم شمو الحمو 3403

قيروان سنجار نينوى 67459919 8 3020 16 2039 القيروان مھية حيدر ابراھيم خلف زبلو شبلو عقدو  3404
الوردية سنجار سنجار نينوى 67007539 3 3008 110151 551م القحطانية نوري قاسم خلف خلف زلفو خلف زلفو زندنان 3405

سنجار سنجار نينوى 0340794 8 3011 58 953م القحطانية كوزي حسن علي خلف سلو خدر ناسو  3406
ملك زمار سنجار نينوى 7 3015 116822 585 الشمال كوجر مراد سكفان خلف سلو عباس   3407

زمار سنجار نينوى 67649912 7 3011 180 569 سنجار غزال عربو علي خلف سلو علو بكر الھركاني 3408
مالك زمار سنجار نينوى 67006407 7 3008 1047 306م الشمال ھلي بركات خضر خلف سليمان بحرو علي الحسوني 3409

زمار سنجار نينوى 67649521 1 3011 86 780 الشمال زريف اسماعيل موسي خلف سليمان حسو ميرزا  3410
سنجار سنجار نينوى 4 3017 111368 572 الشمال فاطمة حسن حفو خلف سليمان علي شرو  3411

سنجار نينوى 3 3014 105287 527 قيروان غزاله خضر كارس خلف سليمان عمو حسين  3412
الحعفرية زمار سنجار نينوى 3 3010 113838 57م الشمال اديبة خلف نزان خلف سليمان قري موسى  3413
قصبه سنوى زمار سنجار نينوى 67727127 4 3012 140 358 الشمال بھار ابراھيم حسن خلف سليمان محمود مراد  3414
ميالي سنجار سنجار نينوى 67006063 5 3007 111238 550 القحطانية كوزي حمد خليل خلف سليمان مراد نيسكو شاني باقي 3415
جمرش شيخان شيخان نينوى 66979537 8 3003 81 113 شيخان زيان احمد صالح خلف سليمان مصطفى حسن 3416
قنبه سنجار سنجار نينوى 67727435 7 3012 104962 525 سنجار ميان الياس حجي خلف سمو رشو معمكي الدلكاني 3417

سنجار سنجار نينوى 0344757 8 3011 108558 543 القحطانية كوجر الياس خلف خلف سيدو عفدي دومو الخالدي 3418
سنجار سنجار نينوى 0344757 8 3011 108558 543 القحطانية كوجر الياس خلف خلف سيدو عفدي دومو الخالدي 3419
سنجار سنجار نينوى 67006011 6 3007 78 874م القحطانية زھرة رشو حجي خلف سيدو علي عمروك ادي 3420
سنجار سنجار نينوى 67006781 1 3009 79 2009 سنجار غزال دربو خرو خلف سيدو علي كشتو عمر 3421

خانصور زمار سنجار نينوى 67006951 3 3009 41 477 الشمال عمشي قاسم ادو خلف شمو حسين ملكو الشركات 3422
سنجار سنجار نينوى 67649834 6 3011 104 953 القحطانية غزال خلف شمو خلف شمو حيتو   3423
سنجار سنجار نينوى 8 3010 13 820 الشمال بيزار سيدو علي خلف شمو نايف   3424
زمار سنجار نينوى 5 3013 114937 575 الشمال عدول يوسف فندي خلف شيبو بشار خلف بھسكاني 3425
سنجار سنجار نينوى 6 3010 111470 558 الشمال كامو عدبا خلف خلف صالح حسو محكي  3426

كرزك م سنجار سنجار نينوى 67006028 6 3007 108 454م القحطانية ميان اوزا خديده خلف صبرى خديدا سعدون  3427
كابار سنجار سنجار نينوى 67007840 5 3009 110028 551م سنجار صبرو مراد الياس خلف صبري الياس مراد زغال 3428

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 6 3021 131972 660 زمار منيفه خضر الياس خلف طابور خضر يوسف الناصر 3429
جداله م سنجار سنجار نينوى 67007801 5 3009 109988 549م القحطانية منجى رشو صفوك خلف عباس صفوك حمد العيسى 3430
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كلشين شيخان شيخان نينوى 0306622 3 3002 118614 594م شيخان نجاه اسماعيل خضر خلف عبدالسالم سليمان خلف 3431
سنجار نينوى 6 3009 113189 566 الشمال خناف مارد موسي خلف عبدهللا احمد جرو  3432

مجمع تل بنات قيروان سنجار نينوى 2 3021 153 2060م سنجار شمسة محمد ھاشم خلف خلف عبدهللا خلف اسماعيل  3433
شاميكا شمال سنجار نينوى 67727102 4 3012 114408 573 الشمال بسي مشكو مراد خلف عبدهللا مشكو تويخي البازوئي 3434
جفري زمار تلعفر نينوى 6 3021 127976 640م زمار امينة سليمان علي خلف عزو عمر محي ال عمر 3435
المفري زمار تلعفر نينوى 67970410 9 3049 131987 660 زمار درة حسن محمد خلف عزو كرحي  الناصر 3436

شمال سنجار نينوى 0195167 5 3011 115804 580م الشمال ابراھيم خلف على خلف على رشو حسن الخالدى 3437
شمال سنجار نينوى 0195167 5 3011 115804 580م الشمال نعامى ميرزا رشو خلف على رشو حسن الخالدى 3438

تل بنات سنجار نينوى 3 3014 65 461م القيروان شيرين   خلف علي سمو علي  3439
سنجار سنجار نينوى 67649625 5 3011 86 981م سنجار ميان مراد ساطور خلف علي قاسم اور  3440

شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979615 5 3003 172 2268م زمار عائشة ابراھيم احمد خلف علي نعمت يوسف  3441
زمار سنجار نينوى 4 3010 155 477م سنجار خناف ھس محمد خلف عمر بشار عمر  3442

صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883106 2 3001 128233 642م زمار خاني خليف ابراھيم خلف عمر جيجو  الرشكاني 3443
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883106 2 3001 128233 642م زمار خاني خليف ابراھيم خلف عمر جيجو  الرشكاني 3444

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67376117 10 3022 12 910م ربيعه كالويش احمد ابراھيم خلف عمر عبدهللا خلف ال تاج الدين 3445
زمار تلعفر نينوى 9 3021 129251 647 زمار فاطمة علو عبدو خلف عمر كوجر عمر  3446
شمال سنجار نينوى 67727285 3 3012 114613 574م الشمال نيسان خلف نوينى خلف عيدو عبدهللا عطار الحليقى 3447
شيخان شيخان نينوى 66978117 2 3002 1197 599 شيخان اميره مشتخي خضر خلف عيسى محمد شاھين 3448
شمال سنجار نينوى 7 3010 10224 532م سنجار خفسى الياس خلف خلف غريب عتو شيبو الھسكانى 3449

يارا شمال سنجار نينوى 67006713 9 3009 113977 570 الشمال برفي غندي حسن خلف فندي حسن يوسف السموقي 3450
القحطانيه سنجار نينوى 0196311 7 3012 110015 551 القحطانية ارزان الياس عبيد خلف فيرو نھرو فرحو زغال 3451

كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67649576 10 3011 108432 543 القحطانية خاتون عفدي درويش خلف قاسكي درويش حسو االوسو 3452
زمار سنجار نينوى 67006356 7 3008 72 423م الشمال باران رشو علي خلف قاسم حسن علي  3453
سنجار سنجار نينوى 67007272 8 3007 6 780 الشمال عبدي عطو اسماعيل خلف قاسم حسو قاسم  3454

جداله سنجار سنجار نينوى 67007492 3 3008 109575 548م القحطانية بسى خضر زندكى خلف قاسم حسين علي التمو 3455
قصركي سنجار سنجار نينوى 6 3009 100 587 اسمر عباس سيبو خلف قاسم خلف ماجد ادي 3456

سنجار سنجار نينوى 67727712 9 3012 110901 555 القحطانية منى درويش خلف خلف قاسم عباس ماجد  3457
بارا زمار سنجار نينوى 66981194 9 3006 114123 571 الشمال خفش احمد نعيمة خلف قاسم عمر اقو  3458

زمار سنجار نينوى 67649527 1 3011 127 423م الشمال كامو ابراھيم خانو خلف قاسم فندي احمد  3459
سنجار سنجار نينوى 67006523 4 3005 104180 521 سنجار مريم محمد علي سعيد خلف قاسم محمد برو  3460

خانصور شمال سنجار نينوى 6 3010 113288 567 الشمال كوجر مسيخ بلو خلف قاسم محمود شمو  3461
سنجار نينوى 67727725 9 3012 104429 523م سنجار عدالن قاسم خديدا خلف قاسم ميرزا حسن  3462

زمار سنجار نينوى 67727593 8 3012 194 669 الشمال نعام خلف مراد خلف قاسم يوسف عنش  3463
زمار سنجار نينوى 1 3015 114511 573 الشمال زيزي شمو خلف خلف قرو حمو سمو  3464

ورديه سنجار سنجار نينوى 67727293 3 3012 789 554 القحطانية كالن حسين بشار خلف قطو عباس قاسم زندنان 3465
زمار سنجار نينوى 67647901 7 3015 116795 584 الشمال غزال علي درويش خلف كارس درويش حمو  3466

حيالي سنجار سنجار نينوى 67007756 5 3009 111377 557 القحطانية زيفي اسماعيل اوصمان خلف كارس عتو عتك السلو 3467
كولكا شمال سنجار نينوى 67764091 8 3017 115340 577 الشمال بھار الياس علي خلف كجو بكر حسين  3468
كولكا شمال سنجار نينوى 67764091 8 3017 115340 577 الشمال غزال سيدو خدر خلف كجو بكر حسين  3469
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يارة زمار سنجار نينوى 67649528 1 3011 114038 571 الشمال بسي خديده احمد خلف كجو عبدو بكر  3470
القحطانية سنجار نينوى 67006294 9 3008 108191 541م القحطانية حنيف خلف درويش خلف كجوج حسين علي الزرو 3471

خانصور زمار سنجار نينوى 67649480 1 3011 101 358م الشمال بير دھار داود خلف كريم خديدا خلف  3472
بريكا شمال سنجار نينوى 67727142 4 3012 24 423 الشمال بسي خليل ابراھيم خلف كشتر يوسف ابراھيم الھسكاني 3473

زمار تلعفر نينوى 2 3051 17 2038م زمار نورة خلف علي خلف محمد عزو خلف  3474
بيري سنجار سنجار نينوى 0339829 3 3011 108428 543 القحطانية عيشان ميرزا كاري خلف مراد الياس حسن ارلعو 3475

زمار سنجار نينوى 67649942 7 3011 85 782م سنجار كوري يوسف خلف خلف مراد حمو يلو السموقي 3476
شاميكا زمار سنجار نينوى 6 3010 114755 574 الشمال حمد خديدا تويثي خلف مراد خدر حسن اليازوئي 3477
حيالي سنجار سنجار نينوى 67007485 3 3008 110924 555م القحطانية خفشى مراد يوسف خلف مراد عبدهللا حمزو شاني باقي 3478
تربكه شمال سنجار نينوى 67727426 7 3012 163 781 الشمال سيفي قولو قاسم خلف مراد علي ميرخان القيجكاني 3479

بيتون شرقي زمار سنجار نينوى 0340953 8 3011 78 1158 الشمال زرو عديب محو خلف مراد علي نعمت الخالدي 3480
تبه سنجار سنجار نينوى 67727182 4 3012 104961 525 سنجار غزاله عامر ادو خلف مراد قاسم شمو الدكاني 3481

سنجار سنجار نينوى 8 3010 66 423 سنجار بيزار نايف قيقو خلف مراد قري احمد  3482
سنجار سنجار نينوى 67727157 4 3012 159 938م سنجار دالل شمو اشو خلف مشكو سلي خلف شاني بافي 3483

سنجار نينوى 9 3010 60 998م القحطانية بوري نايف قاسم خلف مطو خلف عبدهللا  3484
سنجار نينوى 10 3007 104425 523 سنجار خلف ميرزا داود عيسي    3485

دھوال زمار سنجار نينوى 66622749 8 3006 115574 578 الشمال غزال بركات سالم خلف ميرزا سالم فرمان الجيلكي 3486
سنجار نينوى 66981138 3 3006 71 484م القيروان كنى خلف ميرزه خلف ميرزه خلف   3487

شاميكا شمال سنجار نينوى 67727580 8 3012 106 499 الشمال كجو حجي رشو خلف نايف رشوكا حسين البازوني 3488
سنجار سنجار نينوى 110210800 4 3009 106621 534 القيروان سوسن شيخو عبو خلف ھاون احمد محمد  3489
زمار سنجار نينوى 67649511 1 3011 114774 574 الشمال خاني الياس خلف خلف ھزارع حسن رمو  3490

كاني سارك سنجار سنجار نينوى 67727035 10 3011 192 2037م سنجار خناف مراد خضر خلو جاحي معمكو عنو  3491
زومانى م سنجار سنجار نينوى 67006031 6 3007 109877 550ا القحطانية بھارى مراد خديدا خلو حمزو جانكير مھمد عمر 3492
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 66883434 5 3001 108 2189م زمار حليمه حسن خالد خلو رشيد قاسم سليمان ال سليمان 3493
شيخ خنش سنجار سنجار نينوى 67727148 4 3012 176 256م سنجار بيزاري عمر كلو خلو قاسم سعدو علي الشھواني 3494

سنجار سنجار نينوى 7 3009 85 569 سنجار خليل ابراھيم احمد حامد    3495
سنجار سنجار نينوى 7 3009 85 569 سنجار خليل ابراھيم احمد حامد    3496

ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67375113 6 3022 186 872م ربيعه شيرين موسي خالد خليل ابراھيم احمد درويش  3497
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67375113 6 3022 186 872م ربيعه شيرين موسي خالد خليل ابراھيم احمد درويش  3498

زمار تلعفر نينوى 2 3051 129137 646 زمار امينة علي شرف خليل ابراھيم احمد يوسف  3499
ماسكه زمار تلعفر نينوى 4 3021 76 2147م سنجار حليمة حسين خالد خليل ابراھيم بنيامير كلش  3500
باباو شيخان نينوى 66980004 1 3004 118959 594م شيخان كلي محمد احمد خليل ابراھيم جمعه عبدالوھاب 3501

زمار سنجار نينوى 6 3010 33 47 الشمال نعامة قاسم خليل خليل ابراھيم حلو شمو الدخي 3502
كرسى زمار سنجار نينوى 67009329 10 3005 54 987م الشمال خفشى نعمت شحو خليل ابراھيم خليل عجو الدخى 3503

كنديناوة سنجار نينوى 66883018 1 3001 104287 522م سنجار شھله عبداللطيف حميد خليل ابراھيم داود عيسى  3504
قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 5 3021 135455 678 ربيعه سلطانه عبدهللا تاج الدين خليل ابراھيم صوفي محمد ال مراد 3505

سنجار سنجار نينوى 66981268 2 3005 170 1206م سنجار زوزان قاسم عزيز خليل ابراھيم عزيز يونس  3506
خالند كوير مخمور 68224715 3 3043 153 300م كوير ليلى عزيز عبدهللا خليل ابراھيم علي عبدهللا  3507

خان صفيه زمار تلعفر نينوى 66883415 5 3001 8 21147م زمار ھزني عزت لوند خليل ابراھيم عمر محو  3508
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موسى رش ربيعه تلعفر نينوى 67375125 6 3022 108 410 ربيعه نازي احمد شرف خليل ابراھيم محمد عمر ال بيجو 3509
كوير مخمور نينوى 9 3029 32 1036 اربيل شكريه ابراھيم عمر خليل ابوبكر محسن شيخه  3510

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978740 1 3003 14 1420م شيخان احالم محمد رشيد خليل اسماعيل صالح حيدر 3511
الجفرية سنجار سنجار نينوى 67006222 3 3009 199 540 الشمال شيرتي جرو توتي خليل الياس خليل يوسف جفري 3512

شيخان شيخان نينوى 66979222 6 3003 9 249م شيخان فائزه حسن مصطفى خليل الياس ولي اسماعيل 3513
سنجار سنجار نينوى 67009386 2 3009 44 405م سنجار مھينة علي عاصي خليل بدل عاصي حمو الھسكاني 3514

مخمور نينوى 68224556 4 3042 117 1061م اربيل نازناز كاك حمد امين خليل جمال حمد امين   3515
ماسكة زمار تلعفر نينوى 9 3021 32554 563 ربيعه نازي حامد ابراھيم خليل حاجي عبدي   3516
علي عبار زمار تلعفر نينوى 66979547 8 3003 11 2251م زمار بشرى عمر رشو خليل حسن رشو سلو ال حسو 3517
كرسي زمار سنجار نينوى 6 3010 114 919م الشمال عيشي قاسم جردو خليل حسن عصمان اسماعيل  3518

مجمع التاميم زمار سنجار نينوى 67727637 8 3012 166 600م الشمال خاتون حسن علي خليل حسين سمو حسين  3519
سنجار سنجار نينوى 67007329 7 3005 109163 546 القيروان جميله ابراھيم خليل خليل حسين محمد خلف  3520
القيروان سنجار نينوى 67006558 3 3005 21 1999م سنجار فوزيه احمد مصطفى خليل حمو خلف حسين الحسين 3521
سنجار سنجار نينوى 67009188 6 3005 109610 549 سنجار ميان سعدون رشو خليل حيدر قاسم زورو  3522
قراج مخمور نينوى 5 3028 55152 276 اربيل كرحة حسين حمد خليل خالد رحمان   3523
شيخان شيخان نينوى 66979116 6 3004 93812 470ب شيخان حليمه تمر مجيد خليل خالد ولى سليمان 3524

سيدعبيد كنديناوة مخمور 68224889 5 3043 118 1045 كنديناوة امنه عبدهللا سعدي خليل خضر مولود حمه  3525
سنجار سنجار نينوى 67727702 9 3012 175 542 القحطانية ساري خلو قاسو خليل خلف حسن محمود  3526

مجبوريه زمار سنجار نينوى 67006960 3 3009 113360 567 الشمال ليلى عيدو كجو خليل خلف قاسم علي الدناني 3527
سنجار سنجار نينوى 67649814 6 3011 193 351 سنجار وسو سليمان بشير خليل خلف قاسو عليكا  3528
سنجار سنجار نينوى 1 3010 104387 522 سنجار خليل خلو حسن علي يحي   3529
سنجار سنجار نينوى 67727054 1 3012 105428 528 سنجار بسي ميرزا خلف خليل خنجو خلف   3530

مخمور 67972550 5 3047 بيمان ابابكر حمد امين خليل خورشيد حمد خورشيد  3531
ماسكة زمار تلعفر نينوى 67375118 6 3022 132608 664 ربيعه خوفي خالد ھسام خليل درويش ھسام يوسف  3532

زمار سنجار نينوى 66883371 4 3001 109202 547م سنجار بلقيس الياس خضر خليل رزا مراد على  3533
سنجار نينوى 10 3019 104868 525 سنجار كلي عمر شرو خليل رشو شرو منن  3534

جدالة القحطانية سنجار نينوى 2 3011 108394 542 القحطانية ايلخان عمر الياس خليل زندين حسن   3535
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458950 9 3022 132771 664م ربيعه خمي احمد بشير خليل سلو بشير احمد ال احمد 3536

سنجار سنجار نينوى 67006927 7 3009 79 542م القحطانية مياني رشو خدر خليل سلو خدر ناسو الخالتي 3537
سنجار سنجار نينوى 2 3021 116 2000 سنجار باسمة حمو حسن خليل سليمان احمد محمد  3538
سنجار سنجار نينوى 2 3021 116 2000 سنجار باسمة حمو حسن خليل سليمان احمد محمد  3539

عبداليه شيخان نينوى 66982683 10 3004 8 1421م شيخان صافيا خضر محمد خليل سليمان خليل سليمان 3540
كر فقير شيخان نينوى 66979928 1 3004 76 2012م شيخان بشره محمد عزيز خليل سليمان مصطفي حسن 3541

سنجار سنجار نينوى 67006209 5 3007 166 389 القحطانية ساري موسي دربو خليل سليمان مطو محمود شاني باقي 3542
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375173 6 3022 90 578م ربيعه ربعه صالح درويش خليل شكو عبدك قاسم ال قاسم 3543
تل الذبيان زمار تلعفر نينوى 67375472 8 3022 132915 665 ربيعه بسي حسن درويش خليل شويش ابراھيم محمد الخوخة 3544

شيخان شيخان نينوى 66978108 2 3002 128 378 شيخان مريم يوسف رشسد خليل صابر يونس خليل 3545
كاني سارك شيخان شيخان نينوى 66978796 1 3003 12 1412م شيخان مشي خان مصطفى مجيد خليل صالح رسول خدر 3546

القحطانيه سنجار نينوى 67727386 8 3012 25 938م القحطانية بسي سليمان قامو خليل صالح علي ابراھيم  3547
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كيسى قلعه شيخان نينوى 66978871 2 3003 193 1968م شيخان شمال سليم محمد خليل صالح مصطفى علي 3548
شيخان شيخان نينوى 66978880 3 3003 46 1785م شيخان سيبر طه محمد خليل طاھر ابراھيم يونس 3549

بارا زمار سنجار نينوى 1 3008 146 1960م الشمال زريفة عيسي قورو خليل عباس سليمان ماجد  3550
سنجار نينوى 9 3019 109296 547م سنجار سبان علي ابراھيم خليل عبدال ابراھيم اسماعيل  3551

علي عبار زمار تلعفر نينوى 66883286 3 3001 95 2147م زمار فاطمة صبري حسين خليل عبدالرحمن قاسم   3552
زمار تلعفر نينوى 4 3021 65 2298م زمار حليمة احمد حمو خليل عبدهللا اسماعيل عبد  3553

ماجيداوة كوير مخمور نينوى 6 3029 30046 151 كوير فوزيه بيرداود محمد امين خليل عبدهللا اسماعيل عبدهللا  3554
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66978415 8 3002 24 1415م شيخان زھره ابراھيم على خليل عبدهللا جمعه سليمان 3555
حمدان قيروان سنجار نينوى 8 3020 166 2000م مسري وديع ھادو خليل عبدو شمو   3556
ماسكة زمار تلعفر نينوى 67805675 10 3023 131 1698 ربيعه مھا اسماعيل احمد خليل علي احمد درويش ال درويش 3557

زمار تلعفر نينوى 67458928 9 3022 132644 664 ربيعه قمري احمد ميرزا خليل علي جندي  ال جندي 3558
ربيعة تلعفر نينوى 4 3021 97 2168م زمار ھزني سليمان حسو خليل علي حسو حاجي  3559
شيخان شيخان نينوى 66883664 8 3001 93680 469م شيخان كل احمد عثمان خليل علي خدر الياس 3560

جفري زمار سنجار نينوى 8 3012 114365 572 الشمال كامو بركات سفر خليل علي درويش محي جفري 3561
سنجار نينوى 5 3022 81 910 ربيعه شمس ابراھيم حسين خليل علي سعدون علي  3562

سنجار سنجار نينوى 67727028 10 3011 168 1331م سنجار فاطمة خلف رشو خليل علي عرب حسين  3563
شيخان شيخان نينوى 66883747 9 3001 61 2286 شيخان امينة بھرام علي خليل علي عمر حاجي  3564
زمار سنجار نينوى 0344654 3 3011 115027 576 الشمال ايلخان خدر فتو خليل عمر خليفة حسين الھسكاني 3565
سنجار سنجار نينوى 0344661 3 3011 110767 554 القحطانية منيفه عباس موسى خليل عمر رشكو   3566

تل انديبان زمار تلعفر نينوى 5 3021 132918 662م زمار عائشه عبدي ابراھيم خليل عمر علي حناش ال علي 3567
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458949 9 3022 132981 664م ربيعه قمري محمد قاسم خليل عمر ھسن جوبان ال جوبان 3568
سميالن زمار تلعفر نينوى 66979660 5 3003 118 2256م زمار عائيشه عبدي سعدو خليل فرحان حسين محي ال حسين 3569
بارا زمار سنجار نينوى 68001961 1 3020 6690467 57م سنجار بسي علي شمو خليل قاسم حسن علي سموقي 3570
كابار سنجار سنجار نينوى 67007819 5 3009 110024 551 القحطانية ضمري خديدا عيدو خليل كجي بكر خليل زغال 3571
كبير زمار تلعفر نينوى 669786336 7 3002 84 2112م زمار مريم كوري شالل خليل كري جلو حاجو جلو 3572

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 7 3021 1 610م زمار فاطمة معزو عمدي خليل كري موسى مراد  3573
باره حطين سنجار نينوى 10 3020 113795 569 الشمال روشى كالو محمد خليل كلى بيشو مراد  3574

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67805539 10 3023 83 2287 زمار بيروز حاجى جانسو خليل لزكين عرب ھمندو عرب 3575
كوير مخمور 67970127 5 3049 14 414 كوير عائشه محمد حسن خليل لطيف رمضان   3576

مجبوريه زمار سنجار نينوى 67649591 10 3011 119 423 الشمال ساري عيسو كراف خليل لوسي خلف خلو الدناي 3577
بيره به رازه كنديناوه مخمور نينوى 67970241 4 3049 189 1195م كنديناوة ريزان محمد حسن خليل مامند رسول وسمان  3578

شيخان شيخان نينوى 66978965 3 3003 159 753م شيخان فيان عباس عمر خليل محمد الياس محمد 3579
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376125 10 3022 132741 664 ربيعه ليلى حسين علي خليل محمد حاجي عبدي ال عمر 3580
الوليد زمار تلعفر نينوى 67375114 6 3022 121 225 ربيعه زھرة محمو طة خليل محمد عبدي محمود ال محمود 3581

شيخان شيخان نينوى 66978123 2 3002 171 1298م شيخان سلمى محمدامين حسين خليل محمد عمر اسماعيل 3582
قايماوه شيخان نينوى 66982687 10 3004 89 1417م شيخان بلقيسه عثمان خضر خليل محمد عمر بارين 3583

كوير\ مخمور نينوى 1 3030 18 3134 مخمور سميره طاھر احمد خليل محمد قادر   3584
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 31862 160 كوير بري عمر علي خليل محمد مولود عبدهللا  3585

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66979111 6 3004 138 514 شيخان فاطمه حسن ابراھيم خليل محمدامين حسن مصطفى 3586
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اليبشر كلك حمدانية نينوى 67972209 3 3048 3 2305 الحمدانيه اميرة اسعد عوسمان خليل محمود قادر عزيز  3587
سنجار سنجار نينوى 5 3010 49 56م سنجار لوزيتة علي نذير خليل مراد سمو الياس شيخ 3588

كري زركا سنجار سنجار نينوى 66979609 5 3003 21 2062م الشمال كلي حجي عفدي خليل مراد صالح نافخوش  3589
مجمع حطين زمار سنجار نينوى 67006748 9 3009 113830 570 الشمال عرنو سعدو ظاھر خليل مراد ملحم مراد السموقي 3590

كوير مخمور نينوى 9 3028 12 266م كوير قدريه خورشيد قادر خليل نادر محمود احمد  3591
زوحالي شنكال سنجار نينوى 2 3010 109864 550ب القحطانية حوري اذي العباس خليل نايف عمر حسن عمر 3592

سنجار نينوى 6 3010 107931 540 القحطانية مريم عبدهللا محمد خليل ھادي احمى شيخو الشيخو 3593
شورة زنكة كنديناوة مخمور نينوى 67972807 7 3049 11 1524م كنديناوة بشري مصطفي  خليل ولي يابة علي  3594
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال جوني خلف محي خليل يوسف تمو   3595
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال حسن خليل خليل خليل يوسف تمو   3596
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال حمو خليل يوسف خليل يوسف تمو   3597
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال رسو خليل يوسف خليل يوسف تمو   3598
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال زريف حسن صفر خليل يوسف تمو   3599
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال سيروان خضر خليل خليل يوسف تمو   3600
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال فايز الياس خليل خليل يوسف تمو   3601
جفريه زمار سنجار نينوى 68722822 1 3014 114448 573م الشمال ھلي خفر خليل خليل يوسف تمو   3602

زمار سنجار نينوى 67727633 8 3012 40 423م الشمال شيرين صالح علي خليل يوسف يوسف عطو الدغي 3603
خزنة شيخان سنجار نينوى 2 3028 35762 179 حمدانية خوله محمد اسماعيل خليل يونس حسن   3604

شيخان شيخان نينوى 66979366 7 3003 132 474م شيخان غربه محمد طاھر خليل يونس محمد يونس 3605
كوير مخمور نينوى 9 3028 303880 152 كوير عائشه رشيد محمد خليل يونس مصطفى احمد  3606
قراج مخمور 67972841 7 3049 180 1076 قراج كزال حمد  خمجير حسن حمد  دزي 3607

عوينة زمار تلعفر نينوى 67376131 10 3022 132836 665 ربيعه كلش محمد حامد خمي ابراھيم بكر محمد ال حامد 3608
مھد سنجار شيخان نينوى 68052053 8 3027 117295 587 شيخان خيري مراد حسين خمي حسن جمو علي 3609
مھد سنجار شيخان نينوى 68052053 8 3027 117295 587 شيخان مراد حسين  خمي خدر علي خدر 3610

شمال سنجار نينوى 67010000 6 3008 113197 566 الشمال شمو احمد موسى خناف احمد حسن خليل  3611
حطين الشمال نينوى 67970892 6 3018 113786 569م الشمال زيري سيدو قطو خناف اومر موسي دھار سموقي 3612
حطين الشمال نينوى 67970892 6 3018 113786 569م الشمال ملحم مراد ملحم خناف اومر موسي دھار سموقي 3613

بارا زمار سنجار نينوى 67648024 8 3018 114073 571 الشمال كتى على بشار خناف جوكو حمد  السموقي 3614
شمال سنجار نينوى 67648003 8 3018 113981 570 الشمال خستى خلف حسين خناف حسين ناصر عبدهللا السموقي 3615

بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 114267 572م الشمال سحان حجى عتو خناف خلف حسن غانم سموقي 3616
سنجار نينوى 9 3019 104996 525 سنجار خناف خلف شمو     3617

بئرادم زمار سنجار نينوى 67459854 10 3020 114979 575م الشمال خناف دربو خلف مطو    3618
جغريه زمار سنجار نينوى 67375598 9 3018 114486 573 الشمال حسين حلو حسينوك خناف سعدون خليل يوسف جغريه 3619
جغريه زمار سنجار نينوى 67375598 9 3018 114486 573 الشمال قاسم حسين حلو خناف سعدون خليل يوسف جغريه 3620
بارا شمال سنجار نينوى 8 3018 74 636م الشمال شرو خرنو موسى خناف شمو حسين ملكو السموقي 3621
باره زمار سنجار نينوى 8 3007 113790 569 الشمال خناف عباس كتو علي السموقي   3622
بارا شمال سنجار نينوى 67648025 8 3018 114290 572 الشمال حروت قاسم حطو خناف عبدهللا خليل حسين السموقي 3623

سنجار سنجار نينوى 0340670 9 3011 125 615 الشمال الياس ميشو لشو خناف كورو احمد دھار الدخي 3624
زمار سنجار نينوى 4 3019 110922 55 القحطانية مراد علي عباس خنسو علي مراد  محي 3625
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بارة شمال سنجار نينوى 67648006 8 3018 113852 570 الشمال اسود حمو ملم خنسي بشار ناصو حيسو السموقي 3626
زمار سنجار نينوى 67009992 6 3008 114413 573 الشمال سليمان مرزا جرو خنسي رشو خلف سفر البازوئي 3627

فياض زمار سنجار نينوى 67648008 8 3018 112920 565 الشمال اسماعيل حسين  خنسي يوسف حسين ھومو الجيلكاني 3628
كنديناوة مخمور نينوى 10 3029 33545 168 كنديناوة عمر فتاح  خوازيه كريم احمد   3629

عشترالك قراج مخمور نينوى 6 3029 41 1049 قراج محمود كريم  خوجي كريم احمد قادر لك 3630
قراج مخمور 8 3029 55680 279 قراج احمد عبداللة  خوجي مصطفى عمر ميرزا  3631

جم يل صف زمار تلعفر نينوى 67375360 3 3022 164 2287م زمار بابير يوسف حسين خوخي ابراھيم سعدو حسو  3632
زمار تلعفر نينوى 67375332 3 3022 132970 665 ربيعه على حاجى محمد خوخي ابراھيم علي ميرزا ال ميرزا 3633

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376199 10 3022 132740 664 ربيعه خوخي عبدي سليمان درويش ال درويشخلف ابراھيم درويش 3634
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375224 5 3022 158 1736 ربيعه شيماء حاجم حسين خورشيد ابراھيم محمد حسين ال ميرز 3635
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66979593 9 3003 118833 595 شيخان خديجه محمد علي خورشيد الياس جمعه عبدالوھاب 3636

كوير مخمور 7 3029 36 126م كوير نھايت خضر حمد خورشيد بايز حمد   3637
برطلة حمدانية نينوى 12 3032 10 2268م برطلة جيمن رشيد خورشيد خورشيد جمشيد خورشيد 3638
برطلة حمدانية نينوى 12 3032 10 2268م برطلة جيمن رشيد خورشيد خورشيد جمشيد خورشيد 3639

صفية كوير مخمور نينوى 67970103 5 3049 4 1562م كوير سميعة اسماعيل سفر خورشيد حسين جارهللا   3640
خورمه له مخمور مخمور نينوى 67251608 4 3031 167 610م كنديناوة نخشين مصطفى اسماعيل خورشيد رسول سعيد رسول  3641
انجروك شيخان شيخان نينوى 66979823 7 3004 117862 590 شيخان حمديه عبدالقادر صالح خورشيد رشيد صالح رشيد 3642

قراج مخمور نينوى 9 3029 197 1198 اربيل نھايه عبدهللا عبدالحميد خورشيد شيره سعيد مولود  3643
شبخان شيخان نينوى 66883890 5 3002 37 317 شيخان سحيني ابراھيم فرتو خورشيد طاھر حسن عبدهللا 3644

كلشين شيخان نينوى 66982689 10 3004 46 1415 شيخان قدم ابراھيم رشيد خورشيد عبدهللا عمر عبدهللا 3645
كوير مخمور نينوى 5 3028 29889 150 اربيل مھاباد محسن رحمان خورشيد عثمان مولود   3646
شيخان شيخان نينوى 66978693 5 3002 118725 1592 شيخان خاتون كامل شكر خورشيد عرب خورشيد عبدال 3647
سنجار سنجار نينوى 67458089 1 3020 40 1689م سنجار مني صالح حسين خورشيد علي فياض احمد  3648

باباو شيخان شيخان نينوى 66883506 6 3001 189 1413م شيخان باكزه شھاب محمد خورشيد مجيد ابراھيم محمد 3649
كنديناوة ديبكه مخمور 1 3030 99 331 كنديناوة اديبه ھادى حسين خورشيد مجيد حمد امين   3650

شيخان شيخان نينوى 66883579 6 3001 65 2011م شيخان جويدا عزت سليم خورشيد محمد سليمان عبدالرحمن 3651
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982471 8 3004 14 1422 شيخان بھيه قاسم حسن خورشيد محمد علي قادر 3652

بيرةكةبران كوير مخمور 68051515 9 3036 54 1458 كوير ماھيه بكر حسين خورشيد مصطفى احمد حاجي  3653
شيخان شيخان نينوى 66978564 9 3002 8 1958 شيخان فيروز سليم اسماعيل خورشيد ولي عباس اسماعيل 3654

االسكينية سنجار سنجار نينوى 3 3010 107 953م القحطانية ساري حسين حجي خوشو خلف علي عمر  3655
عبداليه فاروق شيخان نينوى 66982707 10 3004 58 1966م شيخان نوروز جاسم محمد خوشويز علي محمد علي 3656

سنجار نينوى 3 3007 103 1508 البعاج خولة اودي بسي اودي الجلكاني   3657
شيخان شيخان نينوى 66883710 9 3001 158 1415م شيخان جوى حميد محمود خوله شكري محمد عبدهللا 3658

مجمع حطين زمار سنجار نينوى 67970867 6 3018 115689 579 الشمال شيخ مجول خلف عيسى خونافي قاسم خدر حسن ادي 3659
مجمع حطين زمار سنجار نينوى 67970867 6 3018 115689 579 الشمال صبريه كالو خدر خونافي قاسم خدر حسن ادي 3660
مجمع حطين زمار سنجار نينوى 67970867 6 3018 115689 579 الشمال نايو مجول خلف خونافي قاسم خدر حسن ادي 3661
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982465 8 3004 62 1242 شيخان اسمر حسين خضر خير الدين قاسم ابراھيم 3662
باباو شيخان شيخان نينوى 66979179 6 3004 185 1426م شيخان تافكه عبدالرحمن احمد خيرالدين ابراھيم رشيد عمر 3663

سنجار سنجار نينوى 67009069 6 3005 141 2269م سنجار سعديه عمر قادر خيرالدين احمد داود عيسى  3664
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قايماوه شيخان نينوى 66982704 10 3004 71 شيخان ريمان اسماعيل حسن خيرالدين جبرئيل ولي اسماعيل 3665
سنجار سنجار نينوى 66883126 2 3001 148 1288 سنجار خالدة يوسف احمد خيرالدين رشيد خليل يونس  3666
شيخان شيخان نينوى 66883853 10 3001 117058 586 شيخان ضحى محمد عبدال خيرالدين محي الدين عبدهللا 3667

صفيه كوير مخمور 6 3028 87 1007م كوير سعاده دھام محمد خيرهللا حاتم عكيد   3668
حوشترالوك قراج مخمور 67970277 6 3049 63 1198 قراج اميره عبدالحميد محمد خيرهللا عبدالكريم محمد  لك 3669

كوير مخمور نينوى 2 3029 175 49 كوير شاھده دارا محمد خيرهللا نافع خوادا يوسف  3670
ھريكو شمال سنجار نينوى 67459808 9 3020 47 962 سنجار كتون خديده داود خيرو الياس حسن خديده  3671
كزرك سنجار نينوى 6 3007 108727 544 القحطانية مسكين حجي خنجر خيرو بدل حسن تمو العمر 3672
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979198 7 3004 56 1420 شيخان جميله عبدالرحمن محمد امين خيرو حبيب محمد كرم 3673

سنجار سنجار نينوى 67459910 8 3020 54 587م القحطانية شيرين كريت خلف خيرو حجي حسن مطو  3674
زمار سنجار نينوى 9 3019 115700 579 الشمال خيرو حسين علي ابراھيم    3675

جدالة القحطانيه سنجار نينوى 67727299 3 3012 108520 543 القحطانية باران شفان قاسم خيرو حيدر قاسم عبدي ال دومو 3676
سنجار سنجار نينوى 4 3010 108742 544 القحطانية شيرين خلف حسين خيرو خديدة ابراھيم خالد دنادي 3677
سنجار سنجار نينوى 67727251 3 3012 106296 532 سنجار مھدي خلف نمر خيرو خلف خديدة   3678

اشكفتان شرقي قيروان سنجار نينوى 67727738 9 3012 44 707 سنجار كلي خديدا مشكو خيرو خلف خضر منت  3679
ھمادن سنجار سنجار نينوى 67006925 7 3009 10516 526 سنجار ميلي حسين علي خيرو خلف يزدو قاسو الھسكاني 3680
راشد سنجار سنجار نينوى 2 3010 121 962 الشمال نعام خدر موسو خيرو سعدو شومكي سينو الخالدي 3681

زمار سنجار نينوى 2 3010 109838 155 القحطانية خيرو عبدي قاسم     3682
ھمادن سنجار سنجار نينوى 67006924 7 3009 9 324م سنجار ھزو مراد يوسف خيرو قاسم عبدو سلو الدلكاني 3683

سنجار سنجار نينوى 67009060 6 3005 106 423م الشمال عيشان ميرزا رشو خيرو قورو خلف  الھويري 3684
سنجار سنجار نينوى 67649852 6 3011 116601 584 الشمال زھره صالح خلف خيرو محمد حموش  الھسكانى 3685

كرعزيز شرقي سنجار سنجار نينوى 67649824 6 3011 108486 543 القحطانية خني حسن جردو خيرو محمود علي ناصر حولكي 3686
زورافا زمار سنجار نينوى 67458041 1 3020 100 2190 الشمال زھرة خلف خديدة خيرى خديدة داود عمر  3687

سنجار سنجار نينوى 67458017 1 3020 42 2297م سنجار شيرين محمود عبدالرحمن خيري الياس موسى محمد  3688
زمار سنجار نينوى 66883375 4 3001 65 5152 سنجار دلير صالح خليل خيري بدل خليل دھو  3689

بارا زمار سنجار نينوى 67761813 9 3016 114274 5112م الشمال النجاة رفو سلمان خيري حسن رفو سليمان  3690
بارا زمار سنجار نينوى 67761813 9 3016 114274 5112م الشمال يارة قوقاي الشمال خيري حسن رفو سليمان  3691

زمار تلعفر نينوى 66883345 4 3001 128233 642 زمار سوسن دردو خطر خيري خلف عمر   3692
زمار تلعفر نينوى 66883345 4 3001 128233 642 زمار سوسن دردو خطر خيري خلف عمر   3693
زمار سنجار نينوى 66883040 1 3001 118845 580 الشمال نوره عيسى علي خيري صالح خلف سليمان  3694
شمال سنجار نينوى 67458492 2 3020 الشمال ھزار عمر خلف خيري قاسم حسن علي الھسكاني 3695
شمال سنجار نينوى 67458492 2 3020 الشمال ھزار عمر خلف خيري قاسم حسن علي الھسكاني 3696

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978585 9 3002 80 1416م شيخان شھديه خضر عبدهللا خيري قاسم علي ممي 3697
كرسي زمار سنجار نينوى 66883212 3 3001 41 1995 الشمال وحيدة خلف صالح خيري قاسم ھسن عبدهللا  3698
ورديه بعاج سنجار نينوى 67458088 1 3020 151 647م سنجار خبات ناصر عثمان خيري مراد حسن   3699
اسكينة سنجار سنجار نينوى 66883033 1 3001 114 2247 القحطانية ختي قاسم خلت خيري مراد خليل رشو  3700

شيخان شيخان نينوى 66978113 2 3002 97 474م شيخان عيشان علي محمد خيريه محمد عثمان درويش 3701
برايم باول قراج مخمور نينوى 8 3028 56 1097 قراج شھينه سعدي حمد امين دارا بكر حمد سمايل  3702
زمارة بيجي كوير مخمور نينوى 4 3034 79 1051 كوير نازنين صابر عبدهللا دارا توفيق عبدهللا احمد  3703
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سيد امين كوير مخمور نينوى 67254409 5 3030 85 1428 كوير بسى خالد ويسى دارا جعفر طاھر كريم فقي ملكي 3704
دوسه ره زيري قراج مخمور 4 3030 33 446م قراج سوزان كاكل حسين دارا حسن حسين عزيز مام سيني 3705

خزنة ديبةكة مخمور 67646860 1 3029 118 1085 كنديناوة الجان ابوبكر عبدهللا دارا حمد عبدهللا   3706
صفية كوير مخمور 9 3042 199 40 كوير لطيفة كاويز عبدلي دارا حميد ھرزاني مصطفى كاكي 3707

ديري بيش كوير مخمور 67970216 4 3049 12 1510م كوير فخريه علي سعيد دارا خضر حسين حمد  3708
كوير مخمور نينوى 6 3029 63 1291 كوير ارية حمزة محمد دارا سليم محمد قادر  3709
كوير مخمور نينوى 1 3030 66 1132 كوير شاديه مولود  دارا صالح حمد   3710

كعيتل كوير مخمور 67970279 6 3049 158 1190 كوير درخشان قادر محمد دارا عثمان احمد حمد  3711
ماجد كنديناوة مخمور 68224774 3 3043 31575 158 كنديناوة شيالن خالد محمد امين دارا عثمان اسعد يونس ساله يى 3712

ديبكة مخمور نينوى 67646863 2 3029 161 607م كنديناوة ليلى حامد محمدامين دارا عزيز علي عبدهللا  3713
كنديناوة مخمور 67972029 3 3049 62 1040م كنديناوة عائشة كريم صالح دانا اسماعيل معروف بايز  3714
كوير مخمور نينوى 5 3032 65 1459 كوير خوناو خالد قرني دانا علي صالح عبدهللا  3715
ديبكة مخمور 8 3029 62 1695م قراج بيخال محمود رسول دانا قادر نادر   3716

مجمع العدنان القحطانيه سنجار نينوى 67762406 3 3017 19755 549 القحطانية ھيام خلف حساة داود ادو عيدو ادو  3717
قصركي زمار سنجار نينوى 67727263 3 3012 15 877م الشمال عيشان داود اسماعيل داود الياس حسين حجي الحلفي 3718

شيخان شيخان نينوى 66978104 2 3002 109 1785م شيخان حليمه محمد علي داود جولي احمد محمد 3719
الورديه سنجار سنجار نينوى 67727136 4 3012 110772 554 القحطانية عدولي حسين كلي داود حسين بشار قاسم زندنان 3720
شاميكا زمار سنجار نينوى 6 3010 120 423م الشمال ميردين حسن سفوان داود خديدا تويني كتي البازوكي 3721
خانصور شمال سنجار نينوى 0344710 8 3010 139 779م الشمال سيفى باسى حجى داود خلف حسو تعلو الرشكانى 3722
زورافا زمار سنجار نينوى 67458053 1 3020 103 2190 الشمال نفيه خلف خديدا داود رشيد ابراھيم   3723

شيخان شيخان نينوى 66978543 9 3002 92 1415 سنجار بھيه احمد رسول داود سليمان احمد عبدالكريم 3724
الوردية سنجار سنجار نينوى 0330197 10 3010 110232 552 القحطانية كوري قاسم شمو داود سليمان رشو خلف الزندنان 3725

سنجار سنجار نينوى 67649571 10 3011 113065 566م الشمال مياسه برجون شمو داود سليمان شمو يوسف  3726
سنجار نينوى 67006306 9 3008 1 56م سنجار فھيمه طيب سليمان داود سليمان عباس سليمان  3727

شيخان شيخان نينوى 66978515 9 3002 102 355م شيخان شفاء يحيى عزيز داود سليمان عبدهللا محمد 3728
حمد اّغا زمار تلعفر نينوى 66978698 5 3002 49 2268م زمار حياة حسين حسن داود سليمان عثمان قاسم عثمان 3729
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979677 5 3003 37 2189م زمار زليخه يوسف على داود سليمان على مصطو ال محو 3730

مخمور 68224873 5 3043 76 11118 كوير ھيفاء يوسف عزيز داود سليمان عمر   3731
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982538 8 3004 118591 593 شيخان بيروز اسماعيل عمر داود سليمان محمد  3732

شيخان\ شيخان نينوى 66883896 5 3002 181 803 شيخان عدله عبدالقادر عثمان داود سليمان موسى سليمان 3733
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 105258 527 القيروان نازي خلف ھسام داود عاصي داود   3734
سكينة سنجار نينوى 9 3008 110673 554 القحطانية داللي خوكي مجك داود عبدهللا مطو خلف  3735
سيد عبيد كنديناوة مخمور 8 3032 62 1463م كنديناوة زليخة خضر عبداللة داود عبدلي احمد شيخه  3736

سنجار سنجار نينوى 67727086 1 3012 109357 547م القيروان غزاله خلف احمد داود كجي صالح اوسو المند كانى 3737
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 7 3021 129552 648م زمار خيال ابراھيم حاجي داود محمد عمر عبدي  3738
كاني سارك سنجار سنجار نينوى 67006007 6 3007 108083 541 القحطانية بزار حسن خديده داود مراد معمكو عنو  3739

ديبكة مخمور 68224869 5 3043 6 1242 كنديناوة نرمين علي محي الدين دةشتي واحد نادر اسماعيل  3740
زمار تلعفر نينوى 7 3023 13674 659 زمار ھيفي احمد محمد دحام ابراھيم قادر   3741
م/سنجار سنجار نينوى 67649579 10 3011 145138 726 البعاج فھيمة حسين علي دحام حيدر محمد عبدي ال محمد 3742
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شيخان نينوى 11 3032 194 186 برطلة سميرة قادر عباس دحام عثمان ابراھيم  3743
جحزي زمار تلعفر نينوى 66978290 6 3002 62 2086م زمار كفاح جمعه ابراھيم دحام فارس يوسف حسين  3744
تبه سنجار سنجار نينوى 67727605 3 3012 30 1288 سنجار زيوان الياس حسن دخيل ادى حيدر ادى دلكى 3745
حبالي سنجار سنجار نينوى 67006939 7 3009 173 976م القحطانية ميان عباس علي دخيل بيسو خلف عبدي السلو 3746
زرافكى م سنجار سنجار نينوى 67006248 3 3009 110 998م القحطانية ميان يوسف حسن دخيل حسن سمو مجو حلو 3747

شمال سنجار نينوى 0339761 3 3011 141 256م سنجار نوفة قنبر علي دخيل زكر عبدال عباس البيواتي 3748
جداله القحطانية البعاج نينوى 67458118 5 3020 175 1452م البعاج نوره سعدةن رشو دخيل صبري فارس بيسو  3749

سنجار سنجار نينوى 67650924 3 3011 115791 5979 الشمال سيفي سليمان شفان  دخيل عمر حسين بكر  3750
ديلوخان سنجار سنجار نينوى 66981220 9 3006 105194 526 سنجار دخيل مراد خديده خلف    3751
كوركسان زمار سنجار نينوى 4 3010 90 915 الشمال عيشان اسماعيل عمر دخيل مشكو ذياب عفدو  3752

زمار تلعفر نينوى 66979633 5 3003 86 489 سنجار احمد محمد حسين دخيلة حسين صالح   3753
سنجار سنجار نينوى 67727244 3 3012 136 962م الشمال كوزل نيكو نورى دردو خضر سورو ميروزا الرشكانى 3754

كرزرك سنجار سنجار نينوى 67006024 6 3007 108727 544 القحطانية سيفي قاسم ميرو درويش بدل حسن تمو العمر 3755
جدالة سنجار سنجار نينوى 67649577 10 3011 110417 553 القحطانية مسكينة خديدا قاسو درويش تعلو اشكفتو خدر  3756
الوردى القحطانيه سنجار نينوى 67458212 6 3020 66 1047 القحطانية جمد خديدا قاسم درويش حجى سرحان حسن زندنان 3757

سنجار نينوى 4 3006 سنجار نسرين حسين ھومو درويش حسك مجو حسك  3758
سنجار نينوى 67727698 9 3012 106551 533 القيروان خناف خلف عثمان درويش حسو قاسو شمو  3759

خانصور شمال سنجار نينوى 67007903 6 3009 113245 567م الشمال عيشان درباز كصين درويش حسين مطو ابراھيم الرشكانى 3760
سنوني زمار سنجار نينوى 67338856 3 3009 111529 558 الشمال بسي سعدو فرھو درويش حنتو كولي خليفه الھسكاني 3761
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67805660 10 3023 151 872 ربيعه درويش حيول احمد درويش ال درويشنازى ابراھيم احمد 3762
جدالة القحطانية سنجار نينوى 0194407 9 3010 108295 542 القحطانية سيفي درويش خدر درويش خلف خضر   3763
خيزافة زمار سنجار نينوى 0344813 2 3011 14572 573 الشمال ريحان سحلي خديوا درويش خلف قولو محمود حليقي 3764

سمي ھستر م سنجار سنجار نينوى 67005949 2 3009 108189 541 القحطانية شمسي سليمان حسن درويش زندين حسن حسين الزرو 3765
سنجار سنجار نينوى 67650875 2 3011 108364 542 القحطانية حنى رشو شحو درويش سعدو درويش جندى الحمو 3766

الوردية سنجار نينوى 67007464 3 3008 110162 551م القحطانية كوجر مراد كحو درويش سلو عنش خلف الزندنان 3767
القحطانيه سنجار نينوى 6 3009 110333 552 القحطانية حنيفه ماسطو ابراھيم درويش سليمان حسو سمو  3768
القحطانيه سنجار نينوى 6 3009 110333 552 القحطانية حنيفه ماسطو ابراھيم درويش سليمان حسو سمو  3769

كوتان زمار سنجار نينوى 67727459 7 3012 116693 582 الشمال كشي خلف عمر درويش شاكر يوسف علي  3770
سنجار سنجار نينوى 67650876 2 3011 14982 525م سنجار شيرين سلي علي درويش طحلو درويش اوسف  3771
كوير مخمور نينوى 67250567 9 3030 16 82 اربيل زينب محمد قادر درويش عمر درويش حسن  3772

جداله القحطانيه سنجار نينوى 67458290 7 3020 190 999 القحطانية كوجر حسين سفوك درويش عيدو برو علي  3773
زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 604 953 القحطانية ميان حمد الياس درويش قاسم ازدو نبسو  3774
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67805657 10 3023 162 491م ربيعه ھديه ميرزا عبدالرحمن درويش محمد قبو ھسام ال عثمان 3775

شمال سنجار نينوى 6 3010 20 521 الشمال حنيفة مصطو حجي درويش مراد خلف حسين  3776
ربيعة تلعفر نينوى 4 3021 133207 666 ربيعه دري شريف علي ابراھيم ال علي   3777

نيجي شيخان شيخان نينوى 66978629 10 3002 44 1959 شيخان سوسن صالح ابراھيم دسكو حسين حسن سليمان 3778
كوير مخمور نينوى 4 3029 32 1052 كوير كوردستان نوري خضر دشتي شاكر اسماعيل   3779
سنجار سنجار نينوى 67649604 5 3011 182 499م الشمال باران رشو طورى دقو كلو عمر بيناف الھويرى 3780

سنجار نينوى 67972848 7 3049 سوركول احمد سعيد دالور انور سمايل   3781
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قراج مخمور نينوى 2 3030 50 72 قراج بيخال خالد يابه دلدار جبار يابه قادر  3782
كوير مخمور 2 3032 79 1370م مخمور عاليه على عبد دلدار حسن قادر احمد  3783

حلك كنديناوة مخمور 68224598 4 3042 107 1126 كنديناوة خيرية عثمان حسن دلدار رسول محمد عبدالكريم  3784
كوير مخمور 1 3029 15 1241م كوير نمام اسماعيل خضر دلدار ھياس عثمان معروف  3785

مخمور 67972762 5 3047 نھايت كريم اسماعيل دلشاد ابراھيم عمر ابراھيم  3786
كنديناوه مخمور 67970284 6 3049 16 1408 كنديناوة ساميه احمد عمر دلشاد انور قرني   3787

كيصل كوير مخمور 10 3038 180 1200م كوير حبيبة انور قادر دلشاد توفيق رمضان امين شيخ بزيني 3788
قراج مخمور نينوى 7 3029 106 96 قراج فوزيه خليل عمر دلشاد جعفر ابراھيم محمد  3789
ديبكه مخمور نينوى 68224373 9 3041 30751 154 كنديناوة به خشان محمد حسن دلشاد جالل خضر عبدهللا  3790
شيخان شيخان نينوى 66978551 9 3002 26 1413 شيخان خالده عبدهللا محمود دلشاد حجي احمد الياس 3791

باقرتة قراج مخمور نينوى 3 3029 79 1073 قراج اميرة يونس عبدهللا دلشاد حسن ھمزة   3792
برازي صغير شيخان نينوى 66979363 7 3003 130 1420 شيخان سميره كريم رمضان دلشاد حسين محمد حامد 3793

شيخان شيخان نينوى 66978703 1 3003 118980 595 شيخان مقبله حسن مجيد دلشاد عبدالسالم سليمان رمضان 3794
كالورش كوير مخمور نينوى 5 3032 159 1452 كوير بفرين سليم محمد دلشاد عبدالكريم محمد صوفي شيخان 3795
كوزه بانكه مخمور مخمور 2 3042 184 358م مخمور اواز سعيد فرج دلشاد عبدهللا ابراھيم اسماعيل شيخاني 3796

كوير مخمور نينوى 1 3030 35 1277 كوير رزقية حسن مولود دلشاد عبدهللا حسين علي  3797
بشر كلك حمدانية نينوى 67972249 4 3048 155 2305 حمدانيه شيان عثمان عبدالرحمن دلشاد عبيد محمد صالح  3798
عوينة كوير مخمور نينوى 7 3028 127 1428 كوير خوشمان على  عزيز دلشاد عثمان عزيز علي  3799

سنجار سنجار نينوى 67458032 1 3020 56 2297 سنجار ايمان ناصر مصطفى دلشاد عزالدين خلف محمد محى 3800
كرشكت زمار تلعفر نينوى 10 3023 4 2229م زمار فيروز احمد اسماعيل دلشاد عمر رشو سلو ال حسو 3801

كوير مخمور 68224872 5 3043 46 1453 كوير انتصار عمر وسمان دلشاد فاخر وسمان   3802
قراج مخمور 6 3029 168 1000 قراج ديمن سيامند رشيد دلشاد كاكل رحمان حسين  3803

ترجان كوير مخمور نينوى 8 3028 203 1025 كوير زيان حيدر عثمان دلشاد محمد صالح   3804
باباو شيخان شيخان نينوى 66979169 6 3004 181 178م شيخان نوروز ابراھيم معروف دلشاد مصطفي حسن محي 3805

زماره كبير كوير مخمور نينوى 1 3032 42 1437 كوير جنار رجب خضر دلشاد مغديد بيرداود   3806
كوير مخمور نينوى 10 3028 41 1175 كوير ھيرو محمد ياسين دلشاد مولود سعيد معروف  3807

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978589 10 3002 197 2162م شيخان بريخان نورى توفيق دلشاد نايف علي حسين 3808
كوير مخمور نينوى 4 3032 131 1082 اربيل ناھيده ھياس محمد دلشاد نعمت مصطفى   3809

عبدليه شيخان نينوى 66982675 10 3004 12 249م شيخان عيشي اسماعيل ميكائيل دلشاد نوري صديق محمدامين 3810
كوير مخمور نينوى 10 3028 178 1132 كوير مليحه خالد احمد دلشاد ولي رحمن احمد  3811
زمار تلعفر نينوى 67375243 5 3022 63 424 ربيعه نادرة خليف حسو دلشاد يوسف خالد عبدهللا ال حسن 3812
شيخان شيخان نينوى 66978110 2 3002 50 890م شيخان ميشان عبدي طاھر دلكش عزت حمو جرجيس 3813

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375453 7 3022 132700 664 ربيعه شرمين علي ابراھيم دلمان الوند خلف تاج الدين  3814
شمال سنجار نينوى 67006269 9 3008 102 540م الشمال خمى حسين شحو دلو خلف بنياف   3815
سنجار سنجار نينوى 1 3021 7 521م سنجار كلي باجو سلو دلو مشكو اّدي علو المھركاني 3816
كوير مخمور 67970224 4 3049 128 1678م كوير ئاوات حسن عمر دلير احمد خورشيد   3817

كوزه بانكه مخمور 68224422 7 3042 30 56 كنديناوة سميرة محمدامين رمضان دلير جوھر عبدهللا سعيد  3818
شيخان شيخان نينوى 66979789 9 3003 20 514 شيخان عدله صادق حسين دلير حاجي صادق مصطفى 3819

كندال قل كنديناوة مخمور 7 3032 69 267 كنديناوة بناز نوري قادر دلير خالد خضر قادر  3820
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زمار سنجار نينوى 66883365 4 3001 19 1206م سنجار شيماء يونس ھادى دلير خضر محمود عبدالرحمن  3821
ديبكه مخمور نينوى 67254578 7 3030 45 8 كنديناوة نازنين حسين على دلير عثمان فرحان حويز  3822

كرده سور مخمور مخمور 68051523 9 3036 195 197 مخمور اناس يونس مولود دلير قرني مولود سعيد  3823
مخمور مخمور 2 3032 18 1075م مخمور نيشتمان عبدهللا اسماعيل دلير محمود مصطفى   3824

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 10 3023 85 2286م زمار فجوله صالح فاسع دندار حسن كنعان حسو حسو 3825
زمار تلعفر نينوى 2 3022 74 46 زمار نزار حسين  دنيا محمد حسو عفدو  3826

ميلھورت كنديناوة مخمور 7 3032 110 145 كنديناوة اسيا وسو خدر ده شتي مصطفى حسين  روزبيانى 3827
مجمع التاميم زمار سنجار نينوى 67006217 3 3009 33 423م الشمال خاني كلي خلف دھار بري شمو محمود  3828
كرزرك سنجار سنجار نينوى 6 3007 108752 544 عيشان بوبو سينو دھار خديدو ابراھيم   3829

زمار سنجار نينوى 8 3010 15 636 الشمال خفش سليمان فندي دھار عباس حسو  المكاني 3830
كجيل كوير مخمور نينوى 8 3028 30560 153 كوير بيان عيدالقادر محمد دھام جالل رسول محمود  3831

كنديناوة مخمور نينوى 67251617 4 3031 130 1120م كنديناوة اميره محمد عبدالرحمن دھام حسن دوله علي بك  3832
كوير مخمور نينوى 67251632 4 3031 145 10500 مخمور شكرية محمود عثمان دھام حسين احمد   3833
كوير مخمور 67254678 8 3030 108 126م كوير فريده ايوب كريم دھام شاكر ابراھيم اسماعيل  3834

باالنى كوير مخمور نينوى 1 3030 52 1013 مخمور بفرين احمد محمود دھام شريف مصطفى على باالنى 3835
جل ھوبزه كنديناوة مخمور نينوى 68051502 9 3036 31056 156 كنديناوه سازان عبدهللا حمد دھام صالح احمد عباس  3836

كنديناوة مخمور نينوى 67254474 6 3030 171 1407 كنديناوة نجيبه قادر حسن دھام عثمان احمد رسول  3837
ديبكة كنديناوة مخمور 68224639 2 3043 19 1226م كنديناوة سميرة صابر خدر دھام علي عبدهللا\ صبيح  3838
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982525 8 3004 151 1418م شيخان كلثوم محمد جرجيس دھام محمد امين محمد عبدهللا كوران 3839
سرناج قراج مخمور 68224591 4 3042 181 1321 قراج ئاوات عثمان كريم دھام محمود ابراھيم   3840
سيد عبيد كوير مخمور 10 3030 78 1316 كنديناوة سروين مولود محمد دھام مصطفى حمد علي بابير  3841

زمار سنجار نينوى 67649962 7 3011 155 499 الشمال مسكى خدر نمر دورمز يوسف خوخي مراد  3842
سنجار سنجار نينوى 2 3010 104 901م سنجار ھزار خلف قاسم دوكن ايزدو خرو  اليوسفاني 3843
كوير مخمور نينوى 9 3028 93 102 كوير حفصه عبوك حسين ديار مصطفى سمايل مصطفى كاكى 3844
سنجار سنجار نينوى 110210500 6 3002 161 2196م القيروان شيالن ياسين وھب ديار ياسين وھب محمد دھمان 3845
زمار سنجار نينوى 67375441 7 3022 5 2229م زمار وزيرة حسن رشو ديان عمر رشو سلو ال حسو 3846
قراج مخمور نينوى 67972817 7 3049 61 21321 قراج كوبريفان نجاة محمود ديدار رشيد خدر علي  3847
سنجار سنجار نينوى 66978301 6 3002 96 237م دھوك نضال علي جمعه ديلمان نواف بيسو سلطان  3848

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67458976 9 3022 116 833م ربيعه دين دار درويش ھسام يوسف ال محموحمديه سليمان شرو 3849
كل الذيبيان زمار تلعفر نينوى 8 3021 132919 665 ربيعه سعدة صالح كور دينار اسماعيل حسين كجل ال حسين 3850
باباو شيخان شيخان نينوى 66980153 5 3004 146 1418م شيخان مريم محمود احمد ديندار غازي حسن عمر 3851
كوتاف زمار سنجار نينوى 67459903 8 3020 107 615م الشمال حنس حسن كرو دينو حمو درباس الھويري  3852

مروان كبير زمار سنجار نينوى 0330239 10 3010 68 636 الشمال حيو كندور سمو دينو خلف خدر خلف  3853
راشد شمال سنجار نينوى 10 3014 53 782 الشمال شيرين بشار سمو دينو صالح خلف صالح  3854
قيماوه شيخان نينوى 66982685 10 3004 2 684م شيخان فلك اسماعيل فتاح دينو علي امير عمر 3855

كوير مخمور 1 3029 39 71م كنديناوة بھار بكر حسين ديوار مصطفى حسين مولود  3856
م شيخان شيخان نينوى 66978066 1 3002 145 1414 شيخان ناھده كريم قاسم ديوالي خالد يوسف علي 3857

بيربوب شيخان نينوى 66982561 9 3004 11833 592 شيخان رازيه عمر داود ديوالي طرو حمو محمدامين 3858
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66978923 3 3003 1 1412 شيخان حليمه يونس خالد ذلفقار علي مجيد حسين 3859
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شيخان نينوى 66979343 7 3003 118565 593 شيخان فاطمه احمد محمد ذمه حسن عباس ابراھيم 3860
سنجار سنجار نينوى 67458780 1 3022 30 2168م زمار خديجة محو علي ذياب حسو محو  ال مندو 3861
زمار تلعفر نينوى 669786387 7 3002 26 2288م زمار بھارة عبدالرحمن حسين ذياب علي ابراھيم سعدو سعدو 3862
زمار تلعفر نينوى 67376105 10 3022 132983 665 ربيعه ذياب محمد دولماز اسماعيل ال اسماعيغزال ناصر احمد 3863
شيخان شيخان نينوى 66978608 10 3002 80 599 شيخان ھيبت عيسي مراد ذياب محمد سمو مسيح 3864

كيسى قلعه شيخان نينوى 66978869 2 3003 59 710م شيخان فرمان موسى يوسف ذياب يوسف صالح محمد 3865
كوران شيخان شيخان نينوى 66978086 2 3002 41 1422 شيخان حمديه سعيد يابه ذياب يونس شريف فارس 3866

زمار تلعفر نينوى 67970355 8 3049 132915 665م ربيعه رافده حسن رمو ذيبان ابراھيم حاجي عبدي ال عبدي 3867
زمار سنجار نينوى 67649468 1 3011 65 600م الشمال عدالن شمو حسن ذيبان حجي مطو خلف  3868
زمار سنجار نينوى 67647222 1 3011 113335 567م الشمال شمي داود دربو ذيبان فندى حمد حجي  3869

مخمور 67972695 5 3047 مريم محمد رحمن رؤوف اسماعيل شوقي نبي  3870
البشر كلك حمدانية نينوى 67972582 7 3048 16 2305م حمدانيه شيان احمد اسماعيل رائد محمد عزيز   3871
تيكالو كنديناوة مخمور 68224473 1 3042 121 606م كنديناوة رابعة شريف محمدامين خضر    3872
زاكة كوير مخمور نينوى 7 3028 28322 142 كوير عمر بابير اسماعيل رابعه رحمن محمد   3873

كوير مخمور نينوى 6 3032 87 126 كوير صابر عبدهللا  رابعه عثمان محمود رسول  3874
جانه ديبكه مخمور 8 3029 32711 162م كنديناوة عمر حسن بير داود رابعه فرحان صالح محمد على  3875

قراج مخمور نينوى 3 3029 158 283 قراج عبدهللا مولود اسماعيل رابى توفيق برايم حسن  3876
عبدليه شيخان نينوى 66982671 10 3004 115 1967 شيخان سھله مصطفى محمد راشد ذياب يونس شريف 3877

سليمان اغا كنديناوة مخمور 7 3032 30944 155 كنديناوة محمود احمد  راضيه ابراھيم فتاح احمد  3878
شيخان شيخان نينوى 4 3028 170 1773 شيخان اخالص محمدطاھر تتو راكان مظفر تتو طة  3879
سنجار سنجار نينوى 7 3020 47 2299م قحطانية امينة ابراھيم قاسم راكان نعمان رشو عيدو  3880

موسكان م شيخان شيخان نينوى 66979881 7 3004 146 1403 شيخان عاليه محمد محمد ربير عبو علي احمد 3881
بنجي شيخان شيخان نينوى 66978483 8 3002 132 865م شيخان صبيحه عبدالقادر عبدالوھاب ربيعه عبدالقادر عبدالوھاب اسماعيل 3882
قايماوه شيخان نينوى 66982702 10 3004 118515 593 شيخان ناجيه انور محمد رجب حسن صالح حسن 3883
ملھورت كنديناوة مخمور نينوى 68224386 9 3041 98 1435 كنديناوة زليخا حمد رشيد رجب سليمان احمد بيربال  3884

مخمور 68224929 5 3042 82 1156م مخمور ليلى محمد عبدالكريم رجب سليمان عبدهللا عوال كه ردي 3885
شيخان شيخان نينوى 66979385 9 3003 24 514م شيخان شيالن داود جولي رجب عبدالقادر سليم مصطفى 3886

شيخ حمص زمار تلعفر نينوى 66883235 3 3001 52 1075م زمار فاطمه فرحان مصطفى رجب عبدهللا سليمان حاجى  3887
برازاي صغير شيخان نينوى 66979362 7 3003 142 1419م شيخان زھره اسماعيل رسول رجب عمر حسن عمر 3888
جلھويزة كنديناوة مخمور 67970190 4 3049 32 29م كنديناوة امنة علي عبدهللا رحمان احمد رضا   3889

قرية ھوارعك كوير مخمور نينوى 6 3029 71 134م مخمور رحمان بيربال ظاھر قادر عمر خيالنيبديعه كارسول  3890
كرشة رحمان مخمور مخمور 10 3030 26562 133 مخمور فاطم احمد عوال رحمان ديوانه ولي اودل  3891
كرده يان قراج مخمور نينوى 7 3029 181 283 قراج بروين محمد عبدالرحمن رحمان على عبدالرحمن  اومربل 3892

كوير مخمور نينوى 6 3032 42 1190 كوير روناك حمال فقي رحمان علي كريم خوشناو  3893
محسناوه قراج مخمور 7 3032 55281 277 قراج مريم حمد امين سمايل رحمان عمر يابه  اومربل 3894
كردبور قراج مخمور نينوى 3 3029 56164 271 قراج نايله مال على رحمان قادر محمود  اومريل 3895
قالةجوالن قراج مخمور 68224832 4 3043 71 118 قراج خديجه ابوبكر بابير رحمان محمود حسن عبدهللا مرزان 3896
دوكردكان كوير مخمور نينوى 9 3028 93 448 مخمور ناجيه حسين وسوو رحمن شريف عزيز حمد امين  3897
ماجداوة كوير مخمور 68051513 9 3036 77 1445 كوير حمديه كارسول محمد رحمن علي موسى محمد  3898
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صمد اغا زمار تلعفر نينوى 66883393 4 3001 131 2189 زمار خديجه سليم حاجي رحمه هللا رشيد عمر قاسم العمو 3899
سنجار سنجار نينوى 67458453 2 3020 14524 523 سنجار معروف احمد ولى رحمه علي رھب ساعر  3900
سنجار سنجار نينوى 6 3019 109230 547 سنجار الياس خضر على رحمى قاسم علي عبدال  3901
سنجار سنجار نينوى 67649812 6 3011 111 351 سنجار ھاجر الياس علي رحمي خلف صالح ظاھر الظاھر 3902
شيخان شيخان نينوى 66883846 10 3001 182 378 شيخان شكريه شكري محمد رحيم محمد احمد علي 3903

كاني ساردك م شيخان شيخان نينوى 66979876 7 3004 117848 590 شيخان حسيبه عمر جبرائيل رحيم نادر يوسف ايبراھيم 3904
بيرداود باقرته مخمور نينوى 68051510 9 3036 39 1462 مخمور كانبى عوال  رحيمه حمد سليم كردى  3905

كوير مخمور نينوى 67254483 6 3030 31357 157 اربيل محمد علي  رحيمه عمر على احمد  3906
كلك مخمور 67972512 6 3048 179 1761 الحمدانيه جنور حسيب سعيد رداد محي الدين اسماعيل سمو غلو  3907

قادرية كوير مخمور 68224851 5 3043 24 1133 كوير سعاد حسين اسماعيل رزكار ابراھيم حسن 3908
شيخه الضص مخمور نينوى 68224003 8 3042 106 81 اربيل خوله ابوبكر عمر رزكار ابراھيم محمد خضر  3909

مخمور 67972658 5 3047 جرا علي عبدهللا رزكار احمد ابراھيم عرب  3910
عوينه كوير مخمور 4 3033 19 1082م كوير زيان شاكر محي الدين رزكار انور محمدامين   3911
كاريتان مخمور نينوى 68224479 1 3042 101 1120 كنديناوة زينب زرار ھينى رزكار حسين ھينى خجر بنديان 3912

عوالكجيالن كنديناوة مخمور 68224314 2 3043 118 603م كنديناوة فيان عبدالسالم صابر رزكار رسول داود قادر  3913
شمشوله كوير مخمور 68224259 2 3042 37 1175 كوير اميره حسين عبدهللا رزكار زرار احمد حسن  3914

كتديناوة مخمور نينوى 4 3033 28 1060 كنديناوة مھاباد حسين بيرداود رزكار سعيد مصطفى حسين  3915
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66978968 3 3003 118264 592 شيخان قيمه علي محمد رزكار عبدالعزيز محمد صالح 3916
كارتين ديبكة مخمور 68224692 2 3043 16 86م كنديناوة سعادة كربم احمد رزكار عبدالقادر عبدالرحمن سعدون  3917
نوغران كوير مخمور 8 3032 53 1453م كوير سوزان عبدارحمن محمد رزكار عثمان معروف رسول  3918

كنديناوة مخمور 67250611 9 3030 187 1344م كنديناوة بروين شھاب حمد رزكار عزيز باوه محمد  3919
تل البعرور كوير مخمور 67970173 5 3049 158 151 كوير نضيفة عوال بايز رزكار عزيز صوفي حمد  3920

كوير مخمور نينوى 8 3028 3126 151 كوير بخشان قادر جرجس رزكار عوال عزيز حسن كردي 3921
عصريه قراج مخمور 4 3030 10 1038م مخمور كتان عبدهللا رشيد رزكار قادر حمه شريف خضر باالني 3922
بارا زمار سنجار نينوى 66981192 9 3006 114123 571 الشمال روشي بشار اوصانة رزو قاسم عمر اقو  3923
سيرمه مخمور مخمور نينوى 10 3039 176 448 مخمور رابعه خضر محمد رستم احمد مولود سليمان  3924

كنديناوة مخمور 8 3032 128 1203م كنديناوة ريزان رحمان داود رستم جميل احمد كريم  3925
كنديناوة مخمور نينوى 10 3028 31348 157 كنديناوة فريد بايز عمر رستم سليم سينا ابراھيم بلباس 3926

زماره كبير كوير مخمور نينوى 67254437 8 3030 29570 148 كوير امينه سعيد محمود رستم عبدهللا شكري علي فقي 3927
على مال داود كوير مخمور 67944903 6 3049 27439 138 كوير نجيبه محمد طه رستم عزيز احمد   3928

سنجار سنجار نينوى 66883128 2 3001 124 294م سنجار نادية عبدهللا عمر رستم علي خضر   3929
سنجار نينوى 6 3009 109935 550 سنجار كلي خديدة شيبو رستم قاسم بشار عوضي  3930

سرناو قراج مخمور 67646548 5 3028 172 118 قراج صبيحة صديق شريف رستم محمد حسن سليمان سورجي 3931
ديبكه كنديناوة مخمور 68224462 7 3042 83 158م كنديناوة محبوبة حويز خضر رستم محمد موسى علي  3932
كعيتل كوير مخمور نينوى 67251553 4 3031 6 149 كوير جنار اسماعيل نادر رسول ابراھيم نادر محمود  3933

كوير مخمور نينوى 5 3029 17 135 اربيل احمد رسول احمد رسول احمد رسول   3934
كوير مخمور نينوى 67251631 4 3031 177 126 كوير فاطمة محمد حسين رسول بكر ابراھيم   3935

خزنه كنديناوة مخمور نينوى 8 3029 31155 156 كنديناوة خانم صابر ابوبكر رسول حسين وسو كارسول  3936
زمار تلعفر نينوى 2 3022 158 2146 زمار فاطمه يوسف ابراھيم رسول سليم ابراھيم حسو  3937
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قوج قراج مخمور 68224584 4 3042 16 1454م قراج نجيبه الماس حميد رسول سليم رضا غائب  3938
مخمور 67972661 5 3047 عيش محمود حمدامين رسول سماعيل عبدهللا   3939

عوينه كوير مخمور نينوى 67251625 4 3031 411 1082م مخمور يحافظه علي ابراھيم رسول عبدهللا رسول مصطفى سارمه 3940
نيكالو كنديناوة مخمور 67254901 8 3030 198 158م كنديناوة خديجه عمر عثمان رسول عزيز احمد قادر  3941

كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 142 1203 كنديناوة خه رمان ابراھيم احمد رسول مامند رسول وسمان  3942
كاميشة كوير مخمور نينوى 68224569 4 3042 181 56م كوير ناسك محمد حسين رسول محمد ابوبكر   3943
مشار مخمور مخمور 67646506 10 3028 26357 132 مخمور نة جمة اسماعيل رسول رسول محمد امين رسول مولود  3944

زماره سميس كوير مخمور 67970295 6 3049 84 1113 كوير ريزين عبدهللا خورشيد رسول محمد بيرداود صادق  3945
زاكه كوير مخمور 68224452 7 3042 151 1051 كوير جاريه رحمن صالح رسول محمد محمد احمد  3946

قراج مخمور 1 3032 17 1096م قراج جميلة جالل مولود رسول يوسف رسول   3947
شيخان شيخان نينوى 66979850 7 3004 162 1419 شيخان اسيا نجم طاھر رشاد اسماعيل رمضان صالح\ 3948

عبداليه شيخان شيخان نينوى 66978775 1 3003 199 1411م شيخان سكينه رشلد اسماعيل رشاد جبرائيل رشيد عمر 3949
قراج مخمور نينوى 4 3032 79 135 قراج نازه نين حسين حسن رشاد حسن حمزه   3950
كوير مخمور نينوى 8 3028 52 1064م كوير شرين احمد موسى رشاد حيدر قادر محمد مام سين 3951
كوير مخمور نينوى 9 3032 41 1075 مخمور صبرية عمر حمد امين رشاد خضر بيروت فتاح  3952
كوير مخمور نينوى 8 3028 142 1025 كوير نازدار صابر علي رشاد رؤوف حسين ابراھيم  3953

مخمور\\ مخمور نينوى 67251581 4 3031 25896 130 مخمور سھيلة حسين جبور رشاد رفيق محمد احمد الجبرانى 3954
كوير مخمور نينوى 67254411 5 3030 83 108 كوير جوان عثمان احمد رشاد عبدهللا عزيز حمد  3955

تيكالو ديبكه مخمور 68224433 7 3042 185 1046م كنديناوة زليخه عبدالرحمان شريف رشاد محمد شريف رسول  3956
قصركى م سنجار سنجار نينوى 67007697 10 3008 109954 550ب القحطانية ميان حيدر شبلو رشمان كتى ادو جلعان  3957
كوجو سنجار سنجار نينوى 1 3012 109367 547 القيروان نصو برو اسماعيل رشو ابراھيم خلف عجم المندكاني 3958
شنانيك زمار سنجار نينوى 0344689 9 3011 113070 566 الشمال خاني حمد رشو رشو ابراھيم زلفي بريندار الرشكاني 3959

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 8 3021 59 29م ربيعه كوري حسين صالح رشو ابراھيم صالح عبدو  3960
شمال سنجار نينوى 67649955 7 3011 185 600م سنجار خناف خلف فندي رشو اسماعيل حسام ميرزا  3961

راشد زمار سنجار نينوى 8 3010 115610 579 الشمال كوجر حيدر قاسم رشو الياس خلف صالح  3962
كري زركا زمار سنجار نينوى 66982850 6 3006 77 47م الشمال معبد الياس خلف رشو الياس خلف قاسم العمري 3963
فويس شمال سنجار نينوى 67009219 9 3005 115301 577م الشمال عيشان حسن خلف رشو اوسف علو مراد الكوركوركى 3964

اشمال سنجار نينوى 67006359 7 3008 115992 580 الشمال عدلو كرنوس مرراد رشو ايزدو قرو   3965
سنجار سنجار نينوى 4 3010 81 615 الشمال ميان خدر حيدر رشو بورتو ناصر كلش الخالتي 3966
سنجار سنجار نينوى 0340967 8 3011 108066 541 القحطانية زريفة قاسم مراد رشو جردو كرنو صالحوك صالحوك 3967

اجمه سنجار سنجار نينوى 3 3010 144 390م القحطانية بيزاري سلو شيبو رشو حجي احمد خلف العمر 3968
جلعان سنجار سنجار نينوى 67727158 4 3012 10978 549م القحطانية عدالن عيدو رخو رشو حجي عمر  العمر 3969
بيركي سنجار سنجار نينوى 0340975 8 3011 108391 542 القحطانية شمسي خليل زندين رشو حسن الياس حسن المعو 3970
تل يوسفكا سنجار سنجار نينوى 67650872 2 3011 117 630م سنجار بھار حبو جردو رشو حسن عادي موسكي  3971

سنجار سنجار نينوى 67006037 6 3007 108036 541 الشمال شمي مراد سليمان رشو حسين احمي جاسو خالتي 3972
بيركي سنجار سنجار نينوى 67006281 9 3008 176 636 الشمال ميان قولو خديده رشو حسين خدر علي  3973

سنجار سنجار نينوى 67727243 3 3012 21 1230 القحطانية فاطمة علي عبدهللا رشو حكو زيبو   3974
سنجار سنجار نينوى 67007636 7 3005 106056 546 سنجار فھيجه سعدو موسى رشو حيدر موسى مصطفى  3975

الورديه سنجار سنجار نينوى 67763451 2 3018 110164 551 القحطانية خدر الياس رشو رشو خدر خلف شرو زندنان 3976



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

الورديه سنجار سنجار نينوى 67763451 2 3018 110164 551 القحطانية عدوله مراد احمد رشو خدر خلف شرو زندنان 3977
شيخان شيخان نينوى 66982479 8 3004 64 1403 شيخان جيھان ابراھيم خليل رشو خدر رشو غريب 3978
سنجار سنجار نينوى 67009370 10 3005 11381 557 القحطانية شيرين جولي اوصمان رشو خدر شاھين عمر السلو 3979
سنجار سنجار نينوى 67727434 7 3012 6 56م سنجار عدول خطيب ادي رشو خديده مراد صفو الدلكاني 3980

كرزرك سنجار سنجار نينوى 67006027 6 3007 7 647 القحطانية كني المان شيبو رشو خضر داود علي عمر 3981
سنجار سنجار نينوى 67726969 10 3012 111063 556 القحطانية عربو قاسم سليمان رشو خلف سليمان   3982

ابوخويحة سنجار سنجار نينوى 67727171 4 3012 15 953م القحطانية شھربان حسين جريبان رشو خلف سيدو عفدي الخالدي 3983
سنجار نينوى 0194406 1 3017 71 569 سنجار كوري قاسم الياس رشو خلف علي ادو  3984

القحطانية سنجار نينوى 8 3009 9953 3826197 القحطانية ميروين علي خلف رشو خلو خديدا حسين  3985
كابارا م سنجار سنجار نينوى 67007800 5 3009 1110364 552م القحطانية عيشان توينى كتى رشو دربو عبدى قاسم البرغش 3986
كابارا م سنجار سنجار نينوى 67007800 5 3009 1110364 552م القحطانية كوزى رشو دربو رشو دربو عبدى قاسم البرغش 3987
كابارا م سنجار سنجار نينوى 67007800 5 3009 1110364 552م القحطانية عيشان توينى كتى رشو دربو عبدى قاسم البرغش 3988
زوماني سنجار سنجار نينوى 67006755 10 3008 108763 544م القحطانية غزالة اوحمان عباس رشو درويش بشار علي الخالتي 3989

مجمع العروبة زمار سنجار نينوى 67727457 7 3012 184 521 الشمال ليلي دينو قاسم رشو رشو طوري رشو ھويري 3990
بورك سنجار سنجار نينوى 2 3010 121 962 الشمال بيزي كرنوص مراد رشو سعدو مراد   3991

شمال سنجار نينوى 0339765 3 3011 104829 525 سنجار ميردين عمر سيدو رشو سلو سيدو سلو  3992
زمار سنجار نينوى 66980140 9 3007 79 6306م الشمال سيفي شكو رشو رشو سليمان احمد   3993

كريسي زمار سنجار نينوى 67006230 3 3009 199 570 الشمال خنسي مراد اصالن رشو سليمان حجي شمو  3994
سنجار سنجار نينوى 67007887 6 3009 110331 552 القحطانية عدالن كجو ابراھيم رشو سليمان حسو سمو  3995

برانا شمال سنجار نينوى 67458114 5 3020 174 1343 شيخان غزال ابراھيم الياس رشو سليمان داود الياس جيلكي 3996
سنجار سنجار نينوى 67007844 5 3009 58 477م الشمال حاني علي مشكو رشو سليمان علي اوصمان  3997
سنجار سنجار نينوى 67727704 9 3012 110962 555 القحطانية خنافي خلف شرو رشو سليمان محمود صفر  3998

سمي ھيستر زمار سنجار نينوى 67727138 4 3012 124 877م الشمال كوجر مراد كجل رشو شرف كجل برو ال زرو 3999
سنجار سنجار نينوى 2 3010 107932 549 سنجار وضحة ميرز خلف رشو شمو محي   4000
سنجار سنجار نينوى 2 3010 162 47م الشمال عيشان قاسم اوھمان رشو شمو ميرزا اوھمان عمر 4001

كابار سنجار سنجار نينوى 67007839 5 3009 110028 551م القحطانية شمى مراد الياس رشو صبري الياس مراد زغال 4002
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883279 3 3001 128229 6420م زمار شيرين سليمان دينو رشو عبدي يوسف  رشكاوي 4003

شيخان شيخان نينوى 66979869 7 3004 91 1954م شيخان زھره مصطفى علي رشو علي برو خليل 4004
باباو شيخان شيخان نينوى 66980167 5 3004 118666 594م شيخان بلقيس احمد محمد رشو علي برو خليل 4005

مام رشان شيخان شيخان نينوى 68002504 10 3027 118925 600 شيخان بسي حسين مشكو رشو علي برو خليل الھكاري 4006
مام رشان شيخان شيخان نينوى 68002504 10 3027 118925 600 شيخان ليلى مادو ابراھيم رشو علي برو خليل الھكاري 4007

زمار سنجار نينوى 67727695 9 3012 104811 525 سنجار محيث نايف حمو رشو علي حسن حمود المركان 4008
كري جامعي القيروان سنجار نينوى 67727124 4 3012 47 630م سنجار غزال على رشو رشو عنجو خلف قاسم الجنديان 4009
حيالي سنجار سنجار نينوى 67007482 3 3008 85 542 القحطانية دالل جوكو خلف رشو قاسم حمد عباس  4010
كابارا القحطانيه سنجار نينوى 67007812 5 3009 110027 551م القحطانية نيسان نعمت خديدا رشو قاسم عتو يوسف زغال 4011

زمار سنجار نينوى 2 3010 115995 580 الشمال عرب محلو خديدة رشو قاسم عمر   4012
حجي جفرا زمار سنجار نينوى 67647971 7 3015 41 6 الشمال نعام حيدر سيدو رشو قاسم يوسف نمر البكري 4013
حجي جفرا زمار سنجار نينوى 67647971 7 3015 41 6 الشمال نعام حيدر سيدو رشو قاسم يوسف نمر البكري 4014

شمال سنجار نينوى 67647976 7 3015 145 901 الشمال كوجر خدر يوسف رشو قولو تمر يوسف البكري 4015
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شمال سنجار نينوى 67647976 7 3015 145 901 الشمال كوجر خدر يوسف رشو قولو تمر يوسف البكري 4016
كھيل زمار سنجار نينوى 67459844 9 3020 116654 584م الشمال وضحه عبيد نمر رشو كرزو بوزو بلو رشكني 4017

سنجار سنجار نينوى 0340956 8 3011 104993 525 سنجار ميان حجي صقد رشو كورو قاسم شمو الدكاني 4018
زمار سنجار نينوى 67459906 8 3020 81 993 الشمال شمسي شمو خدر رشو محمود حسو جانكو  4019
سنجار سنجار نينوى 7 3010 112829 580 الشمال كوزي قاسم خدر رشو مراد زركو   4020

قصركى م سنجار سنجار نينوى 67007469 3 3008 109987 550ب القحطانية سيفى مراد حجى رشو مراد سليمان احمي ادي 4021
سنوني زمار سنجار نينوى 67649496 1 3011 32 47م الشمال بيرى حمه ميتو رشو مراد قرى احمد الھسكانى 4022
باقصره شيخان شيخان نينوى 68052083 8 3027 119753 599م شيخان سليم خديده  رشو مشكو درويش سليمان 4023
كابارا شمال سنجار نينوى 0344387 9 3010 119 542م القحطانية كوجر كارس خليل رشو مطو خلف عبدهللا  4024
حبالي القحطانية سنجار نينوى 67006253 9 3008 110478 553 القحطانية كلي علي قروكة رشو ميرزا تعلو حسن شاقولي 4025

سنجار سنجار نينوى 67726967 10 3012 110134 556 القحطانية عمشة كجو مراد رشو نافخوش حسن حسن  4026
سنجار سنجار نينوى 67650883 2 3011 104988 525م سنجار بيزي داود علي رشو نفسو دربو بكر الدلكاني 4027
سنجار سنجار نينوى 3 3006 32 848 سنجار بسي حسين كجل رشو يزدين خديده   4028
زمار سنجار نينوى 67727614 8 3012 79 669 الشمال خفشى الياس قاسم رشو يوسف احمد حيو الھسكانى 4029

زرافكى م سنجار سنجار نينوى 67006246 3 3009 118 454م القحطانية كومى بوزى جندى رشو يوسف حوكى حسو حلو 4030
كوير مخمور نينوى 67254621 7 3030 158 1025 اربيل ناھده محمد امين حسين رشوان حامد حسين احمد  4031

صوفيه زمار تلعفر نينوى 67375237 5 3022 143 982م زمار نائف ميرزا افدل رشي ابراھيم محي رشكاني  4032
الوردية سنجار نينوى 10 3009 1103131 551 القحطانية رشي ملكو اوصمان مطو زندنان   4033

زمار سنجار نينوى 67458056 1 3020 91 2190م الشمال وضحة كلو مشكي رشيد ابراھيم شرو جمال  4034
كردكال شيخان شيخان نينوى 66979849 7 3004 142 2012م شيخان شيماء مصطفى مجيد رشيد ابراھيم عمر ابراھيم 4035

زمار سنجار نينوى 0344652 3 3011 112474 563 الشمال كوري عباس يوسف رشيد احمد حبو علي الھسكاني 4036
طاق حمه م شيخاند شيخان نينوى 66978083 2 3002 118778 594م شيخان فاطمه محمود سليمان رشيد احمد قادر مجيد 4037
شوريجة كنديناوة مخمور نينوى 68224447 7 3042 91 1068م كنديناوة نرمين عبدهللا محممود رشيد احمد محمود خضر  4038
كيسى قلعه شيخان شيخان نينوى 66978413 8 3002 196 768م شيخان سلوى محمد خدر رشيد جبرائيل رشيد عمر 4039
عوينة زمار تلعفر نينوى 67376134 10 3022 75 1373 ربيعه زينب رشيد جميل رشيد جميل رشيد ھسام ال ھسام 4040
نيجي م شيخان شيخان نينوى 66978677 10 3002 125 811 شيخان حليماه احمد عبدهللا رشيد حاجي بيبو مام 4041

ديبكة مخمور 68224778 3 3043 25974 130 مخمور ھيبت عزيز سليمان رشيد حاجي علي   4042
شيخان نينوى 66979716 10 3003 21 514 شيخان فيرزو علي احمد رشيد حسن احمد عبدهللا 4043

باقصره شيخان شيخان نينوى 68052083 8 3027 119753 599م شيخان محسن سليم خديده رشيد حسن شمو موسي 4044
حمداغا زمار تلعفر نينوى 9 3021 191 80م زمار فصولة سعدو عبدو رشيد حسين صالح سعود  4045
كليشن شيخان شيخان نينوى 66884528 4 3002 34 1785م شيخان زريفه خدر سليمان رشيد حميد بازيد حميد 4046

شيخان شيخان نينوى 66978147 2 3002 78 849م شيخان ميان عزيز احمد رشيد حميد ياسين محمد 4047
زمار تلعفر نينوى 8 3003 8 2268م زمار عالية ادم محمد رشيد خضر حسين فندي كةركةري 4048

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66978084 2 3002 9 1415 شيخان حياه احمد ابراھيم رشيد خورشيد ولي عباس 4049
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 105268 527 القيروان خزني جيجو بريم رشيد خيرو مادو علي ط 4050

م شيخان شيخان نينوى 66978447 8 3002 31 7 شيخان فھيمه مصطفى سليم رشيد داود جولي احمد 4051
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978737 1 3003 164 1417م شيخان مريم عمر خليل رشيد داود محمد رشيد 4052

قراج مخمور 8 3029 67 1344 قراج شلير سيامند محمد رشيد رحمان سليمان حسن سورجي 4053
راشد شمال سنجار نينوى 2 3010 115 1027م الشمال رشيد رشيد عالء الدين جاويش الخايريبسي خضر حاجي 4054
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قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375152 6 3022 132771 661 ربيعه دره حاجي كلشن رشيد سلو بشير احمد ال احمد 4055
زمار سنجار نينوى 1 3015 114667 574 الشمال نعام رفو خلف رشيد سلو خلف حسين  4056
زمار تلعفر نينوى 66883026 1 3001 19 812م زمار برمن محمد قولو رشيد شھاب رشو  رشكانى 4057
زمار تلعفر نينوى 66883026 1 3001 19 812م زمار برمن محمد قولو رشيد شھاب رشو  رشكانى 4058
شيخان شيخان نينوى 66980252 4 3004 118566 593م شيخان عشى خالد ابراھيم رشيد صالح جمھور حسن 4059

ماجداوه كوير مخمور نينوى 7 3029 29980 150 كوير فاطمه كاكا حمد رشيد صالح حمد امين حمد  4060
شيخان شيخان نينوى 0306682 3 3002 118563 593 شيخان قدريه محمد روخاند رشيد عبدهللا حسن محمد 4061

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978583 9 3002 33 1424 شيخان نسيبه محمد عبدالقادر رشيد عزيز مراد عزو 4062
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67375498 8 3022 163 2166م ربيعه فاطمة خلف محي رشيد علي حسو عبدهللا ال حسن 4063
يدقوة كنديناوة سنجار نينوى 67009199 6 3005 31265 157 كنديناوة فاتمه عبدالرحمن حسين رشيد علي حمد صالح 4064
باباو شيخان شيخان نينوى 0294254 7 3001 173 1419 شيخان ام كلثوم عبدهللا حميد رشيد علي عبدالعزيز يونس 4065
يدقوة كنديناوة سنجار نينوى 67009199 6 3005 31265 157 كنديناوة فاتمه عبدالرحمن حسين رشيد علي عبدهللا حمد  4066

كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458971 9 3022 41 2297م زمار بدور احمد علي رشيد علي عثمان ابراھيم عثمان 4067
علي بار زمار تلعفر نينوى 66883102 2 3001 155 2189م زمار فاطمه ابراھيم يوسف رشيد عمر حسين علي ال حاجي 4068

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980176 5 3004 10 221م شيخان خنساء صالح احمد رشيد عمر محمد موسي 4069
زمار تلعفر نينوى 67458773 1 3022 126 2287م زمار فاطمه حاجي عبدوا رشيد عمو قاسم حاجي الحمو 4070

كرسور كوير مخمور نينوى 2 3030 63 1370 مخمور ساميه محمد احمد رشيد قادر اومر اسماعيل  4071
عاال كنديناوة مخمور 68224321 2 3043 164 158م كنديناوة رشيد قادر محمد حسين    4072
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883440 5 3001 128193 641م زمار شيرين برو حسو رشيد قادو كورو   4073
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978577 9 3002 32 1417 شيخان مدينه ميكائيل ولي رشيد كافان خضر حجي 4074
عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978395 8 3002 24 2153 شيخان شكريه محمود سعيد رشيد كافان خضر حجي 4075

م شيخان شيخان نينوى 66979392 9 3003 20 1106م شيخان نوري حجي خضر رشيد كافان خضر حجي الھكاري 4076
م شيخان شيخان نينوى 66979392 9 3003 20 1106م شيخان ھوزين رشيد كافان رشيد كافان خضر حجي الھكاري 4077

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978574 9 3002 119675 599 شيخان ليلي محمد الياس رشيد مجيد حافظ اسماعيل 4078
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67805621 1 3024 56 2287م زمار ليلى احمد ابراھيم رشيد محمد رشيد حسين  4079

شيخان شيخان نينوى 66883662 8 3001 137 927 شيخان زينب عبدالرحمن حسين رشيد محمد سليمان عبدالرحمن 4080
مخمور 68224203 2 3042 84 39 اربيل عائشه حسن عمر رشيد محمد عبدهللا ابراھيم  4081

عبداليه فاروق شيخان نينوى 66982692 10 3004 12 2002 شيخان فائزه محي الدين جاسم رشيد محمد عبدهللا مكائيل 4082
سنجار سنجار نينوى 67375325 3 3022 144 568 ربيعه شيرين يوسف حامد رشيد محمد غزال   4083
شيخان شيخان نينوى 66978134 2 3002 119000 595 شيخان حليمه عبدالرحمن ابراھيم رشيد محمد مرعي محمد 4084

طاق حمه شيخان نينوى 66978816 2 3003 118580 593م شيخان كزيبان اسماعيل عمر رشيد محمود احمد صالح 4085
زاكة كوير مخمور 68224824 4 3043 195 72 كوير فاطمه عبدالرحمان احمد رشيد محمود حمد مامدى  4086

كوير مخمور نينوى 8 3028 29313 147 كوير خديجه كريم سليم رشيد مولود رشيد مولود  4087
ابراھيم باول قراج مخمور نينوى 6 3032 56 1418 قراج احالم ھاشم صابر رشيد ولي فقي محمد  4088
برازي صغير م شيخان شيخان نينوى 66980226 4 3004 118751 594 شيخان ھدار عبدالرحمن حسن رشيد يوسف حسين علي 4089

م سنجار سنجار نينوى 66980320 1 3006 11 26م سنجار غزاله ابراھيم خليل رضا خلف عبدي ھبو الببوات 4090
طاق حمه شيخان نينوى 66978844 2 3003 52 1420 شيخان نعيمه عارف محمدعلي رضا غازي عمر علي 4091

كلك حمدانية نينوى 67972248 4 3048 68 1065 حمدانيه زينب محمد طاھر رضا محمد حسين موسى  4092
كلك حمدانية نينوى 67972254 4 3048 175 2231 حمدانيه فيان محمد عبدالرحمن رضوان ابراھيم خضر ميكائيل  4093
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قايماوه شيخان نينوى 66982686 10 3004 106 1418م شيخان اميره عليد طاھر رضوان ادريس احمد اسماعيل 4094
قيماوه فاروق شيخان نينوى 66980283 4 3004 26 1959م شيخان اميره خضر جبلي رضوان اسعد عبدالرحمن عمر 4095

شيخان شيخان نينوى 66979105 6 3004 191 2163م شيخان نيشتمان خورشيد سليمان رضوان صالح سليمان شاھين 4096
س شيخان شيخان نينوى 0330211 6 3003 118545 5933 شيخان خالد فارس قاسم رضوان عزيز احمد ككو 4097

شيخان شيخان نينوى 66978014 1 3002 143 746م شيخان ليلى موسى مصطفي رضوان غريب عبدالقادر عبدالوھاب 4098
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375465 8 3022 54 422 ربيعه سالله خضر حاجي رضوان محي الدين عمر حاجي  4099
طاق حمه شيخان نينوى 66978858 2 3003 194 1906 شيخان التقه ابراھيم علي رضوان ياسين حسن محمد 4100

كلك حمدانية نينوى 67972558 7 3048 1 1947 حمدانية عريفة عارف شريف رضوان يوسف مصطفى قادر  4101
سنجار سنجار نينوى 67458261 7 3020 54 128م دھوك فيان عارف محمد رعد عبدهللا خلف جاسم الھلندي 4102

كورتاندور كنديناوة مخمور 10 3029 31990 160 كنديناوة رفعت رحمان محمد عبدهللا دزه يي   4103
كوير مخمور نينوى 67254451 6 3030 79 28 كوير اخالص عثمان نورالدين رفعت سمايل حمد امين احمد  4104
زمار تلعفر نينوى 67375240 5 3022 192 369 ربيعه ھناء بيناف حامد رفعت عبدو احمد عثمان ال مراد 4105
كنديناوة مخمور نينوى 10 3028 30744 154 كوير فضيله خالد معروف رفعت عمر علي عبدهللا  4106
كنديناوة مخمور 5 3044 11 1326م كنديناوة بدرية اسماعيل عبدهللا رفعت قرني اسماعيل احمد روزبياني 4107
زمار سنجار نينوى 67007622 5 3008 113376 567 الشمال طوان رفو مراد رفو الياس علي خلف قاسم 4108

كنداله زمار سنجار نينوى 67649522 1 3011 45 780م الشمال الخان قاسم حسو رفو حامو اوصان مراد  4109
طولكا زمار سنجار نينوى 4 3010 115488 578 الشمال نيسان ناحس حسين رفو حسن كندور عبيد دنان 4110

خانه سور زمار سنجار نينوى 67009320 10 3005 69 521م الشمال عالن جوكي موسى رفو حسين مطو ابراھيم الشركاني 4111
سنجار سنجار نينوى 67006206 5 3007 110991 555 القحطانية زريفة خلف كنجو رفو شفان حمو موسكو محي 4112

مردان كبير زمار سنجار نينوى 67647966 7 3015 116411 583م الشمال خوخي خدر شمو رفو شمو حمو شمو المھركاني 4113
ملك سنجار نينوى 3 3015 108310 542 القحطانية قطي برو خلف رفو قاسم خلف   4114
ملك سنجار نينوى 3 3015 108310 542 القحطانية قطي برو خلف رفو قاسم خلف   4115

قيروان سنجار نينوى 8 3007 16358 532 سنجار عمشه جردو خلف رفو مراد خلف درويش  4116
كوجو سنجار سنجار نينوى 1 3012 38 1510 القيروان منيفه جلو طه رفو مكرى صالح اوسو المندكانى 4117
ديبكه كنديناوة مخمور 68224009 8 3042 184 608 كنديناوة فيان صابر علي رفيق توفيق حاجي محمود  4118

كوير مخمور 1 3029 29796 149 كوير سھيال نورى احمد رفيق حمد رسول احمد  4119
كنديناوة مخمور 8 3029 112 1422م كنديناوة خديجة نجم الدين مولود رفيق رحمان مام خول خضر  4120
كنديناوة مخمور نينوى 67972714 3 3049 63 604 كنديناوة قدم خير عزيز محمد رقيب حسين حمد   4121

ترجان كوير مخمور نينوى 10 3029 18 1024 كوير شيالن جعفر داود رقيب رحمان وسمان احمد  4122
مخمور 68224334 6 3043 كزال كمال بھاء الدين رقيب سليم برايم حاجي  4123

كنديناوة مخمور 2 3033 128 599م كنديناوة ناھده شاكر طاھر رقيب كريم طاھر كريم  4124
سيد عبيد كنديناوة مخمور نينوى 3 3032 31452 158 كنديناوة حسين درويش  رقيه خضر مولود حمه  4125
ماجداوه كوير مخمور نينوى 67250616 9 3030 56 1417 كوير احمد حمدامين  رقيه عمر عثمان حمد  4126

كوير مخمور نينوى 10 3028 30333 152 كوير ستي شريف بابير رمزي اسماعيل بابا عبدهللا  4127
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375803 8 3022 133167 666 ربيعة حنيفه حسن ھسو رمزي حميد حاجي ھسام ال ھسام 4128
علي مالداود كوير مخمور 68224038 8 3042 27 138 كوير سميره صابر  رمزي علي عزيز ميران  4129
قرية علي داو كوير مخمور 68224622 1 3043 108 1452 مخمور به ناز حمدامين قادر رمزي محمد مولود عثمان  4130

شيخان شيخان نينوى 66980255 4 3004 118695 594م شيخان ھاجر علي ولي رمزي موسي ابراھيم ابراھيم 4131
سميلة زمار تلعفر نينوى 67458913 9 3022 89 2288م زمار امينه حسين عبدر رمضان ابراھيم احمد يوسف ال عمر 4132
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كونة سيخورة قراج مخمور نينوى 9 3032 33 283 قراج رفية مولود احمد رمضان ابراھيم اسماعيل ھمزة بنديان 4133
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 66883233 3 3001 129129 646م زمار ملكه زكى حسين رمضان ابراھيم حسين احمد االحمد 4134
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67376115 10 3022 163 2287 زمار غزاله حمو صوفى رمضان ابراھيم سعدو  سعدو 4135

كوير مخمور نينوى 9 3028 10342 152 كوير سنيه عبدهللا بيرداود رمضان ابراھيم سليمان ابراھيم  4136
كلك حمدانية نينوى 67972183 3 3048 35462 178 حمدانيه سيران اسماعيل سليمان رمضان ابراھيم صالح خضر  4137

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883353 4 3001 86 2189م زمار فتحيه سعيد حسو رمضان ابراھيم عمر محو  4138
شيخان شيخان نينوى 66978099 2 3002 92 2011م شيخان كوثر رشيد محمد رمضان احمد علي احمد 4139

كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66978416 8 3002 199 1425م شيخان جميله ابراھيم اسماعيل رمضان احمد محمد شاھين 4140
عمرخالد زمار سنجار نينوى 66883012 1 3001 124 489م زمار منيره ادريس حسن رمضان احمد يوسف بادر يوسف 4141
خاتوناوا م شيخان شيخان نينوى 66979156 6 3004 89 1412 شيخان اسيا طه محمد رمضان اسماعيل مصطفي عمر 4142
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 8 3049 194 253م الموصل خجي علو عمو رمضان بادر علي غازي ال علي 4143
عوينة كوير مخمور 67970172 5 3049 80 1562 كوير فاطمة صديق مولود رمضان بكر حمد عوال  4144
كاريتان كنديناوة مخمور 68224807 4 3043 42 1434م كنديناوة نازنين قادر حمد رمضان بيرداود عبدهللا شوان  4145
شليكة زمار تلعفر نينوى 67376142 10 3022 27 2189 زمار اسمھان قاسم محمد رمضان تاج الدين محو يوسف  4146

ديبكه مخمور نينوى 1 3032 161 58 مخمور كوثر مولود حسين رمضان جعفر حمه حويز  4147
شيباتا زمار تلعفر نينوى 66883287 3 3001 105 489م زمار زينب سليمان جانكير رمضان جعفر رشو عمر  4148

زمار تلعفر نينوى 10 3049 83 2268 زمار بيروز خليل طاھر رمضان حسن حاجي طاھر  4149
زمار تلعفر نينوى 669786390 7 3002 45 2229 شيخان فيروز محمد علي رمضان حسن رشو سلوان حسو 4150

جانه كنديناوة مخمور نينوى 67254419 5 3030 180 1153 كنديناوة امنه مولود على رمضان حسن على بايز  4151
محسناوه قراج مخمور 4 3030 14 245 قراج ملك عثمان صالح رمضان حسن عمر حسن مرزان 4152

سنجار نينوى 3 3017 165 569م سنجار عيشان علي محمد رمضان حسين محمد سعيد  4153
سنجار نينوى 3 3017 165 569م سنجار عيشان علي محمد رمضان حسين محمد سعيد  4154

كرسور قراج مخمور 4 3030 21068 131 مخمور سلمه خدر محي الدين رمضان حمدامين رستم ابابكر دزي 4155
سافيه كوير مخمور نينوى 5 3029 61 67 كوير لنجه احمد مراد رمضان خالد خضر   4156
كة ور كوير مخمور نينوى 6 3029 28857 145 كوير سيوى محمد موسى رمضان خضير عزيز احمد  4157
سيقبات زمار تلعفر نينوى 7 3021 102 2286م زمار درة عمر رسول رمضان خليل حمو يوسف  4158

شيخان شيخان نينوى 66978788 1 3003 142 1415 شيخان زھره محمود عبدهللا رمضان خليل عبدهللا محمود 4159
صفية كوير مخمور 68224666 2 3043 28683 144 كوير حسيبه صالح احمد رمضان رشيد قادر رمضان  4160
خاتناوه شيخان شيخان نينوى 66979114 6 3004 62 1403 شيخان عاصمه طه محمد علي رمضان سعدهللا عبدهللا محمد 4161
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979549 8 3003 57 1416م شيخان حيات ابراھيم احمد رمضان شعبان محمد عباس 4162

سنجار سنجار نينوى 67649582 10 3011 60 448م سنجار زكو عاصي نفي رمضان شويش خضر زيبو  4163
زمار تلعفر نينوى 5 3021 131375 657 زمار علية عبدهللا خلف رمضان صالح احمد حسن ال حمد 4164

باباو شيخان شيخان نينوى 66979166 6 3004 83 1424م شيخان اسمر عبدهللا محمد علي رمضان عبدالسالم لطيف كوران 4165
قريه طارق حم شيخان شيخان نينوى 66883715 9 3001 166 2155 شيخان قسمه محمد علي رمضان عبدهللا اسماعيل عبدالرحمن 4166
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67375827 8 3022 129390 647 زمار سوزان سليم حسن رمضان عبدهللا حسن خليل  4167
خان اصفية زمار تلعفر نينوى 9 3021 81 387 زمار نورا خليل شعبو رمضان عبدهللا شعبان محمد شعير 4168
البشر حمدانية نينوى 67972373 5 3048 178 272 حمدانيه اسمر صديق اسماعيل رمضان عبدهللا عزيز علي  4169

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979819 7 3004 34 1424م شيخان ره شني مردان عثمان رمضان عثمان عبدالرحمن جمعه 4170
باباو شيخان شيخان نينوى 66884238 7 3001 20 1403 شيخان فخريه محمد اسماعيل رمضان عرب معروف حسين 4171
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زمار تلعفر نينوى 66883168 2 3001 190 708م زمار بزي حاجي جانكير رمضان عزو حسن نجو  4172
كنديناوة مخمور نينوى 67648668 6 3033 33536 167ا كنديناوا ليلي قادر محمد رمضان عزيز بيرداود علي  4173
ديبكه مخمور 8 3029 177 1046م كنديناوة بيمان اسماعيل عزيز رمضان على حمد حسن  4174

محمد خالد زمار تلعفر نينوى 67375480 8 3022 112 2288م زمار شيرين كري حاجي رمضان علي حاجي شمو حاجى 4175
زمار تلعفر نينوى 9 3049 195 2287م زمار وضحة نمر شابو رمضان علي حسن برو  4176

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 11 2296 زمار عمة علي علي رمضان علي سمو سلو  4177
كره سور كوير مخمور نينوى 67254385 5 3030 26109 131 مخمور خوخي شينه حسن رمضان علي عزيز محمود دزه ي 4178

كوير مخمور 67250607 9 3030 53 1445م كوير ايش اسعد اسماعيل رمضان عمر عثمان قادر  4179
زمار تلعفر نينوى 67375204 5 3022 45 2168 زمار خالده محمد عمر رمضان عمر علو  علو 4180
شيخان شيخان نينوى 66978565 9 3002 11732 587 شيخان عزم حسن اسماعيل رمضان عمر علي احمد 4181
شيخان شيخان نينوى 66979374 9 3003 93213 467م شيخان ھناء طيار علي رمضان عمر علي احمد الزيدكي 4182

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883482 5 3001 45 2189م زمار امينه علي عمر رمضان عمر عمو ابراھيم عمو 4183
الشلكيه زمار تلعفر نينوى 66883414 5 3001 132542 663 زمار خانة سلو محمد رمضان عمر ميرزا عبدو  4184

شيخان شيخان نينوى 66979261 6 3003 181 317 شيخان فيان اسماعيل عبدي رمضان عيسى مصطفى قبو 4185
زمار تلعفر نينوى 669786369 7 3002 146 925م زمار ھزني خليل ابراھيم رمضان فرحان حسين محو ال حسين 4186

برايم باول قراج مخمور نينوى 67250591 9 3030 181 118 قراج مامز محمود حسين رمضان قادر رشيد خضر شيروانى 4187
كرديان قراج مخمور 67649173 2 3031 54 1079 قراج مھاباد عثمان بيرداود رمضان قادر محمد عمر اومريل 4188

زمار تلعفر نينوى 67805625 1 3024 188 2296م زمار سعدية رمضان اسماعيل رمضان كري عصمان   4189
زمار تلعفر نينوى 66883242 3 3001 118 2220 سنجار حليمة زمضان كري رمضان كري علي مصطفي العلي 4190
قراج مخمور نينوى 5 3028 180 318 قراج روناك حسين عمر رمضان كريم فتاح بھرام اومر بل 4191

خان صفيه زمار تلعفر نينوى 66883426 5 3001 95 2112 زمار فاطمة ابراھيم شمو رمضان كيلو عبو بكر القب عبو 4192
زماره كبير كوير مخمور نينوى 67254609 7 3030 111 1081 كوير سعديه عبدالمجيد كريم رمضان مامند رمضان احمد  4193
ترجان كوير مخمور نينوى 6 3029 96 1132م كوير اديبة ياسين احمد رمضان محمد ابراھيم محمد  4194

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66978741 1 3003 118572 593 شيخان مريم حسن مصطفى رمضان محمد رشيد مولود 4195
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66979982 5 3004 180 1454م شيخان سراء انور حاجي رمضان محمد صديق على 4196

شيخان شيخان نينوى 66978474 8 3002 18 2116م شيخان امينه اسماعيل برو رمضان محمد فتاح رمضان 4197
ش شيخان شيخان نينوى 66978094 2 3002 79 1403 شيخان ساميه احمد عبدالسالم رمضان محمد يونس يوسف 4198
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978157 4 3002 120 2162م شيخان نوروز خليل ابراھيم رمضان ميرو اسماعيل محمود 4199

شيخان شيخان نينوى 66978731 1 3003 118711 594 شيخان ساياران عبدهللا صديق رمضان نعمو حامد عبدالرحمن 4200
كوير مخمور نينوى 9 3028 52 1025م كوير صبيحه لطيف علي رمضان ياسين حسين حمد  4201

كندال قل كنديناوة مخمور 68224886 5 3043 33534 168 كنديناوة نازدار محمد صادق رمضان يوسف قادر يوسف  4202
كربير زمار تلعفر نينوى 66979655 5 3003 13 2112م زمار رمضان يوسف كلش حسين الموساره شنازك علي جنبلي 4203
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67375361 3 3022 184 2301م زمار ھوري حسن علو رمو يوسف حاجي بالسم حاجى 4204

شيخان شيخان نينوى 66883504 6 3001 118684 594 سنجار امينه عبدالجبار محمد روبار احمد محمد امين 4205
كوير مخمور نينوى 67254577 7 3030 22 220 اربيل ساھره خضر احمد روزكار عبدهللا سعيد مصطفى  4206
كنديناوة مخمور نينوى 2 3032 41 1029م كنديناوة زريفه مامة رسول روستم حسن احمد يونس  4207
كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 144 1203 كنديناوة زھره ياسين احمد روستم حمد امين ھادي صالح  4208

ماجداوه كوير مخمور نينوى 3 3029 29 1118 كوير ميسان علي عزيز روستم سعدي محمد   4209
ديبكه مخمور نينوى 4 3029 30969 154 كنديناوة كازبه قادر حمد روستم عوال درويش اغا سيان 4210
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دوكردكاني حا كوير مخمور نينوى 67254511 6 3030 26607 134 مخمور اكرم طاھر  روشن كريم احمد   4211
عبدليه شيخان شيخان نينوى 0340892 10 3004 99 1416م شيخان اديبه خدر احمد روشي اسماعيل بشار بدران 4212

شيخان شيخان نينوى 66978652 10 3002 13 785 شيخان زائده عبدالغفور عبدالوھاب رياض محمد سليم صوفي 4213
مال قرة ديبكة مخمور نينوى 67972829 7 3049 19 605م كنديناوة لنجة كرزرار علي ريباز ابوزيد عمر عبدهللا  4214

مخمور نينوى 68224413 7 3042 80 408 قراج بديعة عزيز عمر ريباز حسن جميل عبدهللا سيان 4215
مال قره كنديناوة مخمور نينوى 3 3032 78 1085 كنديناوة زبيده رشيد جعفر ريباز رمضان عبدهللا   4216
دووسرة قراج مخمور 67972034 3 3049 118 1198 قراج سكينة علي اندرز ريبوار يحيى سعيد مولود  4217
صفية كوير مخمور 68224689 2 3043 2864 144 كوير ريحان شوكت رضا يوسف    4218
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883072 1 3001 128178 641 زمار ريحان علي شرف  رشكاني   4219

كوير مخمور نينوى 9 3028 126 72 اربيل رحمن مولود  ريحانه مولود احمد   4220
كوير مخمور نينوى 2 3030 60 220 اربيل وھاب رحمان  ريزان احمد محمد صالح  4221

سنجار نينوى 67009012 5 3005 120 2037م سنجار دالل محسن حجي ريزان عثمان محمود عبدالرحمن  4222
زمار تلعفر نينوى 67458923 9 3022 148 872 ربيعه شيماء اكرم ابراھيم ريزان محمد حامد ابراھيم ال علي 4223
قراج مخمور نينوى 6 3032 36 135 قراج سميرة قادر مولود ريكان اسكندر عدي عبدهللا  4224
كوير مخمور نينوى 67254463 6 3030 28439 143 كوير ره وشن خورشيد محمد زائد انور حسن احمى خيالنى 4225

مخمور نينوى 7 3029 54831 275 قراج حنيفه ابوبكر بابير زار سعدي حسين خدر شيرواني 4226
مخمور نينوى 7 3029 54831 275 قراج حنيفه ابوبكر بابير زار سعدي حسين خدر شيرواني 4227

سيد عبيد كنديناوة مخمور نينوى 68224542 1 3042 49 240م كنديناوة كزال عبدهللا سعيد زارا اسماعيل حسين اسماعيل  4228
كنديناوة مخمور 6 3028 33534 168 كنديناوة يوسف قادر يوسف زارا كريم قادر   4229

كة ور كوير مخمور نينوى 67646899 4 3029 179 220م كوير حليمة ھمزة حمد زارو سليم حمد قادر شيخاني 4230
زمار سنجار نينوى 10 3011 11681 585 الشمال كالن خليل عليوي زاري ايزدين خلو عمر الخالتي 4231
قراج مخمور نينوى 4 3032 25762 129 مخمور عثمان حسن محسن زاري حمد حيدر  مامندبيران 4232

كرجان كوير مخمور 67972793 7 3049 29326 147 كوير زاري حمدامين احمد     4233
كوير مخمور 6 3043 30303 152 كوير زاري سليمان ابراھيم نادر    4234

سعداوه كوير مخمور 2 3030 30444 153 كوير انور صابر  زاري عبدهللا عثمان بيرداود  4235
كردكراوى قراج مخمور 7 3032 56019 281 قراج زاري عثمان مصطفى اسماعيل طالبانيقادر عبدالرحمن  4236

مخمور 67972548 5 3047 شھلة نجاة سليم زانا شاكر عبدهللا محمود سيبان 4237
قراج مخمور نينوى 5 3032 73 1459 قراج جنار مويد اسماعيل زانا علي صالح عبدهللا  4238
قراج مخمور 4 3041 105 207م قراج زالة احمد علي زانا عمر علي حسين  4239

عاال كنديناوة مخمور 68224993 6 3042 133 141 كنديناوة سازكار سردار خورشيد زانا عمر محمد قادر  4240
كوير مخمور نينوى 1 3030 880 262 مخمور انور سعيد احمد زبيد مجيد احمد   4241
كوير مخمور نينوى 1 3030 880 262 مخمور محمد انور سعيد زبيد مجيد احمد   4242

دووكردكان مخمور مخمور 2 3032 27185 136 مخمور عباس اسماعيل  زبيده رحمان حمد حسين اومربل 4243
دووشيوان كنديناوة مخمور نينوى 1 3029 182 607م كنديناوة عمر ابراھيم  زبيده قادر عزيز شريف  4244
جوار كومان قراج مخمور 7 3032 54911 275 قراج جليل كريم مولود زبيده قادر محمود اسماعيل بلباس 4245

كةور مخمور 68224183 1 3043 2892 145 كوير زبيده مولود محمد احمد شيخانى   4246
زيلكان م شيخان شيخان نينوى 66978076 2 3002 26 1416 شيخان شھيمه عزت رشيد زبير امين احمد يونس 4247

قلعة موسي رة زمار تلعفر نينوى 67375102 6 3022 200 1736 ربيعه اللش احمد حاجي زبير طاھر حاجي عمر ال عمر 4248
شيخان شيخان نينوى 0306635 3 3002 148600 743 شيخان ناجيه عبدالرزاق محمد زبير عبو احمد نبي 4249
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قالت  جوالن مخمور نينوى 68224928 5 3042 36\ 1436م مخمور بة ناز عبدالرحمن سمايل زبير عثمان كاكي   4250
عوينه كوير مخمور نينوى 5 3032 155 1328 كوير ساميه حمد امين قادر زبير على صالح عبدهللا  4251
كلشين م شيخان شيخان نينوى 66978177 4 3002 118633 594 شيخان حمره ماف كنعان زبير محمد طاھر ابراھيم 4252
ماجداوه كوير مخمور نينوى 10 3028 103 1320 كوير كاشان علي كريم زبير مصطفى حسين عزيز  4253
شمشولة كوير مخمور 68224890 5 3043 178 477 كوير بديعه مصطفى عزيز زرار احمد حسن عبدهللا  4254
كعتيل كوير مخمور نينوى 3 3029 28439 143 كوير مارية احمد محمد زرار انور حسن احمي خيالني 4255

كردى كوم كوير مخمور 4 3030 31672 159م كنديناوة صبيحه توفيق عوال زرار جميل عوال مال  4256
ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978828 2 3003 193 1420 شيخان سكينه صالح خليل زرار عبدالقادر سليم مصطفى 4257

كوير مخمور نينوى 2 3029 84 1219 اربيل نسرين لطيف رمضان زرار علي رسول ابراھيم  4258
سيد عبيد كنديناوة مخمور 7 3032 9 609 كنديناوة فھيمه صالح اسماعيل زرار علي طه   4259
نيجه يي شيخان شيخان نينوى 66979226 6 3003 75 1958م شيخان ستي عبدالقادر عبدالوھاب زرار غازي حسن عمر 4260

قراج مخمور 67646552 5 3028 17 7530 قراج زليخا خالد حمد زرار قادر احمد حمدامين  4261
ديبكه مخمور نينوى 10 3028 83 1195 اربيل نافعه حسين ادين زرار مصطفى قادر حسين  4262

كوشاف كوير مخمور 4 3033 29569 148 كوير سعديه احمد شكري زرار نوري لشكري علي  4263
ر كوير مخمور 67648679 1 3029 43 1082م كوير نازك جميل توفيق زرار وحيد مصطفي احمد  4264

كنديناوة مخمور نينوى 67944639 5 3035 33708 169 كنديناوة فيروز سعدى قادر زرال عبدهللا علي سلمان  4265
شيخان شيخان نينوى 66979120 6 3004 151 684 شيخان اسيا محمد مصطفى زردشت مرزا سعيد علي 4266

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458943 9 3022 132772 664م ربيعه زرفه برجس علي مصطفى ال مصطفىعمر ھسام حاجي 4267
سنجار سنجار نينوى 67650878 2 3011 104833 525م سنجار زرو خلف عسالن حسن    4268

بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 33 781 الشمال عبدهللا احمد حسن زريف خضر مراد داھر السموقى 4269
شمال سنجار نينوى 10 3006 116141 581 الشمال زريف خلف قاسو   4270

باره زمار سنجار نينوى 8 3018 106 779 الشمال شعيو سليمان حسن زريف خلف نمر حسن السموقي 4271
سنجار سنجار نينوى 67648004 8 3018 128 669م الشمال خلف سعدو فنوش زريف عمر علي خلف السموقي 4272
سنجار سنجار نينوى 67600075 4 3013 116291 582 الشمال زريف قاسم خلود دمو الحلكي   4273
شيخان شيخان نينوى 66978532 9 3002 176 2163م شيخان خناف عبدالعزيز محمد زريفه محمد رشيد مولود 4274

بارا زمار سنجار نينوى 67648015 8 3018 119 615م الشمال ابراھيم اوصمان حسن زريفه ملكو موسى   4275
كوير مخمور نينوى 3 3033 42 1038 مخمور كامله محمد حسين زعيم رشيد قادر   4276
كوير مخمور نينوى 9 3028 46 427م كوير ستي انور  زعيم محمد جواد محي الدين معروف 4277
سنجار سنجار نينوى 66883142 2 3001 24 66م سنجار زكو عزيز سلطان زكر مصطفي قنبر علي  4278

نوغران كوير مخمور 68224246 2 3042 36 1052م كوير دلسوز خورشيد عزيز زكري حمدامين رسول  سورجي 4279
بنجه علي شيخان شيخان نينوى 66979258 6 3003 12 803م شيخان اميره علي برداود زكري صالح سليمان شاھين 4280

كوير مخمور نينوى 67254683 8 3030 173 113 اربيل قانعه يحيى احمد زكري لطيف محمد   4281
ازيكند قراج مخمور نينوى 4 3032 54372 272 قراج سينم على فقى محمد زكريا كاكه احمد عزيز عمر  4282
زيلكان م شيخن شيخان نينوى 67008018 3 3004 19 2251 شيخان ليلى جمعه كريم زكريا يونس محمد احمد 4283

سنجار سنجار نينوى 67727005 10 3011 61 848م سنجار زكية الياس ابراھيم     4284
قالى سوران قراج مخمور نينوى 67250584 9 3030 42 118 قراج ابوبكر محمود  زكيه اسماعيل عبدالمجيد   4285
كري زركا زمار سنجار نينوى 67727135 4 3012 179 669 الشمال سيفى حسين خلف زلفو ايزدين علو خلف عمري 4286

كوير مخمور 10 3028 146 160 كوير عمر كاكى  زلي عثمان حمد امين صالح  4287
سفيان زمار تلعفر نينوى 10 3021 104 252م موصل زكي احمد رشو زليخ حمو يوسف اسماعيل  4288
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كوير مخمور نينوى 67254432 8 3030 158 1428 اربيل شمس الدين محي الدين  زليخا حمه سعيد محمد   4289
بيربان كنديناوة مخمور نينوى 68224018 8 3042 54 71 كنديناوة زليخة عباس احمد     4290
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979543 8 3003 25 1421 شيخان باسمه محمد سليم زليخه ابراھيم خليل حيدر 4291
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978080 2 3002 121 1423م شيخان دلوفان لقمان محمود زليخه ابراھيم محمد عثمان 4292
كلشين شيخان شيخان نينوى 66980274 4 3004 138 2163م شيخان نعيمه خالد صالح زليخه احمد علي محمد 4293

شيخان شيخان نينوى 66979810 7 3004 103 1425م شيخان اميره ميكايل سعيد زليخه احمد موسى  4294
كنديناوة مخمور 4 3033 192 124م كنديناوة عبدالصمد عثمان  زليخه طاھر جالل خالند  4295
شيخان شيخان نينوى 67008001 3 3004 23 2254م شيخان خديجه مروان صالح زليخه عصمان محمد احمد 4296

خزنة كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 31147 156 كنديناوة باسم سليمان كريم زليخه محمد سمير احمد  4297
زاكة كوير مخمور 68224830 4 3043 168 524 كوير ملك مصطفى احمد زمان مامند عزيز عبدهللا  4298

كليشين. م.سنجار شيخان نينوى 66982537 8 3004 195 2162م شيخان زميران عمر توفيق زميران بكر جبلي علي 4299
القحطانيه سنجار نينوى 67727255 3 3012 108189 541 القحطانية زريفه سيدو علي زندين حسن حسين علي الزرو 4300
سنجار سنجار نينوى 0340955 8 3011 108390 542 القحطانية زريفه قاسم شمو زندين خلف كسو سينو المعلو 4301
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 30 1435 اربيل زيالن عبدالخالف عزيز زه رده شت محمد عزيز   4302

طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978080 2 3002 121 1423م شيخان فوزيه رمضان اسماعيل زھدي خلف صديق عمر 4303
ملك زمار سنجار نينوى 67006676 1 3009 108371 542م القحطانية حسن زندين مراد زھرة خضر عبدي بركات  4304
ملك زمار سنجار نينوى 67006676 1 3009 108371 542م القحطانية زندين مراد شرو زھرة خضر عبدي بركات  4305
ملك زمار سنجار نينوى 67006676 1 3009 108371 542م القحطانية سفي الياس حسن زھرة خضر عبدي بركات  4306
ملك زمار سنجار نينوى 67006676 1 3009 108371 542م القحطانية شرين حسن زندين زھرة خضر عبدي بركات  4307
ملك زمار سنجار نينوى 67006676 1 3009 108371 542م القحطانية كوجر حسن زندين زھرة خضر عبدي بركات  4308
ملك زمار سنجار نينوى 67006676 1 3009 108371 542م القحطانية مراد حسن زندين زھرة خضر عبدي بركات  4309
ملك زمار سنجار نينوى 67006676 1 3009 108371 542م القحطانية نايف حسن زندين زھرة خضر عبدي بركات  4310

زمار سنجار نينوى 67761996 10 3016 24 448 الشمال خالد دواي عمر زھرة رفو فرحو يوسف  4311
زمار سنجار نينوى 67761996 10 3016 24 448 الشمال دواس عمر بشار زھرة رفو فرحو يوسف  4312

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978738 1 3003 160 1403م شيخان ھاجر عبدالرحمن بكر زھره ابراھيم خالد عبدالرحمن 4313
كلشين شيخان نينوى 66982699 10 3004 142 1906 شيخان وھبيه موافق مصطفي زھره حسن فندي عرفان 4314

سنجار سنجار نينوى 67649590 10 3011 109308 547 القيروان زھره عباس عبدال علي الببواتي   4315
كنديناوه مخمور 67970130 5 3049 179 158 كنديناوة زھره قادر خضر     4316
ديبكه مخمور 67250596 9 3030 165 29م كنديناوة فواد حسن عبدهللا زھره كريم عبدهللا حسين  4317
شيخان شيخان نينوى 66978102 2 3002 28 378م شيخان شيرين خورشيد محمد علي زھره محمد اسماعيل يوسف 4318

قايماوه شيخان نينوى 66982688 10 3004 118553 593م شيخان فاطمه عبدالرحمن عبدالعزيز زھره ياسين حسن البرواري 4319
قتي زمار سنجار نينوى 2 3014 125646 579م سنجار فقير علي مراد سليمان زھري ابراھيم سليمان بكر  4320

شيخان شيخان نينوى 66884341 5 3002 134 118م شيخان فيان يونس نبي زھير زيدو مراد حسين 4321
خاتوناوا شيخان شيخان نينوى 0301871 3 3002 44 1416م شيخان منى سالم صالح زھير عبو احمد نبي 4322

محلة السراي زمار سنجار نينوى 66883160 2 3001 161 380م سنجار ليلى عبداللطيف حميد زھير علي محمد يونس السلي 4323
كوير مخمور نينوى 7 3029 67 72 قراج احمد اسماعيل  زھيه احمد كارسول   4324

شورزنكة ديبكة مخمور 68224319 2 3043 22 1017م كنديناوة سنيعة مولود كريم زوراب ابراھيم سليمان شريف  4325
كنديناوة مخمور نينوى 67251621 4 3031 30878 155 كنديناوة فخريه سليمان بابا زوراب حسن محمود   4326

شوره زه رتكه كنديناوة مخمور 2 3033 94 1435م كنديناوة به ناز سعيد حمه صالح زوزك عمر عثمان احمد  4327
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زمار تلعفر نينوى 67805580 1 3024 93 2202م ربيعه جنار محمد عبدو زويع محمد عمر عمو عمر 4328
سنجار سنجار نينوى 2 3021 180 1549م القحطانية شيماء يوسف سليمان زياد ابراھيم داود مصطفى الباباوات 4329

طا حمه م شيخان شيخان نينوى 66978081 2 3002 118779 594 شيخان رمضان امين محمود زياد الياس حيدو حسن 4330
كاميشة كوير مخمور 67254398 5 3030 183 1008م كوير شكريه عبدهللا حاجي زياد جعفر ابراھيم محمد حسن 4331
كلك حمدانية مخمور 67972564 7 3048 35273 177 حمدانية ليلى احمد كريم زياد جميل كريم محمد امين  4332
البشر كلك حمدانية نينوى 67972264 4 3048 182 2305 حمدانية سلمى عزيز احمد زياد حسن احمد محمد  4333

زمار سنجار نينوى 0002864 1 3021 18 1679 الشمال خالدة حجي خضر زياد خلف الياس محمد  4334
ورديه ورديه سنجار نينوى 66883192 2 3001 20 1893م القحطانية دولت اسماعيل كرو زياد خلف خدر  زند نان 4335

شيخان شيخان نينوى 66978487 8 3002 11995 60 شيخان زياد خورشيد احمد قادر   4336
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883878 10 3001 153 1419 شيخان نھله احمد فتاح زياد شاكر يوسف حسين 4337

كوير مخمور نينوى 6 3032 30072 151 كوير صبرية علي اسماعيل زياد عبدهللا صابر بكر  4338
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980103 2 3004 147 145 شيخان شكريه عبدهللا رجب زياد عبدهللا قادر احمد 4339

قراج مخمور 4 3030 95 408 قراج نازنين اسعد حسين زياد عبدهللا كريم عبدهللا  4340
طا حمه م شيخان شيخان نينوى 66978081 2 3002 118779 594 شيخان سليمه رشيد محمد زياد عثمان عبدالرحمن جمعه 4341
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 67254664 8 3030 36 1404 كنديناوة به خشان عبدالرحمن بيروت زياد عثمان كريم قادر  4342

ھوار غل كوير مخمور 10 3030 84 160 مخمور امبنه اسماعيل حمد امين زياد قادر شيخه حمه فقى مرجى 4343
دوشيوان كنديناوة مخمور 7 3032 114 1450 كنديناوة مھيه بايز حبيب زياد كاكو حبيب عبدالعزيز  4344
نجري زمار تلعفر نينوى 67805542 10 3023 122 2288 زمار ربعه محمد مصطى زياد محمد حاجى احمد احمد 4345
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979197 7 3004 70 1966 شيخان رحمه سعيد محمد زياد محمد شيخو  4346

سنجار سنجار نينوى 67459826 9 3020 104017 521 سنجار فاطمة حسين علي زياد محمود علي خلف  4347
شيخان شيخان نينوى 66978133 2 3002 42 355 شيخان ھيبت صادق سليم زياد ميكائيل سليمان جبرائيل 4348

كرفقير شيخان نينوى 66980009 1 3004 94 2163 شيخان حليمه محمود محمد زياد نوري طه احمد 4349
كنديناوة مخمور نينوى 4 3029 158 610 كنديناوة ابوبكر احمد  زيان ابراھيم محمدعلي   4350
شيخان شيخان نينوى 66978559 9 3002 48595 743 شيخان صبحه محمد ابراھيم زيان كميران خيري سعيد 4351

مال قرة كوير مخمور نينوى 10 3030 181 1040 كنديناوة بيريوان توفيق عبداللله زيد برھان عمر قرةني  4352
سنجار سنجار نينوى 66883364 4 3001 192 2128م سنجار شاه شيجو كاظم زيد حسين علو دھمان  4353

دوكردكان كوير مخمور 2 3032 50 1420م مخمور جھان لطيف حسن زيد رسول حسن حسين اومر بل 4354
كوير مخمور نينوى 5 3032 100 3169 اربيل بفرين احمد صدرالدين زيد محمد صدرالدين   4355

ابو خشب شيخان شيخان نينوى 67647585 6 3031 12 2037 سنجار امل زيد سليمان زيد مدلول سليمان الجارهللا  4356
كوير مخمور نينوى 4 3029 111 1214 كوير نرمين نامق احمد زيد مصطفى خضر رحمان  4357
سنجار سنجار نينوى 67458104 5 3020 13 834 القحطانية نعامي عيدو حنتو زيدان خلف حنتو   4358

كة ور كوير مخمور نينوى 67646354 4 3029 125 1051م كوير ناجحة ھمزة صمد زيدان ظاھر حسن ظاھر شيخاني 4359
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375186 6 3022 45 2042م ربيعه وصحه عمر علي زيدان محمد علي قاسم ال علي 4360
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66980158 5 3004 191 2011 شيخان شيرين شكري احمد زيدو الياس رشو نظام 4361
الورديه سنجار سنجار نينوى 67727014 10 3011 67 1074م سنجار بيزاري علي قاسو زيدو بركات جومر قاسو زندنان 4362

م.كركوك سنجار نينوى 67649600 10 3011 108124 541 القحطانية بھار حسن علي زيدو يوسف علي قاسو ادي 4363
جيغلوك كنديناوة مخمور 68224732 3 3043 92 1013 مخمور سوسن سليمان حمد زيرك انور محمد بابير  4364

ناصرية الشمال نينوى 68721179 2 3011 11559 578 الشمال زيري حسين مرزا برو    4365
باباو شيخان نينوى 66979946 1 3004 118679 594م شيخان عاجيه محمد طاھر زيري كجوح حجي سلو 4366
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شيخان شيخان نينوى 66982496 8 3004 15 1419 شيخان خالده خالد سعيد زيري كجوح حجي سلو 4367
مھد سنجار شيخان نينوى 68052053 8 3027 117295 587 شيخان خيري مراد حسين زيري كجوح حجي سلو الدوملي 4368
مھد سنجار شيخان نينوى 68052053 8 3027 117295 587 شيخان مراد حسين  زيري كجوح حجي سلو الدوملي 4369

كوركيران زمار تلعفر نينوى 10 3021 129382 647 زمار احمد عبدالكريم عمر زينب احمد عبدالكريم محمد  4370
شمال سنجار نينوى 0339760 3 3011 40 779م الشمال الياس دربو يوسف زينب خلف جردو قطو سموقي 4371

خان صفيه زمار تلعفر نينوى 67458837 1 3022 129275 647 زمار جميل حسن علي زينب عمر حسن  حسن 4372
كومه شين قراج مخمور 7 3032 53 118 قراج زاري كريم حمد زينل زيدان قرني  ساره ي 4373
عبداليه شيخان نينوى 66982676 10 3004 8 1421 شيخان نوار موسى عباس زينل علي حسن علي 4374

سنجار نينوى 67006605 3 3005 104 1555م سنجار نعمه الياس خضر زينل محمد ابراھيم شيبو  4375
سينو سنجار سنجار نينوى 67649844 6 3011 105490 528 سنجار نائله محمد يوسف زينل محمد صالح موسى   4376
حيالي اشمال سنجار نينوى 6 3012 43 928 القحطانية خضر عباس عباس زينه حسن تمو عمر زندنان 4377
بارانا زمار سنجار نينوى 2 3012 116206 582م سنجار مراد عمر خلف زينو حجي سلو سيدو  4378
زيلكان شيخان نينوى 66982603 9 3004 118815 595م شيخان نشتمان محمد امين مجيد زيور قاسم مصطفى مھو 4379

زماره كبير كوير مخمور 67254414 5 3030 57 1133م كوير به يان بھرام رحمن زيور كريم اسماعيل رسول  4380
ديبكة مخمور نينوى 68224523 1 3042 20 1103م كنديناوة ساھره مغديد اسماعيل زيوه ر حيدر سليم قادر  4381

كوال كجيالن كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 81 8 كنديناوة ئامينه عزيز عبدهللا زيوه ر عمر رحمان عبدهللا  4382
كوال كجيالن كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 81 8 كنديناوة ئامينه عزيز عبدهللا زيوه ر عمر رحمان عبدهللا  4383

سنجار نينوى 2 3006 108403 543 الشمال سارة سليمان سينو حسن المو   4384
زمار سنجار نينوى 10 3011 115652 579م سنجار ساره مراد سليمان بكر    4385

جوكت قراج مخمور نينوى 3 3032 54907 275 قراج نوري سعيد  ساري عزيز بيرداود   4386
زمار سنجار نينوى 6 3012 110661 554 القحطانية خديدة خلف حسن ساري ميشو خلف  عيسى 4387
سنجار سنجار نينوى 2 3021 162 1721م سنجار يسرى احمد حسن ساري يوسف حسين   4388
فاروق شيخان نينوى 67250930 1 3028 188 1418 شيخان كوزي علي مصطو ساطع علي مجيد حسين 4389

برايم باول قراج مخمور نينوى 7 3028 94 138500 مخمور غشان خضر على ساالر بكر حمد سمايل بلباس 4390
عاال كنديناوة مخمور نينوى 68051546 8 3040 45 1316 كنديناوة سروه انور رحمن ساالر خضر رحمن قادر  4391
عوينه كوير مخمور 6 3028 124 1428 كوير ساالر رحمن حمد علي            كلورمھاباد شاكر بكر 4392
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 67251611 4 3031 152 1146م كنديناوة ھيرو علي صالح ساالر ستار صالح علي  4393

ديبكة مخمور 8 3029 118 1048م مخمور سفين سعيد حسن ساالر عبدالرحمان فقي رسول  4394
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 64 1690 مخمور ميديا يونس عبدهللا ساالر عثمان عزيز مولود  4395

قراج مخمور 68224342 6 3043 174 1344 قراج ئاسكه عبدالفتاح محمد ساالر محمد حسين خضر  4396
كورسو كلك حمدانية نينوى 67972193 3 3048 159 444م حمدانيه نازدار محمد حسن سالم احمد رمضان ابراھيم كوران 4397
طوبزاوه بعشيقة سنجار نينوى 67647834 7 3031 103 738م بعشيقه زھرة مجيد جاسم سالم جمعه خضر محمد شيك 4398

سنجار سنجار نينوى 2 3021 49 1117م سنجار خنسة نوح سعيد سالم حسن شيبو محمود  4399
سنجار سنجار نينوى 67458156 4 3020 47 2064 الشمال جازيه كرو حمو سالم حسين الياس حسن الھركاني 4400

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883050 1 3001 86 2202م زمار ھيام شيخو حاجي سالم حسين محمد جامو  4401
مردان كبير زمار سنجار نينوى 0330240 10 3010 44 919م الشمال شكريه حسين خدر سالم خلف خدر خلف البكراني 4402
قصركي سنجار سنجار نينوى 67006025 6 3007 125 542م القحطانية زيري موكو نمر سالم خلف خديدا بشار ادني 4403

كوير مخمور نينوى 4 3029 25 132 كوير جنار رحمان عبدهللا سالم رحمن رشيد ھيله  4404
زاكه كوير مخمور نينوى 8 3028 173 1445 كوير روناك حمدامين بيرداود سالم رحمن محمد خاليد  4405
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برطلة حمدانية نينوى 4 3051 97 341 برطلة عرفية شاحوذ مجيد سالم سعيد سليمان محمد الزنكنة 4406
كوير مخمور نينوى 10 3028 26832 142 مخمور نرمين كريم محمد سالم سعيد قادر اسماعيل  4407
كوير مخمور نينوى 10 3028 26832 142 مخمور نرمين كريم محمد سالم سعيد قادر اسماعيل  4408

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978192 4 3002 166 2002 شيخان سكينه محمد محمود سالم سليمان طه يونس 4409
سنجار نينوى 3 3014 114 484م نورة سمو شيخو سالم صالح حسن   4410

كوير مخمور نينوى 8 3028 187 1133م كوير اواز يوسف رشيد سالم صالح عبدهللا عثمان  4411
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 75 1434م كنديناوة خه ندان ارشيد حسن سالم صباح ابراھيم علي دزه يي 4412

كونه سيخوره قراج مخمور 7 3032 39 245 قراج نوروز روستم مولود سالم صباح حسن حمشين  4413
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306616 3 3002 118524 593 شيخان زليخه احمد عبدالكريم سالم صديق محمد يونس 4414
خانوناوا شيخان شيخان نينوى 66978476 8 3002 118851 595م شيخان نعيمه محمد عبدالقادر سالم صديق معروف شالل 4415

قراج مخمور نينوى 1 3032 88 118 قراج كالويز علي سعيد سالم عبدهللا مجيد   4416
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67649239 5 3011 1098 194 سنجار كلي خلف رشو سالم عبدي ناصر عبدي الھسكاني 4417

زمار تلعفر نينوى 10 3049 134 2288 دھوك بشرى عبدالرحمن  سالم علي طاھر حامد حامد 4418
شيخان شيخان نينوى 66979219 6 3003 118649 594 شيخان عيشي مصطفى حسن سالم علي مجيد يونس 4419

سيرم ديبكة مخمور نينوى 7 3028 88 358 مخمور كوردستان نورالدين تادر سالم عمر علي كارسول  4420
عبداليه شيخان نينوى 66982670 10 3004 78 1418م شيخان فريده عبدالرحمن عبدهللا سالم عيسى فتاح اسماعيل 4421
قيماوه زيلكان شيخان نينوى 66978958 3 3003 1 1421 شيخان كليزار قادر حسو سالم قاسم ميكائيل ولي 4422

كوير مخمور نينوى 2 3029 60 565 كوير ھديه اسماعيل حسن سالم محمد اسعد   4423
كروفي شرقي سنجار سنجار نينوى 1 3008 94 993 سنجار اديبه سليمان مصطفى سالم محمد علي مصطفى محمد 4424

بنجي شيخان شيخان نينوى 66980209 4 3004 172 1421م شيخان سالم محمدصالح محمدشريف محمدامينبسنه خورشيد علي 4425
كنديناوة مخمور نينوى 9 3033 182 296 كنديناوة ھيرو فاروق حميد سالم معروف حميد احمد  4426

باباو شيخان شيخان نينوى 66979386 9 3003 145 1411م شيخان صبريه شاكر يونس سالم يونس ابراھيم فتحي 4427
سنجار نينوى 67944907 6 3049 نازدار على احمد سامان احمد ابراھيم   4428

علي مال داود كوير مخمور 67254401 5 3030 119 1368م كوير ئافان ابوبكر احمد سامان اسماعيل ابراھيم احمد  4429
قراج مخمور 9 3032 72 1075 مخمور نسبة علي حمد سامان اسماعيل علي شيخة  4430
كنديناوة مخمور نينوى 10 3030 21 262 مخمور حياة عبدالرزاق شكور سامان خليل عمر شينة  4431

كالوره ش كوير مخمور 67254405 5 3030 177 1051م كوير زينه جاسم  سامان صابر عبدهللا رسول  4432
كوير مخمور نينوى 8 3028 103 1437 كوت شيراز صابر احمد سامان عبدهللا توفيق رمضان  4433
كوير مخمور نينوى 7 3029 26995 135 اربيل جنار كريم قرني سامان مصطفى حسن احمد  4434
كوير مخمور نينوى 67254616 7 3030 87 111 اربيل شرين صالح عبدهللا سامان يوسف رشيد عثمان  4435

ماجداوة كوير مخمور 2 3032 91 1081م كوير خديجه عبدالواحد عمر سامى صالح عبدهللا حويز  4436
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 68002131 4 3026 73 291م شيخان غزال محمد عثمان سامى محمد عبدالكريم ابوزيد 4437
الھويرى كوير مخمور نينوى 3 3033 128 1368 كوير شيالن محمد حسين سامى محمد محدوك   4438
كامشينه كوير مخمور 1 3046 70 1133 كوير بيان مدحه رمضان سامي ابراھيم احمد محمد  4439
مالقره كنديناوة مخمور 2 3032 31568 158 كنديناوة غزال سعيد علي سامي ابراھيم حسين عثمان  4440
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66982527 8 3004 118589 593 شيخان فاطمه سليم عبدهللا سامي ابراھيم مادو ابراھيم 4441

قراج مخمور نينوى 7 3029 94 245 قراج كوردستان جوھر محمد سامي احمد عبدهللا   4442
كوير مخمور نينوى 8 3028 29 1082م كوير مھاباد اسماعيل حمد سامي اسماعيل عبدهللا اسماعيل كه رد 4443
كوير مخمور نينوى 8 3028 29 1082م كوير مھاباد اسماعيل حمد سامي اسماعيل عبدهللا اسماعيل كه رد 4444
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زمار تلعفر نينوى 8 3049 135443 678 ربيعه فاطمة عبدهللا حسن سامي اسماعيل محو   4445
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982515 8 3004 1 946م شيخان منيحه عزيز سعيد سامي انور يونس  4446
كه ور كوير مخمور نينوى 3 3032 201 226م كوير ناھده خورشيد محمد سامي بديع عبدهللا قادر  4447

شيخان شيخان نينوى 4 3028 82 1968 شيخان جنار بشير  سامي حجي صالح   4448
ھينجروك شيخان شيخان نينوى 66883728 9 3001 150 1403م شيخان ھيفدار فخري عثمان سامي حسن حسين حسن 4449
خزنه قراج مخمور نينوى 5 3028 139 1073م قراج جوان صابر حمد سامي حسن حسين عزيز  4450

كالوره ش كوير مخمور 2 3030 16 1367م كوير نوله عثمان زينل سامي سعدي جبرائيل   4451
بعشيقة سنجار نينوى 1 3052 84 670 بعشيقه عامرة الياس قرني سامي سالم مجيد   4452

كندال كنديناوة مخمور نينوى 68224392 9 3041 199 994 كنديناوة فريب سديق محمد سامي صابر حسن سليمان كوال 4453
قراج مخمور 67646547 5 3028 162 72 قراج سعاد محمود كريم سامي طاھر يابة قادر كةاللي 4454
شيخان شيخان نينوى 66883731 9 3001 117860 590 شيخان سامي عبدالغفور عبدهللا ميكائيل   4455
كنديناوة مخمور 67970212 4 3049 153 1404م كنديناوة نظير احمد بايز سامي عمر علي   4456
كوير مخمور 8 3029 154 149م كوير نائمه بديع عبدهللا سامي فاتح عبدهللا قادر  4457
كلك حمدانية نينوى 67972199 3 3048 110 716 حمدانيه ناحية مجيد نجم سامي مامند رشيد   4458

مخمور 67972664 5 3047 ليلى عمر  سامي محمد جارهللا خضر  4459
خاتوناوه شيخان شيخان نينوى 0306839 8 3004 118850 595 شيخان محمد صالح  سامي محمد معروف كوران 4460
كلشين شيخان نينوى 66982600 9 3004 64 355م شيخان حمديه خليل خدر سامي محمدامين محمد شريف 4461

برطلة حمدانية نينوى 4 3051 115 1190م برطلة عبلة علي احمد سامي مختار احمد سليمان زنكنة 4462
قرانه سوران قراج مخمور 7 3032 197 245 قراج سلمه كريم حسن سامي مصطفى عمر اسماعيل  4463
تل نجم كوير مخمور نينوى 7 3029 147 1132 كوير كولبھار كمال حمد سامي نوري محمد ابراھيم  4464
زيكان شيخان شيخان نينوى 66883781 9 3001 86 1420م شيخان مالكه عزاوي جكل سامي يونس مصطفى حسن 4465
كعتيل كوير مخمور نينوى 3 3029 28466 14م كوير جالل احمد عمر ساميه نورالدين ولى نورى  4466

سنجار سنجار نينوى 67458443 2 3020 122 889 سنجار عبيد جاسم محمد ساھر علي محمود عبدالرحمن  4467
دوليكو قراج مخمور 10 3043 7 1454 قراج زيان عزيز عبدهللا ستار ابراھيم رمضان يوسف مموندي 4468

كوير مخمور نينوى 5 3032 1026 1007 كوير غزاله على حسن ستار انور صالح   4469
كرده شينه كنديناوة مخمور 6 3028 129 607م كنديناوة حياة عثمان سليمان ستار جبار محمد مولود  4470

مخمور مخمور نينوى 2 3033 88 1370 مخمور سالمه عزيز صابر ستار جميل رسول عبدهللا  4471
سيد عبيد كنديناوة مخمور 7 3032 50 1203 كنديناوة خديجه علي احمد ستار حسن حسين شينه  4472
كاوه ره كنديناوة مخمور 68224239 2 3042 32218 162 كنديناوة كوري احمد عزيز ستار رسول رحمان نجمه  4473
شورةزنكة كوير مخمور 10 3030 30 1404 كنديناوة نافعة محمد زينل ستار صابر حسين الوة بلباس 4474
ديبكه مخمور 67649177 2 3031 30980 155 كنديناوة حليمة كريم بيرداود ستار صالح علي خضر  4475
فوج قراج مخمور نينوى 68224559 4 3042 151 1038م مخمور رقية نوري وھاب ستار عزيز محمد امين حسن  4476
شمامل كوير مخمور نينوى 67972786 7 3049 83 120م كوير يازي كمال اسماعيل ستار علي احمد   4477

قراج مخمور نينوى 2 3033 23 165 مخمور سنور سليمان رسول ستار علي عثمان محمود  4478
كوير مخمور نينوى 8 3028 27 1064 كوير ازين عبدالقادر محمد ستار محسن محمد   4479
مخمور مخمور نينوى 3 3033 49 1580 مخمور ميديا عبدهللا احمد ستار محمد احمد مالشيخ  4480

ملك اغا ديبكه مخمور 68224423 7 3042 130 1060م كنديناوة سه ركول عبدهللا قادر ستار يابه جميل عبدهللا  4481
نوغران كوير مخمور 8 3032 29113 146 كوير ستى اسماعيل عزيز  ماموندى   4482
كرشكت زمار تلعفر نينوى 7 3021 130 2168م زمار علي محو مندو ستي بوزي درباس  ال مندو 4483
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ديري بيش كوير مخمور 67254356 5 3030 104 149م كوير مصطفي صالح رسول ستي عبدهللا قادر احمد  4484
نوغران كوير مخمور 3 3030 88 174م كوير محمد حسين خضر ستي عثمان محمد سليمان مالزاده 4485
كل الذيبان زمار تلعفر نينوى 2 3022 132958 665 ربيعه حسين عبدي عثمان ستي محمد احمد حسين ال ميرزا 4486

سنجار تلعفر نينوى 67727415 1 3012 77 660 القيروان زريف رشو ابراھيم سجر خشمان رشو جزاع  4487
سنجار تلعفر نينوى 67727415 1 3012 77 660 القيروان زريف رشو ابراھيم سجر خشمان رشو جزاع  4488

مخمور 68224133 10 3042 سعاده شھاب محمد سرباز احمد ابراھيم قادر  4489
تيجي شيخان شيخان نينوى 66978665 10 3002 195 1421 شيخان زبيده اسماعيل حسن سرباز خورشيد الياس جمعه 4490

كوير مخمور نينوى 10 3028 62 1133 اربيل ديمن اكرم جميل سرباز رشيد عمر احمد  4491
قراج مخمور 68224347 7 3043 177 1254 قراج نمام عزيز  سرباز سليم بيرداود معروف  4492
كوير مخمور نينوى 7 3028 164 1046 كنديناوة زليخا طاھر حمد سرباز عبدهللا على   4493

زاكة قراج مخمور نينوى 9 3032 198 1048 مخمور ديمن عثمان رحمان سرباز عزيز نوري مصطفى  4494
كنديناوة مخمور 10 3028 133 1028م كنديناوة حسبة عزيز حسن سرباز عمر ابراھيم عبداللة  4495

علي مال داود كوير مخمور نينوى 67646869 2 3029 580 1025م كوير بسي يونس مولود سربست انور حاجي مولود  4496
قه الته سورا قراج مخمور 3 3030 200 283 قراج ساميه حسن رسول سربست انور عبدالمجيد   4497

قراج مخمور 8 3032 56 1096م قراج سميرة جمال حسين سربست حسن حمزة   4498
شيبانه زمار تلعفر نينوى 669786333 7 3002 195 2268م زمار خبات قاسم صالح سربست خلف علي نعمت ال مراد 4499

كندال بايجي ديبكه مخمور 2 3033 32203 162 كنديناوة اسمر خدر مولود سربست مصطفى عبدهللا جعفر  4500
زمارة كثير كوير مخمور نينوى 4 3029 839 1117م كوير به يمان رمزان عوال سرتيب عبدهللا حاجي محمد   4501
ماجداوه كوير مخمور 2 3040 3 1007م كوير كردستان عبدالواحد سعيد سرتيب محمد عثمان عبدهللا  4502
كيلي شمال سنجار نينوى 7 3014 193 901م الشمال خنسة الياس خلف سرحان جردو خلف  الحليقي 4503
جخري زمار تلعفر نينوى 6 3021 88 2038م زمار مطرة علو ابراھيم سرحان حسين علي حسين  4504
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67006830 4 3009 110570 553م القحطانية عرنو نافخوش سليمان سرحان خلف ايكان علي  4505

ربيعة تلعفر نينوى 5 3021 132942 665 ربيعه قمري حسن ابراھيم سرحان شيخو ابراھيم  ال حامد 4506
سنجار سنجار نينوى 67458751 7 3020 24 2297 سنجار به سوس صابر يونس سردار احمد علي خلف  4507
نينوى سنجار نينوى 66883459 5 3001 68 1908م سنجار سردار ادريس عبدهللا اسماعيل الحسينيحنان حميد عبدهللا 4508

زاكه كوير مخمور نينوى 67254465 6 3030 102 1064 كوير جوان كريم صالح سردار اسعد قادر اسماعيل  4509
تال النجم كوير مخمور نينوى 3 3032 101 1219 كوير اديبه صالح عمر سردار اسماعيل ولى اسماعيل  4510

مخمور مخمور 67254912 8 3030 162 168 كنديناوة روخسار حمد عبدهللا سردار بكر عمر مولود كردي 4511
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67375486 8 3022 85 2298م زمار ھافين يحيى سلمان سردار حسني عبدالكريم صوفي  4512

كوير مخمور نينوى 1 3032 24 78 اربيل فضيله صباح حسين سردار حسين خضر   4513
مخمور 68224278 2 3042 179 1156م مخمور سھام انور عثمان سردار حمد قادر اسماعيل اورمزيار 4514

شيخان شيخان نينوى 66979087 4 3003 93232 467م شيخان سردار خالد حسن موسى   4515
سنجار سنجار نينوى 66883200 2 3001 139 1206م سنجار عاده رزا مراد سردار رزا مراد علي  4516
قراج مخمور نينوى 8 3033 129 1304 قراج ريزان حسن محمدامين سردار ستار ابراھيم بكر  4517
كوير مخمور نينوى 4 3032 59 1007 اربيل مھاباد يوسف مصطفى سردار صدرالدين قادر مولود  4518

قريه عبدي زمار سنجار نينوى 66981185 9 3006 108347 542م القحطانية كوجر سعدو مراد سردار عبدي مراد يوسف  4519
البشر كلك حمدانية نينوى 67972218 3 3048 23 2306 حمدانيه نرمين رشاد محمد صالح سردار عبيد محمد صالح   4520

كوير مخمور نينوى 10 3032 128 1304 اربيل ساره خاتون حمد امين حاجى سردار عمر مولود احمد بنديان 4521
تيكالو كنديناوة مخمور 68224072 9 3042 138 40م اربيل كاري حسن نادر سردار كانبي نادر احمد باالني 4522
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ھوار غل كوير مخمور 10 3030 122 527 مخمور اسيا محمد سليمان سردار كريم يونس عبدهللا  4523
ھوار غل كوير مخمور 10 3030 122 527 مخمور اسيا محمد سليمان سردار كريم يونس عبدهللا  4524

شيخان شيخان نينوى 66883834 10 3001 180 317م شيخان محمد حميد عبدالرحيم سردار محمد امين صالح 4525
شيخان شيخان نينوى 66978115 2 3002 131 710م شيخان شكريه عادل سعيد سردار محمد علي طاھر 4526

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979200 7 3004 46 1967 شيخان فاطمه عمر يونس سردار مصطفي طاھر علي 4527
بير بوب شيخان شيخان نينوى 66883562 6 3001 77 902م شيخان الف ليلى فاخر سليم سردار موسى صابر عمر 4528

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 178 159 كنديناوة سعاد عزيز عبدالمجيد سردار نورى مصطفى عزيز  4529
كاميشة كوير مخمور نينوى 9 3039 161 1025م كوير زھرة صديق عزيز سركوت صالح حمد عمر  4530
البشر كلك حمدانية نينوى 67972219 3 3048 134 2305 حمدانية بفرين رشاد صالح سركوت عزيز زيرو بابكر  4531

ديبكه مخمور نينوى 3 3032 133 1203 كنديناوة سركوت ھاشم حمدامين اسماعيل كرديھناء جوده احمد 4532
كاميشته كوير مخمور نينوى 68224221 2 3042 107 1008 كوير كزال على حمد امين سركوت ھمزه احمد محمد  4533
دينكاوه قراج مخمور نينوى 2 3033 8 1168 قراج نخشين محمد عمر سرمند عثمان عبدهللا حمد  4534
باباو شيخان شيخان نينوى 66980288 4 3004 159 11684 شيخان سميره احمد مصطفي سرھات نمر خضر حجي 4535
نشولة كوير مخمور 67250614 9 3030 34 1051 كوير فيان عبدهللا حمد سرھد جاسم علي حسن  4536
قه سران مخمور 3 3030 49920 250 مخمور ايالف فائق صابر سرھنك حمه صالح احمد   4537

كوير مخمور نينوى 4 3029 193 1190 كوير منال خورشيد رشيد سرھنك وصيت مصطفى حمه  4538
كوير مخمور نينوى 4 3032 30396 151 كوير شاديه جميل غدي سرھيد مغديد مجيد غدي  4539

كره بشه مخمرو مخمور نينوى 10 3032 76 1156 مخمور ذكري عثمان بيرداود سرو خدر محمد قادر اومربل 4540
خورملة كنديناوة مخمور 68224307 2 3043 96 1146م كنديناوة سروت احمد مراد قادر    4541
ديري بيش كوير مخمور 4 3039 102 1510 كوير اخالص حميد مولود سروت صديق مولود حمد  4542
قطران مخمور مخمور 67646363 9 3028 69 1205م مخمور افين سعدي عبدهللا سروت نوري كريم   4543
مالقرة كنديناوة مخمور 2 3046 190 606م كنديناوة شيالن يوسف جمعة سروةر اسعد جمعة مولود  4544
حسن كنديناوة مخمور نينوى 68224403 7 3042 56 1263م كنديناوة شلير نامق عزيز سرود حاتم حسن حمد  4545

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66980104 2 3004 160 1414م شيخان حميره قادر حسين سرود صابر احمد الداوودي 4546
كوير مخمور نينوى 1 3033 127 185 اربيل سوسن محمدجواد اسماعيل سرور جعفر اسماعيل   4547

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458975 9 3022 136511 683م ربيعه خالد عبدهللا تاج الدين سعاد ابراھيم صوفي محمد ال مراد 4548
مخمور 9 3042 30755 154 كنديناوة سعادة قادر عبدالصمد قادر    4549

جوكز قراج مخمور نينوى 4 3032 125 96 قراج على محمد قادر سعاده رسول قادر رسول مام سيني 4550
سنجار سنجار نينوى 66883380 4 3001 108 260م سنجار ليلى محسن قاسم سعد جميل عمر بطوش  4551
زمار تلعفر نينوى 67458924 9 3022 61 330 ربيعه ھيفاء ذنون صالح سعد صباح احمد صالح  4552

تل الخيم كوير مخمور نينوى 68224573 4 3042 24 1132م كوير بروين عزيز قادر سعد عزيز طة احمد  4553
سنجار سنجار نينوى 67458454 2 3020 65 707 سنجار فاديه محمدصالح عبدالسالم سعد علي محمود عبدالرحمن  4554
سنجار سنجار نينوى 67458454 2 3020 65 707 سنجار فاديه محمدصالح عبدالسالم سعد علي محمود عبدالرحمن  4555
شيخان شيخان نينوى 66877200 4 3003 119689 599 شيخان محروس عبدالكريم عبدالھادي سعد عمر مجيد حسين 4556
م.سنجار سنجار نينوى 67170921 3 3005 96 90 سنجار زينة ابراھيم محمد سعد محمد سليمان عبدهللا عيركي 4557
ربيعة سنجار نينوى 67805559 1 3024 183 833 ربيعه شريفة محمود محمد سعد محمود عبدهللا مراد ال حاجى 4558
زمار سنجار نينوى 66883099 1 3001 143 569م سنجار نازدار حسين خلف سعد مصطفي خلف حمزه  4559

كل انجم كوير مخمور 2 3030 21 1025م كوير سنيه خضر حسين سعد نادر عمر حسين  4560
كلشين م شيخان شيخان نينوى 66978173 4 3002 22 1966 شيخان بروين احمد انور سعدهللا اسماعيل محمود عبدهللا 4561
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موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66978403 8 3002 118864 595 شيخان رازيه يونس محمد سعدهللا جرجيس وحيد موسى 4562
كيران كوير مخمور 4 3033 172 1063م كوير شاديه علي بابير سعدهللا حمد عوال شيخان  4563
كيله شين مخمور 3 3030 25622 129 مخمو٥ر نعمت عزيز سعيد سعدهللا حمه رشيد مصطفى حاجي  4564
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979209 6 3003 146 1414م شيخان شرين محمد لطيف سعدهللا رشيد عبو اسماعيل 4565
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978467 8 3002 149 2113م شيخان دلمان عمر جبرائيل سعدهللا سليمان ولي سليمان 4566

برازي صغير م شيخان شيخان نينوى 66980227 4 3004 187 1411 شيخان عزيمه موسى صابر سعدهللا سليمان يونس سليمان 4567
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 108805 454حنيف سنجار رجاء صالح على سعدهللا طه عاصى   4568
كنديناوة مخمور 6 3028 46 1126 كنديناوة كافيه محمد عمر سعدهللا عبدهللا شيخه   4569

كرفقير م شيخان شيخان نينوى 66978931 3 3003 44 2209 شيخان رقيه حسين زارا سعدهللا عبدهللا فرحان اسماعيل 4570
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980096 2 3004 94 2153م شيخان ايمان محي الدين محمد سعدهللا عبدهللا محمدعلي خليل 4571
زيلكان م شيخان شيخان نينوى 66979400 9 3003 27 11416 شيخان وداد محمد محمد سعدهللا عزيز احمد ككو 4572
عبدهللا فاروق شيخان نينوى 66978409 8 3002 199 1417م شيخان ناغعه حمد احمد سعدهللا محمد احمد عبدهللا 4573

شيخنا شيخان نينوى 66982512 8 3004 620 1422 شيخان اسمھان خضر يوسف سعدهللا محمد مولود  4574
باباو شيخان شيخان نينوى 66884235 7 3001 118687 594 شيخان نشتيمان عمر عبدهللا سعدهللا منور محمد صالح 4575

قراج مخمور نينوى 67250583 9 3030 71 1321 قراج سروه حميد كاكه سعدهللا نورى احمد سيروان فقى ملكى 4576
شيخان شيخان نينوى 66982535 8 3004 138 890 شيخان فليحه مجيد مصطفي سعدهللا ياسين حسن احمد 4577

جمه ره ش شيخان نينوى 66979727 10 3003 47 2079م شيخان سميره محمود كريم سعدهللا ياسين محمد الياس 4578
مخمور 67972668 5 3047 خديجه محمد احمد سعده حسن سمير سارمه يي  4579

سنجار سنجار نينوى 66883138 2 3001 50 2037م سنجار دلفين امين الياس سعدو ابراھيم الياس خلف  4580
خراب بازار زمار سنجار نينوى 67650895 2 3011 108802 545م سنجار شمه خلف كتي سعدو اسماعيل عيدو خلو  4581

سنجار سنجار نينوى 67458445 2 3020 101 90 سنجار فائزه حسن زكر سعدو اسود خضر   4582
السراي سنجار سنجار نينوى 67458491 2 3020 106 147 سنجار حربيه محمد علي سعدو اسود عمر عبدالرحمن  4583
السراي سنجار سنجار نينوى 67458491 2 3020 106 147 سنجار حربيه محمد علي سعدو اسود عمر عبدالرحمن  4584

زمار سنجار نينوى 67007929 6 3009 198 1213 الشمال داليه نعمان علي سعدو الياس سعدو قطو الدفي 4585
قويبي سنجار سنجار نينوى 67728648 9 3013 67 962 الشمال جالل سعدو بدل سعدو بدل علو مراد الكوركوركي 4586
قويبي سنجار سنجار نينوى 67728648 9 3013 67 962 الشمال كوجر رشو دربو سعدو بدل علو مراد الكوركوركي 4587

سنجار سنجار نينوى 10 3010 78 901 الشمال عدول ھلو رقو سعدو برو درباس   4588
سنجر سنجار نينوى 66980340 1 3006 85 490م سنجار ميان الياس مراد سعدو بكو علي حسين  4589
شمال سنجار نينوى 67007910 6 3009 113325 567م الشمال كلى حجى مطو سعدو جردو قاسم حجى  4590

سنجار نينوى 8 3007 108071 541 القحطانية ميان حيدر خضر سعدو حاجي علي صالح  4591
سنجار نينوى 6 3010 109550 548م القحطانية منيسة سعدو حجي سعدو حجي خلف ايزدين  4592

ميالي سنجار سنجار نينوى 67007766 5 3009 111365 557 القحطانية كاسو موسى رشو سعدو خدر عتك ميعا سلو 4593
شمال سنجار نينوى 67647949 7 3015 170 358 الشمال حتي حسن خلف سعدو خدر قاسم الياس  4594

زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 109893 550 سنجار بيزاري موسو خديدا سعدو خلف حسن شبلو عمر 4595
زمار سنجار نينوى 4 3011 918 852 الشمال سيفي محمود كتي سعدو درويش شھاب سيدو  4596
سنجار سنجار نينوى 2 3010 109113 546 سنجار امينة محسن علي سعدو زكر الياس   4597

علي سوركا سنجار نينوى 66981148 3 3006 199 569م سنجار نعاس ابراھيم خديدا سعدو شفان خلف قاسم  4598
باره زمار سنجار نينوى 67727504 6 3012 114198 571 الشمال خفشي خلف عبدهللا سعدو شمو درويش يوسف  4599
البردية زمار تلعفر نينوى 10 3021 129880 650 زمار حجو محمد عبدو سعدو عبدو سعدو صالح عبدو 4600
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يوسفا زمار سنجار نينوى 67649921 7 3011 115823 580م سنجار منجي درويش سيدو سعدو علي درويش جندو  4601
سنجار سنجار نينوى 67006095 5 3007 110453 553 القحطانية نقل دھار عامر سعدو مراد علي جبوري محي 4602
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 124 647م القحطانية سليمه عبدهللا الياس سعدون ابراھيم داود  الباباوات 4603
زمار تلعفر نينوى 66979604 5 3003 38 1986م زمار جواھر انور موسى سعدون ابراھيم ضحى سمو  4604
سنجار سنجار نينوى 67458479 2 3020 104126 521 سنجار فيان محمود عبدالرحمن سعدون ابراھيم علي قولي  4605
سنجار سنجار نينوى 67458479 2 3020 104126 521 سنجار فيان محمود عبدالرحمن سعدون ابراھيم علي قولي  4606

كلي سوكا مخمور 8 3009 91 1663 سنجار يسخي محو قاسم سعدون حجي عربو علي  4607
سنجار سنجار نينوى 67006144 7 3007 54 56م سنجار وضحة عيدو ميشو سعدون حسن سيفو اوسو  4608

قوجة سبيلكة قراج مخمور 68224604 1 3043 187 318م قراج حمخان كريم اسماعيل سعدون خضر محمود قادر  4609
دوھله زمار سنجار نينوى 67458767 7 3020 129 2190م الشمال زيتون حسن حسن سعدون رشو حسن سلو  4610
صوالغ سنجار نينوى 5 3019 40 380 سنجار غزاله على عمر سعدون سيفو قاسو منت ال اوسو 4611

زمار تلعفر نينوى 10 3049 132773 664 ربيعه مھاباد مصطفى درويش سعدون عبدهللا محمد عمر ال عمر 4612
حمدانية شيخان نينوى 4 3028 141 774 حمدانيه ناھدة عبدهللا رشيد سعدون علي جليل علي  4613

سنجار نينوى 7 3006 6 389م القحطانية سعدون عيسو برو علي    4614
سنجار سنجار نينوى 1 3010 106568 533 القيروان سعدون مارو صالح مندو    4615

موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67375492 8 3022 140 1373 ربيعة كلي عبدي ابراھيم سعدون محمد صالح رشو  سعدون 4616
اسكينه القحطانيه نينوى 66883036 1 3001 112 2247 القحطانية كوجر خدر خالني سعدون مراد خليل رشو  4617

ديري بيش كوير مخمور نينوى 6 3029 114 83 كوير بديعه لطيف محمد سعدى احمد مامل مولود  4618
كر فقير شيخان نينوى 66979925 1 3004 147 1419م شيخان مامز عزيز عبدهللا سعدى عبدهللا حميد عبدالقادر 4619

مخمور مخمور نينوى 5 3029 110 1013 مخمور ممه خان عبد محمد سعدى على حمد ابراھيم  4620
حسن بك كوير مخمور 6 3028 138 606 كنديناوة صدريه ھادي ابراھيم سعدي احمد خضر حسين  4621

برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883540 6 3001 5 2002م شيخان نسرين احمد خورشيد سعدي حبيب احمد محمد 4622
كنديناوة مخمور نينوى 67649202 4 3031 120 1017م كنديناوة سعاد مصطفى سمايل سعدي رشيد حمد اسماعيل  4623
كوير مخمور نينوى 6 3032 40 1052 كوير كوليزار طة قادر سعدي سلطان محمد حسين  4624

شيخان نينوى 66979762 10 3003 42 1412 شيخان ستي علي احمد سعدي صادق ميكائيل ولي 4625
مخمور 67972531 5 3047 صبيحه عمر عثمان سعدي صالح سعيد احمد  4626
مخمور 68224894 5 3043 تافكة عزيز مصطفى سعدي صالح مصطفى سليم ميراني 4627

كوير مخمور نينوى 4 3029 178 1025 كوير اواز جوھر عباس سعدي صديق عبدهللا خالد  4628
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883508 6 3001 86 978 شيخان فاطمه محمود احمد سعدي عبدهللا خدر صالح 4629

مخمور مخمور 8 3032 130 1242م كنديناوة شيالن رحمان نادر سعدي علي خضر   فة قى مه رجي 4630
كوير مخمور 1 3029 152 1175م كوير فخرية محمد مولود سعدي عمر امين   4631
كوير مخمور 1 3029 30508 153 كوير سوى تحسين يونس سعدي كريم جرجيس رسول  4632
م شيخان شيخان نينوى 66979096 9 3003 181 1958م شيخان بيان بابير بيرموسى سعدي محمد صالح محمد 4633

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978903 3 3003 174 2210م شيخان عيشى ياسين مولود سعدي مشير جبرائيل رشيد 4634
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883283 3 3001 29 1901م زمار كزي قادو كورو سعدي ميرزا افدل  الرشكاوي 4635
صفيه كوير مخمور نينوى 67250599 9 3030 30573 153 كوير سعديه حسن عبدلى نزر    4636
صغية كوير مخمور نينوى 7 3028 49 113 كوير عبدهللا رشيد  سعديه شريف عدى جادر  4637

كوير مخمور نينوى 67254442 8 3030 177 310 اربيل عبدالكريم علي  سعديه شينه حسن  دزه يي 4638
نمي درية كوير مخمور نينوى 7 3028 100 220 كوير بكر ولي  سعديه عبدهللا خضر بھرام  4639
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عوينه كوير مخمور نينوى 67250589 9 3030 30 477 كوير يوسف عبدهللا  سعديه علي ميكائيل ولي  4640
كوير مخمور نينوى 67254665 8 3030 153 1368 اربيل صديق احمد  سعديه محمد اسماعيل   4641

كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458843 1 3022 62 2298م زمار زينه نواف عبدالرحمن سعود رشيد محمد عمر المصلى 4642
زمار تلعفر نينوى 67375813 8 3022 175 1922م ربيعه فاطمة عبدهللا سليمان سعود رمضان محمد رمو رمو 4643

تل الذيبان ربيعه تلعفر نينوى 8 3021 134 1042م ربيعه اسيا اسماعيل حسين سعود شويش ابراھيم محمد الخوفه 4644
خان اصفه زمار تلعفر نينوى 66883165 2 3001 81 559م زمار بريعه ابراھيم عمر سعود عزت لوند محو  4645
كرسمكت زمار تلعفر نينوى 67458774 1 3022 60 2168م زمار حياة حامد محو سعود علي محو مندو ال مندو 4646
البردية زمار تلعفر نينوى 4 3021 150 238م سنجار فيروز حجي رشيد سعود مصطفى ابراھيم مصطفى االبرا 4647
كوزيران زمار تلعفر نينوى 67375211 5 3022 129357 647 زمار حربيه احمد عبدي سعيد ابراھيم محمد حسن  4648
صوفيه زمار تلعفر نينوى 67375129 6 3022 128236 642 زمار سعاد الياس خلف سعيد ابراھيم ھادو  الرشكاني 4649
اجمه سنجار سنجار نينوى 67649345 5 3011 164 389م القحطانية سيف عمر عيسى سعيد احمد خلف عيسى العمر 4650
شيخان شيخان شيخان نينوى 66883897 5 3002 84 753 شيخان اسھان مصطفي ايوب سعيد احمد سعيد صالح 4651

قلعو موسي زمار تلعفر نينوى 67375144 6 3022 153 872 ربيعه ھزي احمد يوسف سعيد احمد شرف حامد ال بيجو 4652
زمار سنجار نينوى 67649622 5 3011 174 987م سنجار عندول مراد سعدون سعيد الياس حسن خلف خلقي 4653

كويالن كلك حمدانية نينوى 67972187 3 3048 110 2306 حمدانية سيبر سعيد رمضان سعيد انور رشاد منصور  4654
سنجار نينوى 66883096 1 3001 175 223م سنجار نسمة حسن محمد سعيد بدل مجيد عباس  4655

جدالة سنجار سنجار نينوى 9 3010 112 389 القحطانية نعامي مطو مسين سعيد بھدو بيو فارس الجيكي 4656
خانصور سنجار سنجار نينوى 67007915 6 3009 159 915م سنجار فلوس سمو خلف سعيد جردو قاسم حجي الحجي اوسو 4657
شمشوله كوير مخمور 6 3028 166 1367 كوير خاتون عزيز احمد سعيد جميل عثمان بيرداود  4658

سنجار سنجار نينوى 67649845 6 3011 105514 528م سنجار خديجه موسى صالح سعيد حاجى اغمير بالل  4659
زمار تلعفر نينوى 67375156 6 3022 132642 664 ربيعه سلطانة حبش رمضان سعيد حامد حبش شيبو ال شيبو 4660

مياني سنجار سنجار نينوى 67006060 5 3007 110952 555 القحطانية عمي محمد خليل سعيد حجي ابراھيم حسن رشاني بافي 4661
علي عبار زمار تلعفر نينوى 67375170 6 3022 6 2209م زمار جھان محمد رشو سعيد حسن رشو سلو ال حسو 4662
سنوني سنجار سنجار نينوى 67006991 3 3009 67 423م الشمال بسى شالل عيسو سعيد حسن فندي احمد الھسكاني 4663

زمار تلعفر نينوى 669786385 7 3002 111 2038م زمار صومن محمود محمد سعيد حسن يوسف  الخوشي 4664
ترجان كوير مخمور 7 3032 181 524 كوير شمام محمد علي سعيد حسين محمد مصطفى  4665
ماسكه ربيه تلعفر نينوى 66883285 3 3001 77 2168م زمار رفعه محمد علو سعيد حمو علو حاجي ال علي 4666

سنجار سنجار نينوى 67459837 9 3020 167 2269 سنجار عاليه وھاب علي سعيد خديده حمو خلف الخشولي 4667
حليف زمار سنجار نينوى 6 3010 4 901م الشمال بيزى حسو ابراھيم سعيد خلف سليمان الحجى اوسو 4668
زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 132 587 القحطانية ميان عبدال علي سعيد خلف علي ابراھيم عمر 4669
قني قيروان سنجار نينوى 67650879 2 3011 104834 525م سنجار نعام خلف خديدة سعيد خلف عيدو   4670

سنكال سنجار نينوى 2 3010 162 1074 القحطانية عدولة وحمان خلف سعيد خلف مخو عثمان  4671
زمار تلعفر نينوى 67375252 5 3022 150 872 زمار ليلة عبدهللا صوفي سعيد خليل علي  ال جندي 4672

تريكه زمار سنجار نينوى 67649957 7 3011 34 570م الشمال فاطم خلف ناسو سعيد داود عباس حفدو الھسكاني 4673
دھولي زمار سنجار نينوى 8 3006 775 1935777 سنجار كامو قاسم يوسف سعيد داود مرعان كمال الكمال 4674
تل ذيبان ربيعة تلعفر نينوى 9 3049 171 11541م ربيعه فاطمة حجي خليل سعيد رشو درويش علي  4675

سنجار سنجار نينوى 67459927 8 3020 106302 532 سنجار كامو خضر مشكو سعيد رشو كتي ناصر  4676
زمار سنجار نينوى 67649977 7 3011 88 915م الشمال نعام داود قاسم سعيد رفو علو رفو  4677
شيخان شيخان نينوى 66979221 6 3003 175 1328م شيخان زبيده عبدالسالم عبدالقادر سعيد رمضان خليل تمر 4678
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عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978407 8 3002 162 1414م شيخان ساميه كاظم عزيز سعيد رمضان سعيد احمد 4679
عبدالية شيخان شيخان نينوى 66978624 10 3002 81 549م شيخان بلقيس رجب محمد سعيد رمضان سعيد احمد كوران 4680

كرعزيزشرقي سجار سنجار نينوى 67727296 3 3012 56 587م القحطانية خناف حسين درويش سعيد سلو جندي حسو االوسو 4681
سنوني سنجار نينوى 67726502 10 3014 113131 566 الشمال حزني عمي مرزا سعيد سلو حسن حسين الرشكاني 4682
سنوني سنجار نينوى 67726502 10 3014 113131 566 الشمال كزي خلف علي سعيد سلو حسن حسين الرشكاني 4683

باباو شيخان شيخان نينوى 66979977 5 3004 11895 594 شيخان حمديه حسن اسماعيل سعيد سلو خدر سلو 4684
قصركي سنجار سنجار نينوى 1 3010 109918 550 القحطانية سعيد سلو عيدو عمروك خالتواري   4685
حصاري زمار سنجار نينوى 8 3010 11473 574م سنجار صاري مشكو مراد سعيد سيدو سعدو ابراھيم  4686
عوينة زمار تلعفر نينوى 67376106 10 3022 173 424م ربيعه شيماء حمود كلش سعيد شعالن محمد حامد ال محمد 4687
دووشوان كنديناوة مخمور نينوى 67972050 3 3049 31778 159 كنديناوة صنوبر طاھر محمد علي سعيد صابر محمد علي  4688

شيخان شيخان نينوى 66978103 2 3002 112 1954م شيخان بيان قاسم سعيد سعيد صالح احمد عبدالكريم 4689
سنجار نينوى 8 3007 137 351م سنجار حمديه داود رشو سعيد صالح احمد ولي  4690

تل الناكة سنجار نينوى 7 3019 324 2450779 سنجار غزالة حيدر علي سعيد صالح علي شمر  4691
جردش شيخان شيخان نينوى 66979569 8 3003 118810 595 شيخان زليخه داود سليمان سعيد صالح ميرزا سليمان 4692

شيخان شيخان نينوى 66978522 9 3002 167 291 شيخان دجھان شوكت احمد سعيد عبدالغفور عبدالوھاب جمعه 4693
قلعة موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375834 8 3022 117 1736م ربيعه غزالة بوزي محمد صالح سعيد عبدي ابراھيم رشو ال سعدون 4694

كولكا زمار سنجار نينوى 4 3010 116871 585م سنجار كوري عيدو خديدا سعيد علو قاسم حسين  4695
وليد زمار تلعفر نينوى 66883300 3 3001 131 2112م زمار زكيه محمد خلف سعيد على ابراھيم حسين  4696

كوير مخمور نينوى 10 3029 29368 147 اربيل سعديه محمد عمر سعيد على رسول   4697
كربير زمار تلعفر نينوى 66883238 3 3001 129611 649 زمار شاله عبدالعزيز يوسف سعيد عمر تمر خلف  4698

كردكراوي قراج مخمور 8 3032 102 1454 قراج فخريه محمد طه سعيد عمر عباس محمود كردي 4699
شمال سنجار نينوى 67647980 7 3015 115304 577 الشمال ھوري خديدة مراد سعيد عمر كشتو مطي  4700

باب الخالد سنجار سنجار نينوى 67459945 8 3020 16 2297م الشمال فائزه ھادي الياس سعيد عمو عزيز حلو  4701
جلھويزه كنديناوة مخمور 68224013 8 3042 31054 156 كنديناوة ليلى علي فتاح سعيد فارس حمه شريف فارس  4702
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67649236 5 3011 106267 532 سنجار عيشان علي عبدو سعيد قاسم عبدو سلو  4703
ابةالسيد زمار تلعفر نينوى 2 3051 132996 665 ربيعه عمشة محمد حسين سعيد محمد عبدي محمود ال محمد 4704
السراي سنجار سنجار نينوى 1 3021 183 2196م القيروان فوزيه عبدو علي سعيد محمد علي علي  4705

شيخان شيخان نينوى 66978181 4 3002 27 14120 شيخان رحيمه خورشيد محمد سعيد محمد علي محمد 4706
شيخان شيخان نينوى 67008027 3 3004 17 2079 شيخان بيرفان صابر فتحى سعيد محمود عبدى محمد 4707
برطله حمدانية نينوى 4 3051 36102 برطله فاطمه محمود دلي سعيد محمود علي   4708

مجمع التاميم شمال سنجار نينوى 67009328 10 3005 123 962م الشمال شيرين مراد ابراھيم سعيد مراد بازو حسن ال دفى 4709
ھريكو شمال سنجار نينوى 67009075 6 3005 25 474م سنجار ھندو قاسم حسن سعيد مراد سعدو علي الھسكاني 4710

زمار تلعفر نينوى 67375238 5 3022 118 2168 زمار سعاد رمضان علي سعيد مراد قاسم  رزكو 4711
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 33684 169 كنديناوة امنه رضا عزيز سعيد مصطفى حسين حسن  4712

سعداوة كوير مخمور نينوى 3 3029 120 1024م كوير شيالنه محمد حسن سعيد مغديد كريم وسمان زراري 4713
طافق حمه شيخان شيخان نينوى 66883716 9 3001 136 1403 شيخان زليخه احمد اسماعيل سعيد منور محمد صالح 4714

شيخان شيخان نينوى 66978017 1 3002 127 2161م شيخان شيرين مصطفي بابان سعيد مولود عمر خالد 4715
شيخان شيخان نينوى 66977565 5 3002 119704 599 شيخان ستي عمر حسين سعيد ميرزا عرب ميرزا 4716
زمار سنجار نينوى 0339766 3 3011 1113404 568 الشمال ھدية ميرزو ميشو سعيد نمر عيسى فارس الدھبي 4717
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شيخان شيخان نينوى 66979125 6 3004 16 831 شيخان فاطمه رشيد يوسف سعيد يوسف طاھر المزورى 4718
قالياوه شيخان شيخان نينوى 66979984 5 3004 118550 593م شيخان مريم عبدالرحمن محمد سعيد يونس علو عمر 4719
قيماوه مربيا شيخان نينوى 0306608 3 3002 188535 593م شيخان اديبه محمد عزيز سفر احمد جرجيس يونس 4720
كرشعش زمار تلعفر نينوى 66883405 5 3001 4 1266 زمار شمسة فرمان علي سفر احمد علي صفو الصفو 4721

زمار تلعفر نينوى 66884318 3 3001 169 2038م زمار نورة رشيد علي سفر احمد عمر عبدي  4722
صوفية زمار تلعفر نينوى 67375121 6 3022 148218 642 زمار خوخي خليف ابراھيم سفر شرو ابراھيم  رشكاني 4723

م شيخان شيخان نينوى 66978445 8 3002 131 2154 شيخان زكيه امين احمد سفر شريف مصطفى حسن 4724
برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66978690 5 3002 118731 594م شيخان مرجان على عبدهللا سفر صديق معروف شالل 4725

م شيخان شيخان نينوى 66978445 8 3002 131 2154 شيخان نيوار بشار عبدالمجيد سفر عبو علي احمد 4726
ميالي سنجار سنجار نينوى 0340776 8 3011 110610 554 القحطانية بيزاري حسين خلف سفوك موسى رشو بشار سلو 4727
برديا زمار تلعفر نينوى 67805562 1 3024 186 1406 زمار وجدان خضر معروف سفيان ويس حسن حسين  4728

كرده بان قراج مخمور نينوى 5 3028 119 118 قراج بشرى عمر بيرداود سفين عثمان محمد عمر اومربل 4729
ربيع تلعفر نينوى 66883215 3 3001 187 2169 زمار شيالن حسين الوند سكفان حمو علو حاجي ال علي 4730
شيخان شيخان نينوى 66978702 1 3003 152 710م شيخان ميسون ميرزا مصططفى سكفان طاھر يونس طاھر 4731

خان اصفيه زملر تلعفر نينوى 66883467 5 3001 150 2112م زمار حليمه يوسف حامد سكفان عبدالرحمن محمد   4732
شيخان شيخان نينوى 66883893 5 3002 93938 465 شيخان نسرين عبدالمجيد جرجيس سكفان محمد حسين محمد 4733
زمار تلعفر نينوى 67375270 4 3022 131557 658 زمار سالله محمد سمو ھتي ال سمو   4734

كاميشة كوير مخمور نينوى 68224576 4 3042 2 1051م كوير رازية صالح رشيد سالم احمد جكل حسين  4735
كاميشتبه كوير مخمور 68224275 2 3042 116 414م كوير مه خان عزيز اسماعيل سالم انور عمر رضا  4736

كنديناوة مخمور 67254903 8 3030 160 1028م كنديناوة ماريه محمدامين رحمان سالم داود برايم حمه رش  4737
كوير مخمور نينوى 5 3029 3 1893 كوير شكرية عثمان صادق سالم داود صادق   4738

قادريه كوير مخمور 3 3030 28390 142 كوير عطيه حسن سعدي سالم رحمن احمد   4739
شيخان شيخان نينوى 66980234 4 3004 155 1413م شيخان ناھده ياسين حجي سالم رشيد صالح سليمان 4740
كنديناوة مخمور 1 3029 133 1146م كنديناوة روناك درويش قادر سالم سعيد اسماعيل احمد روزبه ياني 4741
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 76 126 كنديناوة كزنك زرار صالح سالم سليم صالح محمود  4742

كامشتبة كوير مخمور 67972705 3 3049 1 1526م كوير كوردستان يابا ولي سالم صابر حمد عارب  4743
صفية كوير مخمور 67972796 7 3049 58 1511 كوير صورت رضا كاكو سالم صادق كاكو  كاكي 4744

كنديناوة مخمور نينوى 8 3028 67 1103 كنديناوة نمام على قادر سالم عبدالرحمن خضر كريم  4745
كوير مخمور 67254602 7 3030 8 1007م كوير نازدار جوھر مولود سالم عبدهللا رسول معروف  4746
كوير مخمور نينوى 5 3028 60 605 اربيل سعديه محمود حمد سالم عبدهللا مولود عبدهللا  4747
كوير مخمور 2 3032 172 220م كوير صبيحه رحمان نجم سالم عبدهللا نجم محمد  4748
كوير مخمور نينوى 5 3032 120 132 قراج كتان عزيز رضا سالم عمر احمد عمر  4749
كوير مخمور 2 3030 145 1368م كوير اميره عثمان  سالم محي الدين حمه شريف   4750
كنديناوة مخمور 9 3042 30790 154 كنديناوة سلطان احمد محمود يوسف    4751
سنجار سنجار نينوى 67007962 2 3009 109326 547 القيروان كني حسين يوسف سلطان خليل عباس عبدال  4752

كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 2 3022 130096 651 زمار نوره خضر حمد سلطان عباس حمد حمد ال حمد 4753
كنديناوة مخمور 4 3030 59 158م كنديناوة محمد عزيز  سلطان عبدهللا ابابكر   4754

قالى سوران قراج مخمور نينوى 67250580 9 3030 117 72 قراج صافيه على بايز سلطان عبدهللا محمد سليمان  4755
سنجار سنجار نينوى 67459941 8 3020 9 2297م دھوك امينه احمد بدل سلطان محسن علي حيدر ببواتي 4756
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مخمور مخمور 67970276 6 3049 52571 279 مخمور سلطانه ابراھيم اسماعيل     4757
كرون مخمور مخمور نينوى 66979230 6 3003 26181 131 مخمور سلطانه صادق محمد امين     4758

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67805618 1 3024 132719 664 ربيعه على قاسم على سلطانه عثمان مراد علي ال علي 4759
خنس شيخان شيخان نينوى 66978129 2 3002 152 1150م شيخان نورھان علي خضر سلمان عبدالقادر عبدالوھاب اسماعيل 4760

برطله حمدانية نينوى 4 3051 89 275م شكريه احمد حسو سلمان علي عباس محمد  4761
كوير مخمور نينوى 5 3028 29936 150 كوير اسعد مصطفى  سلمى صالح طه شلفعى روز بيانى 4762
شيخان شيخان نينوى 66980245 4 3004 118525 593م شيخان ساميه فاخر رمضان سلمي حسن ابراھيم الكواني 4763

ش شيخان شيخان نينوى 66978888 3 3003 55959 279 شيخان امير خليل صمد سلمي طة مولود ابراھيم  4764
زومانى م سنجار سنجار نينوى 67006765 10 3008 157 953م القحطانية غزالى عمر رفو سلو الياس رفو عيدو عمر 4765

اسكينيه سنجار نينوى 4 3012 66 2299 القحطانية نعام حسن ميثو سلو الياس سلو خضر محي 4766
بارة زمار سنجار نينوى 0339912 9 3011 113789 569 الشمال عيشان خدر حسين سلو حسو عاصي حسو سموقي 4767
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306621 3 3002 1018531 593 شيخان جاريه حميد ياسين سلو خدر حجي السو 4768
نيجاي شيخان شيخان نينوى 66980205 4 3004 3 1454م شيخان ناديه قحمي صابر سلو خدر سلو علي 4769
خانصور زمار سنجار نينوى 67727567 8 3012 75 570 الشمال خرمس صالح فدل سلو خرمش رشكو خليل الشركاني 4770

سنجار نينوى 67006262 9 3008 108373 542م القحطانية غزالى حسن ميسو سلو خلف عمو صفو  4771
زمار سنجار نينوى 66982870 4 3006 116865 585 سنجار بيزارة سليمان حسين سلو خلف قاسم حامو  4772

كرسي سنجار سنجار نينوى 0344793 8 3010 113303 567 الشمال 1 1 1 سلو خليل ابراھيم حجي الدخي 4773
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727701 9 3012 110971 555 القحطانية عدالني جوكي مجل سلو عمو حجي خلف  4774
كلخان زمار سنجار نينوى 66982997 7 3006 113181 566 الشمال ابراھيم سلو مراد سلو مراد عتك خلف البلكاني 4775
كلخان زمار سنجار نينوى 66982997 7 3006 113181 566 الشمال فارس سلو مراد سلو مراد عتك خلف البلكاني 4776
كلخان زمار سنجار نينوى 66982997 7 3006 113181 566 الشمال كوري موسى قاسم سلو مراد عتك خلف البلكاني 4777
كوجو سنجار نينوى 67009967 4 3008 109352 547م القيروان غزال جياد حسن سلوان حسين قاسم مطو المندكاني 4778

زمار تلعفر نينوى 67805678 10 3023 123 2296م زمار جيمن مھدي عبدالرحمن سليم ابراھيم محمود احمد ال مصطو 4779
كوير مخمور نينوى 5 3032 98 530 اربيل وزيره عبدهللا خليل سليم احمد خليل   4780

نوغران كنديناوة مخمور 67646504 10 3028 23 1453م كوير رازية عبدهللا حسين سليم اسماعيل حمد بيران  4781
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978617 10 3002 18605 594م شيخان صافيه جاسم محمود سليم اسماعيل شيخو سليمان 4782
نوغران كوير مخمور 8 3032 2 1458م كوير ثوره اسماعيل جالل سليم جالل كريم حمد على  4783

كوير مخمور 68224069 9 3042 30 1511 كوير جيھان عبدهللا عزيز سليم حسن عدو حشين كاكة سيني 4784
مخمور 68224109 10 3042 بھية حسين مولود سليم حسن مولود حمد  4785

ماجداوة كوير مخمور نينوى 68224364 9 3041 169 40م كوير قراجة يابة صالح سليم حسين عزيز   4786
ديبكه مخمور 8 3029 32601 164 كنديناوة اميرة حسن قادر سليم حمد حسن خالك  4787

ماميسا زمار سنجار نينوى 3 3010 111441 558م الشمال ساري فارس مراد سليم خلف مراد بازو  4788
شيخان شيخان نينوى 66978658 10 3002 118604 594 شيخان سليمه خورسيد عمر سليم سرحان سليم جرجيس 4789
شيخان شيخان نينوى 66978784 1 3003 1177842 580 شيخان فھيمه عباس صالح سليم سعيد سليم محمد 4790

زاكة كوير مخمور 67970160 5 3049 28 1500 كوير ياسمين عبدالمجيد شاكر سليم سعيد قادر اسماعيل  4791
حمدانية نينوى 67972233 3 3048 25 736م حمدانيه لعلي ياسين سليمان سليم شوكت سليم  كوران 4792

صوفية زمار تلعفر نينوى 66883432 5 3001 128 1354م زمار فھيمة ناصر سلى سليم شيخو سلي  رشكانى 4793
بعشيقة سنجار نينوى 4 3028 93303 4167 شيخان غريبة عبدهللا علي سليم صالح تيتان يونس  4794
زمار تلعفر نينوى 66883208 3 3001 116 2168م زمار ھربيه علي تمو سليم عثمان عمر عثمان  4795
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مخمور 9 3003 1025 126 كوير خاتون عبو ياسين سليم علي اسماعيل   4796
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883267 3 3001 3 2112 زمار كرجيه احمد رشيد سليم علي حاجي شمو  4797

ي شيخنا شيخان نينوى 66979139 6 3004 49 684 شيخان عيشان يوسف حامد سليم علي مصطفي طه 4798
ھوارغل كوير مخمور 3 3030 64 134 مخمور زليخه خورشيد جوامير سليم قادر شيخه حمد  4799
ساقع مخمور 0000522 4 3032 126 107م كوير سليم قاسم محمد     4800

كوير مخمور نينوى 2 3029 171 524 كوير زكيه احمد على سليم كريم عبدهللا عزيز شيخانى 4801
كوير مخمور نينوى 2 3029 29376 14873 كوير قدرية اسماعيل عزيز سليم محمد اسعد اسماعيل  4802

ديبكة كنديناوة مخمور نينوى 68224405 7 3042 166 1294 كنديناوة ھة اللة سردار خورشيد سليم محمد قادر رسول  4803
كوير مخمور نينوى 1 3030 129 1411 كوير مامز اكرم شريف سليم محمد مصطفى جوجة  4804

كرنك ربيعة تلعفر نينوى 67375164 6 3022 132614 664 ربيعه غزالة خلف حجي سليم ھسو بلي عمر  4805
سنجار سنجار نينوى 66883461 5 3001 56 2037م سنجار نعيمه مراد محو سليمان ابراھيم الياس خلف  4806
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية احمد سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4807
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية حسين سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4808
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية حسينه سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4809
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية خمري موسى سليمان سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4810
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية خيري ابراھيم حيدر سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4811
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية داود سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4812
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية سعيد سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4813
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية مارين سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4814
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية مدينه سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4815
سنجار سنجار نينوى 67726677 2 3015 31 834م القحطانية نواف سليمان ابراھيم سليمان ابراھيم حيدر ابراھيم  4816

سنجار نينوى 1 3018 138 477 الشمال كيشي مراد خديدة سليمان احمد سمو حجي الحضري 4817
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 7 3021 128 2296م زمار كوى عرب محو سليمان احمد عارف محمد ال عارف 4818
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67375159 6 3022 129 2288م زمار ليلى طالب محمد سليمان احمد عبدالكريم عمر  4819

سنجار سنجار نينوى 67727012 10 3011 116 2000م سنجار خديجه حمي سلو سليمان احمد محمد سفر  4820
كلك حمدانية نينوى 67972217 3 3048 96 463م حمدانيه كلثوم عبدالرحمن حسين سليمان اسماعيل خضر   4821
سنجار سنجار نينوى 66883378 4 3001 125 324م سنجار امينه خضر علي سليمان اسماعيل علي خضر حشو 4822
سنجار سنجار نينوى 66982641 2 3005 43 147م سنجار نوره يوسف عبدهللا سليمان اسود عباس سوديكا  4823

فياض زمار سنجار نينوى 0339856 9 3011 181 901 الشمال غزال سليمان خلف سليمان افدل عمي افدل  4824
جداله سنجار سنجار نينوى 67728959 1 3014 108333 542 القحطانية جروس خلف اصالن سليمان الياس اصالن برو اليوسف 4825

كركي حصاري شمال سنجار نينوى 6 3010 199 852 الشمال روشي صالح حسو سليمان الياس حمد خليل الھسكاني 4826
سنجار سنجار نينوى 1 3010 103927 520 سنجار سيفي معمي خديده سليمان الياس خديده خضر  4827

باره شمال سنجار نينوى 67727423 7 3012 62 781 الشمال شمسي حجي اسماعيل سليمان الياس قاسم غانم السموقي 4828
سنجار سنجار نينوى 4 3010 112490 563 سنجار غزال رشو قولو سليمان الياس مراد   4829
سنجار سنجار نينوى 66883039 1 3001 104133 524 سنجار شيرين يوسف مراد سليمان الياس مراد مادو  4830

كوجو سنجار نينوى 67009973 4 3008 10976 547 القيروان ايليخان عزو اوسو سليمان امان تمر علي  4831
شمال سنجار نينوى 67650888 2 3011 32 782م سنجار نسي يوسف خضر سليمان ايزدين علو خلف  4832
شمال سنجار نينوى 67006255 9 3008 17 47م الشمال ھزار خديده الياس سليمان بحرى خدر شريف االدانى 4833
شيخان شيخان نينوى 66978648 10 3002 118 1954 شيخان ساليا صيفه احمد سليمان برو عمر احمد 4834
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زمار سنجار نينوى 5 3012 164 306 الشمال سليمان برو كتو شھاب    4835
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979539 8 3003 61 1412م شيخان خالده عزيز رمضان سليمان توفيق رشيد قادر 4836

شيخان نينوى 66980041 1 3004 148 1417م شيخان مريم حجي عبدهللا سليمان جرجيس محمد سليم 4837
الورديه شمال سنجار نينوى 67006307 9 3008 162 1206م سنجار سيسى يونس حسن سليمان حامو تاتار علي  4838

زمار سنجار نينوى 5 3012 117 306 الشمال ريحاني خديدة قاسو سليمان حجي بكر سبتو الدفي 4839
زكدخان سنجار سنجار نينوى 0344935 7 3010 111313 557 القحطانية كلي محمد ابراھيم سليمان حجي خنجر سلو السلو 4840
كرسي زمار سنجار نينوى 6 3010 113308 567 الشمال ارزان دربو محو سليمان حجي شمو محمود الدخي 4841

زمار سنجار نينوى 67375341 3 3022 12974 649 زمار فھيمة عبدالقادر احمد سليمان حسن احمد عيسى  4842
كربير زمار تلعفر نينوى 66883294 3 3001 129619 649 زمار ليلى حسن محمد سليمان حسن حاجو تمو  4843

سنجار نينوى 8 3010 114557 573 الشمال شيرين خلف خديدا سليمان حسن حجي مطر الحليقي 4844
سنجار سنجار نينوى 67009191 6 3005 88 39 سنجار زيدي حسن محمد سليمان حسن حسين قاسم الكوركوي 4845
سنوني سنجار نينوى 6 3010 113383 567 الشمال نمام قاسم بكر سليمان حسن خلف سليمان  4846

سنجار نينوى 6 3009 104912 545 سنجار ضي خديدة سيفو سليمان حسن سيفو اوسو  4847
سنجار سنجار نينوى 66883119 2 3001 94 256 سنجار مريم سود بكر سليمان حسن شيبو مراد  4848
كوير مخمور نينوى 8 3028 120 6543 كوت شيالن سامي توفيق سليمان حسن عثمان محمد امين  4849

قوجي جمي سنجار سنجار نينوى 66978229 6 3002 142 820م الشمال محمد عثمان محمد سليمان حسن علي سليمان  4850
قوجي جمي سنجار سنجار نينوى 66978229 6 3002 142 820م الشمال نجمه عبد حسن سليمان حسن علي سليمان  4851

باعدري شيخان نينوى 66978584 9 3002 196 1291 شيخان طوطي عبدي رشيد سليمان حسن محي حسن 4852
كنداله زمار شيخان نينوى 67250940 1 3028 117925 590 شيخان سليمان حسو سليمان حجى   4853
سيقبان زمار تلعفر نينوى 67375802 8 3022 47 2168م زمار زاھدة علي عبدالعزيز سليمان حسين سمو خالد  4854
سي ھش زمار سنجار نينوى 7 3008 34 819م سنجار منيان ميرزا عمر سليمان حسين علي   4855
قصركي سنجار سنجار نينوى 67727036 10 3011 108118 541م القحطانية فاني بدل حسين سليمان حسين علي فارس ادي 4856
كيف القيروان سنجار نينوى 10 3019 107 547 القيروان ھيبه طه مراد سليمان حسين عمو حمد الحمد 4857

زمار تلعفر نينوى 66978287 6 3002 131995 659 زمار سليمان حسين عيسو     4858
كوير مخمور 5 3043 30152 151 كوير مريم ايسماعيل حمد سليمان حمدامين حسين   4859

ديري بيش كوير مخمور 68224073 9 3042 88 1510م كوير بھية طه فتاح سليمان حمه شريف شيرة سمايل  4860
كري زمار سنجار نينوى 67647203 1 3011 184 734 الشمال سليمان حمي حجي حسين الدخي   4861

كنديناوة مخمور نينوى 67254488 6 3030 189 141 كنديناوة اسمر مشير حمد امين سليمان حميد حسين سليمان  4862
سنجار نينوى 67006283 9 3008 109264 547 سنجار فاطمه جھاد يوسف سليمان حيدر يوسف عباس ببوات 4863

قراج مخمور 9 3029 109 1449 قراج بةناز فائق عبدهللا سليمان خالد اسماعيل   4864
شيخان شيخان نينوى 66979776 9 3003 93 1414م شيخان ناجيه جاسم محمد سليمان خالد حسن عمر 4865

تل ذيبان زمار تلعفر نينوى 67376139 10 3022 74 246م ربيعه ھزني سليمان كالي سليمان خالد حسين حسن  4866
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66883879 5 3002 118707 594م شيخان ناھده عمر ابراھيم سليمان خالد عبدالرحمن جمعه 4867

زمار سنجار نينوى 67649821 6 3011 59 423 الشمال كوزل خلف سليمان سليمان خدر قري احمد الھسكاني 4868
سنجار نينوى 5 3007 111076 556 القحطانية تعلي مراد حمو سليمان خدر مراد   4869

سنجار سنجار نينوى 67459805 9 3020 166 2269 سنجار باسمه سليمان مطو سليمان خديده حمو خلف الخشولي 4870
كرعزيز شرقي سنجار سنجار نينوى 67727297 3 3012 108480 543 القحطانية مياني حيدر جوكو سليمان خديده خلف جومر حولكي 4871

سنجار سنجار نينوى 67649540 3 3011 100 111م القحطانية شيرين بشار اود سليمان خلف داود خليل  4872
كاني عبدي سنجار سنجار نينوى 67006001 6 3007 109757 1549 القحطانية بيزي الياس مندو سليمان خلف كتي ھبي  4873
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سنجار نينوى 67006310 9 3008 71 448م سنجار برنو مراد خلف سليمان خليل دلي كنجو  4874
شيبانه زمار تلعفر نينوى 669786372 7 3002 6 417م زمار بيروز محمد حسين سليمان خليل علي بلو ال جندو 4875

سنجار سنجار نينوى 67007731 10 3008 108173 541 القحطانية اديبة خلف حسين سليمان داود رشيد عسكر  4876
سنجار سنجار نينوى 2 3010 109713 549 القحطانية وضحة محمد علي كريم سليمان داود علي   4877

باره اشمال سنجار نينوى 67760398 10 3015 162 570 الشمال ميان حسين كجل سليمان درويش مراد سرحان ال رو 4878
باره اشمال سنجار نينوى 67760398 10 3015 162 570 الشمال ونسه ميرزاد درويش سليمان درويش مراد سرحان ال رو 4879

طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978073 2 3002 162 317م شيخان فاطمه صالح ابراھيم سليمان دينو علي احمد 4880
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66883880 5 3002 38 1422م شيخان ربيعه مصطفى احمد سليمان ذياب يونس شريف 4881

سنجار سنجار نينوى 67727097 1 3012 7 1026م القيروان ھدري حجي حسن سليمان راوى فارس موسى  4882
الشلكية زمار تلعفر نينوى 7 3021 62 2296م زمار خديجه ابراھيم محمد سليمان رشيد حسن رشو  4883

زمار تلعفر نينوى 9 3049 114 2295م زمار شاھة سليمان حسين سليمان رمضان اسماعيل حمد  4884
كويالن كلك حمدانية نينوى 67972590 7 3048 117 2305م حمدانية اوات عبدالغفار نجم سليمان رمضان رشيد اسماعيل  4885

القيروان سنجار نينوى 67459917 8 3020 106642 534 القيروان اسمر حامد علو سليمان زبلو شلبو عقدو  4886
راشد شمال سنجار نينوى 2 3010 144 2962 الشمال كتي سينو شوكي سليمان سعدو شوكي سينو  4887
زرافكى م سنجار سنجار نينوى 67006242 3 3009 110122 551م القحطانية عزالى سلو سينو سليمان شمو فندى حمد  4888
جدالة سنجار سنجار نينوى 67007479 3 3008 108477 543 القحطانية سيفي عبدو حمو سليمان شمو قاسم شمو  4889
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 88 17م سنجار عدي جياد حسن سليمان صالح حسن جولو  4890

زمار تلعفر نينوى 2 3022 89 408 زمار نعيمه محمد عبدو سليمان صالح محمد محمد  4891
تل الخيم كوير مخمور نينوى 10 3030 112 1117 كوير امنه نورى  عبدهللا سليمان صديق حمد امين   4892

شيخان شيخان نينوى 66978422 8 3002 29 1412م شيخان بلقيس مصطفى حسن سليمان صديق عمر اسماعيل 4893
قراج مخمور نينوى 4 3032 9943 275 قراج كامله فرھاد احمد سليمان عباس علي  كاللى 4894

شيخ حسن باعه دري شيخان نينوى 66978587 9 3002 94901 475 شيخان جويره حسين ابراھيم سليمان عبدالرحمن جمعه عبدالوھاب 4895
شيخان شيخان نينوى 66978619 10 3002 139 1959م شيخان نازك علي عبدالرحمن سليمان عبدالسالم سليمان خلف 4896
كنديناوة مخمور 2 3032 3 267م كنديناوة اسمر قادر حمد امين سليمان عبدهللا حمد على   4897

ثل ابو طاھر زمار تلعفر نينوى 6 3021 40 8321م زمار صديقه يونس محمد سليمان عبدهللا حيتو رشو  4898
سنجار سنجار نينوى 67727275 3 3012 110688 554 القحطانية شمي ھندو عيسى سليمان عبدهللا عباس مراد العيسى 4899

مخمور 68224054 9 3042 بيروز اسماعيل حمد سليمان عبدهللا علي   4900
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978074 2 3002 118779 594م شيخان سليمان عبدهللا محمد عبدهللا   4901

سنجار سنجار نينوى 66877298 4 3005 55 981 سنجار خالده ايوب عجي سليمان عبدو قاسم محمد السرحوكي 4902
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 4 3021 189 2112م سنجار شيرين رمضان محمد سليمان عبدو محمد رسول  4903
السراى م سنجار سنجار نينوى 66978306 6 3002 108140 556 القحطانية شكريه حسن حجي سليمان عساف علي محمد اسودكو 4904

سنجار سنجار نينوى 67458035 1 3020 180 2269 سنجار ھديه وھب مصطفى سليمان على محمد يونس  4905
زيلكان م شيخان شيخان نينوى 66979399 9 3003 27 1416م شيخان صبيحه صديق احمد سليمان علي احمد جرجيس 4906

زمار تلعفر نينوى 6 3021 132 290م زمار فصوله عبدالقادر  سليمان علي حسن فتاح  4907
سنجار سنجار نينوى 67727010 10 3011 98 1618م سنجار سرية نادر احمد سليمان علي حسين سقط  4908
سنجار سنجار نينوى 67649974 7 3011 110546 553 القحطانية كوجري خليل خلف سليمان علي حسين شرو  4909
سنجار سنجار نينوى 0339923 9 3011 109305 547 القيروان كامله يعقوب علي سليمان علي قاسم خلف  4910

باشوك سنجار سنجار نينوى 0344942 7 3010 20 878م القيروان عزيزه دحھم عامي سليمان علي قاسم علي  4911
كرشكست زمار تلعفر نينوى 67376192 10 3022 132795 664 ربيعه فھيمة سعيد رشو سليمان عمر حسين علي ال حاجي 4912
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حبوش زمار سنجار نينوى 4 3013 150 57 الشمال ميان بركات محمود سليمان عمر سليمان مخسو  4913
خجري زمار تلعفر نينوى 10 3021 72 238 زمار وصفه نوفل علي سليمان عمر شيخو يونس الناصر 4914

زمار تلعفر نينوى 67805551 1 3024 145 2256م زمار فصولة سليمان عمر سليمان عمر ميرزا عبدو  4915
خانصور زمار سنجار نينوى 67649597 10 3011 192 1451م سنجار خاني قاسم اوصمان سليمان عيدو خديدة حسين زندنان 4916

سنجار سنجار نينوى 67458274 7 3020 61 2266م سنجار شريفه عبدو حمزه سليمان عيدو كتي   4917
سنون شمال سنجار نينوى 8 3010 38 919م الشمال حنيف عيسى عمر سليمان غانو على غانو  4918

زمار سنجار نينوى 7 3014 9 615 الشمال شمسي ابراھيم عفدي سليمان فارس جومر خلي  4919
كرسور كوير مخمور 3 3030 190 1075م مخمور تريفه ابوبكر اسماعيل سليمان قادر اومر حاجي داره ي 4920
صوفيه ر زمار سنجار نينوى 66883114 2 3001 17 1393م زمار ايران محمود جوكي سليمان قادو كورو  رشكاني 4921
صوفيه ر زمار سنجار نينوى 66883114 2 3001 17 1393م زمار ايران محمود جوكي سليمان قادو كورو  رشكاني 4922

سنجار سنجار نينوى 67727411 1 3012 85 690 القيروان محبت شاھورى جاجان سليمان قاسم حاونج حسين المندكانى 4923
الجفرى سنجار نينوى 67727591 8 3012 114508 573 الشمال سيفى خديدا على سليمان قاسم فندى عنش  4924
شيخان شيخان نينوى 66979826 7 3004 189 1411 شيخان حليمه حواد طاھر سليمان قاسو خديده حسن 4925
شيخان شيخان نينوى 66978607 10 3002 119419 598 شيخان جنار عبدهللا زبير سليمان كاظم عزيز عبدهللا 4926

بارا زمار سنجار نينوى 0340658 9 3011 195 600 الشمال عمشة مطو معو سليمان كجو عبدهللا مجو السموقي 4927
صوفى زمار تلعفر نينوى 67805545 10 3023 162 2010 زمار ليلى قاسم شيخو سليمان كرتان خالد  رشكانى 4928
شوره بلكه قراج مخمور 7 3032 53892 270 قراج فكريه محمد حسن سليمان كريم فتاح   4929
كوتاندروو كنديناوة مخمور 8 3029 31994 160 كنديناوة خزال صابر علي سليمان كريم قادر  دزه ي 4930

شيخان نينوى 66877196 7 3003 169 2210 شيخان خيريه رشيد سلمان سليمان محمد احمد سلو 4931
سيفيان زمار تلعفر نينوى 67375154 6 3022 128 2298م زمار امينه جمعه عبدو سليمان محمد حسن ابراھيم  4932

شيخان شيخان نينوى 66979094 9 3003 131 12163 شيخان ميديا محسن سليمان سليمان محمد رشيد جودت 4933
ماسكا زمار تلعفر نينوى 66883431 5 3001 112 2189م زمار ثورة عبدالغفار ھسام سليمان محمد ھسن يوسف شمو 4934
باباو شيخان شيخان نينوى 66979067 4 3003 143 1419م شيخان يسرى عبدالقادر حسين سليمان محمد يونس سليمان 4935

سنجار نينوى 2 3019 11460 571 الشمال سليمان محمود سليمان علي    4936
ابوخشب سنجار سنجار نينوى 67647579 6 3031 109197 546 سنجار اميره سطام سالم سليمان مدلول سليمان الجارهللا  4937

سنجار سنجار نينوى 67727055 1 3012 110 454 القحطانية بيزو حيدر علي سليمان مراد علي شمو  4938
سنجار سنجار نينوى 67006696 1 3009 110459 553 القحطانية سيفي حجو كارس سليمان مراد قاسم خلف شاخولي 4939

سنجار نينوى 4 3009 108144 541 القحطانية عالية ايبراھيم عبدهللا سليمان مشكو سرحان عسكر السرحوك 4940
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978168 4 3002 42 2079م شيخان سميره محمد انور سليمان مصطو كريم مصطو 4941
اسكينه سنجار سنجار نينوى 7 3012 110636 554 القحطانية بيزاري صلي صالح سليمان موسى خلف حمو العيسى 4942
كلشين م شيخان شيخان نينوى 66978175 4 3002 196 684 شيخان سميره عبدالكريم عبدهللا سليمان موسى سليمان موسى 4943
حليفى شمال سنجار نينوى 8 3010 111 358م الشمال ونسه خلف مراد سليمان ناسو حسين  الھسكانى 4944
باره زمار سنجار نينوى 67760399 10 3015 114160 571 الشمال شيرين خطو حسن سليمان نايف علي دھار السموقي 4945
باره زمار سنجار نينوى 67760399 10 3015 114160 571 الشمال غزال موسى عيسى سليمان نايف علي دھار السموقي 4946

سنجار سنجار نينوى 67727252 3 3012 109869 1550 القحطانية كني موسو خديدا سليمان وادي قاسم   4947
سميل نينوى 2 3051 108 76م سميل سليمان يوسف عبدالرحمن احمد سليفانيفاطم احمد يوسف 4948

برازي كبير فاروق شيخان نينوى 0306677 3 3002 9 1773م شيخان حمديه عبدالرحمن عبدهللا سليمان يوسف علي ممي 4949
زمار تلعفر نينوى 8 3049 129191 646 زمار خانة موسى يوسف سليمان يوسف محمد حامد  4950

عين ھويس زمار تلعفر نينوى 66979602 5 3003 145 2202م زمار سليمه حسين علي سليمه حسين علي   4951
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عين ھويس زمار تلعفر نينوى 66979602 5 3003 145 2202م زمار كري علي مصطفى سليمه حسين علي   4952
كعيتلي كوير مخمور 4 3033 28503 143 كوير زريفه رمضان عيسى سمايل خضر قادر ميرزا  4953
كعيتل كوير مخمور 3 3030 102 1427 كوير عائشه كريم فارس سمايل مصطفى محمد امين محمود  4954
ھوار غل كوير مخمور نينوى 10 3030 96 105 مخمور زليخه حمد امين  سمايل يونس عبدهللا نبى  4955

مخمور 67972670 5 3047 سوزان   سمكو حميد خضر حمدامين  4956
قراج مخمور 9 3029 123 17 قراج عائشة حمد عمر سمكو كوردو خضر عبدهللا  4957

كوجو القيروان سنجار نينوى 1 3012 9 218م سنجار ساري برجس اوسو سمو الياس خلف اوسو المندكاني 4958
سنجار سنجار نينوى 0344700 8 3011 83 490 سنجار كوري خلف حسين سمو خديده حسين جلفان  4959

الجزيرة سنجار سنجار نينوى 67007765 5 3009 37 56م سنجار عيشاني علي خديدة سمو خليل عباس سمو  4960
سنجار سنجار نينوى 67006525 4 3005 115550 578 سنجار اسمر سفان خلف سمو صاروخان قاسو كتي  4961

حيال سنجارد سنجار نينوى 67006077 5 3007 111293 557م القحطانية ساري حسين مطو سمو عزام خلف سمو السلو 4962
كولكان زمار سنجار نينوى 4 3010 51 915م الشمال زريف خلف رشو سمو قاسو بشار عمر الخالتي 4963

سنجار سنجار نينوى 67458285 7 3020 89 2196 سنجار بيداء احمد مراد سميان نوري سليمان حجي  4964
شيخان شيخان نينوى 0306630 3 3002 195 118115 شيخان لعلينان محمد مرعي سمير حسن طيب حسن 4965

البرديه زمار تلعفر نينوى 669786342 7 3002 195 2202م زمار شيماء خالد سعيد سمير خالد محمد الحسام  4966
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978025 1 3002 91 1412 شيخان سميره محمد امين يونس سمير خدر دخيل كارس 4967
زورنا قراج مخمور 6 3043 177 1128 قراج ليلى اسماعيل سعد سمير سامي جميل عوال  4968
طاق حمه شيخان نينوى 66978834 2 3003 6 1414 شيخان عبدالعزيز احمد يونس سمير عبدالعزيز صالح خدر 4969
كه ور كوير مخمور 68224995 6 3042 87 1452 كوير سمير عمر وسمان عبدهللا شيخاني   4970

سنجار سنجار نينوى 67727625 8 3012 56 669م الشمال كرشى حسين شمو سمير قاسم خلف مراد الخى 4971
شيخان شيخان نينوى 67008022 3 3004 24 2254م شيخان اسماء عبدهللا محمد سمير مجيد على عبدالرحمن 4972

علوعبار زمار تلعفر نينوى 66883670 1 3001 135 2112م زمار خالدة جبار حسن سمير محمد حسن   4973
كلك حمدانية نينوى 67972246 4 3048 157 2305 حمدانيه ساميه محمد اسماعيل سمير محمد قادر محمود بوتان 4974
شيخان شيخان نينوى 66978700 5 3002 19 1403 شيخان خديجه احمد لطيف سمير محمد معروف شالل 4975
كلك مخمور 67972556 7 3048 33 2444 حمدانية كوليخان ابراھيم محمد سمير محمود ابراھيم علي  4976
سنجار سنجار نينوى 67727412 1 3012 143 351 سنجار ونسة يوسف معلو سمير مكري صالح اوسو  4977

كرفقير شيخان نينوى 66979902 1 3004 120 2002م شيخان نيركز عبدهللا عزيز سمير موسي ابراھيم عالس 4978
سنجار نينوى 67972289 4 3048 23 960م حمدانيه كالويز رسول حسن سمير نوري محمد علي  4979

قراج مخمور 4 3030 52809 275 قراج سليمان امين احمد سميره محمد نبي قادر بنديان 4980
كوير مخمور نينوى 4 3029 125 1025 اربيل دلكة ش جميل عزيز سميع رشيد مولود   4981
كنديناوة مخمور نينوى 67970101 5 3049 18 1463 كنديناوة كواللة محمد محمود سميع كانبي عثمان رضا  4982
كوير مخمور 10 3028 34 565 مخمور لعلي عثمان عبدهللا سميع محمد خضر   4983
ديبكه مخمور 67972010 3 3049 82 1153 كنديناوة به خشان عثمان حمد سنكر سعدي ابراھيم اسماعيل  4984
كوير مخمور نينوى 9 3028 110 1052 كوير سنيه كريم جرجيس سنكر علي جرجيس رسول  4985

نوغران كوير مخمور نينوى 10 3030 186 1411 كوير سميرة محمود سيعد سنكر عمر حمد اسماعيل  4986
كنديناوة مخمور نينوى 4 3032 169 1126 اربيل شلير حسين محمود سنكر عمر عثمان   4987

زمزوك كورد كوير مخمور نينوى 68224505 1 3042 18 1562م كوبر به ناز عمر صالح سنكر قادر محمود قادر كورده 4988
قراج مخمور 1 3030 65 530م قراج مريم محمود رسول سنكر كانبي مولود اسماعيل  4989
كوير مخمور نينوى 10 3029 122 1411 اربيل ميديا محمد زياد سنور خورشيد ابراھيم  دزه يي 4990
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ديبكه مخمور نينوى 67254700 8 3030 73 404 كنديناوة تكا مولود جميل سه ردار ھاشم محمد امين اسماعيل  4991
كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 126 1203 كنديناوة مھاباد مجيد صالح سه ركه وت بكر سعيد عزيز  4992
كوير مخمور نينوى 1 3032 66 1294 اربيل شنو رحمن اسعد سه ركه وت حمد عثمان   4993
مخمور مخمور نينوى 67251569 4 3031 125 378 مخمور محمد جالل يابة سھام جميل خضر عبدهللا كردى 4994

حطين زمار سنجار نينوى 67648014 8 3018 112477 563 الشمال داود عفدو علي سھام ميرزه حسن   4995
كه ور كوير مخمور 3 3030 179 71م كوير سميرة محمد سليمان سوار اسعد بيرداود   4996

دوسه ره ري ز قراج مخمور 4 3030 126 1073م قراج خوله ابراھيم حسين سواره حسن حسين عزيز  4997
قراج مخمور نينوى 4 3029 9 118 قراج بديعه محمد مولود سواره عثمان حسن سليمان  4998

حسن بك كنديناوة مخمور 6 3028 31656 159 كنديناوة مھابات رحمن اسعد سواره ياسين خضر   4999
كاميشة كوير مخمور 68224180 1 3043 27928 140 كوير سودت حسن اسماعيل صالح    5000

مخمور 68224118 10 3042 نوروز عبدالعزيز حبيب سوران اسماعيل حبيب رشيد  5001
كوير مخمور نينوى 2 3030 184 1370 مخمور ريزان قادر رجب سوران قھرمان حمه رشيد   5002

زمزموك كورد كوير مخمور نينوى 5 3032 3001441 51 كوير ھيمن عثمان مولود سوالف علي اسماعيل ابابكر  5003
طاق حمه شيخان نينوى 66978847 2 3003 72 1403م شيخان سعديه حسن عبدالرحمن سيارو محمد حسين خضر 5004

كوير مخمور نينوى 4 3029 28467 143 كوير صبيحه جيا عبدهللا سيامند جكل احمد عمر  5005
دوكردكان كوير مخمور نينوى 10 3030 266250 134 مخمور سلطانه حويد حمد سيامند حسين حمد امين حسين  5006

مخمور 67972539 5 3047 فريبه جعفر ابراھيم سيامند خدر قادر ابراھيم بلباس 5007
كردجال قراج مخمور نينوى 6 3029 35 1418 قراج رقيه خورشيد خدر سيامند رشيد سعيد حسن  5008

كوير مخمور نينوى 2 3030 109 1081 اربيل سوزان مغديد محمد سيامند رشيد عثمان   5009
كوير مخمور نينوى 1 3032 119 605 اربيل نخشين سعيد احمد سيامند سلطان صالح   5010
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 48 1046 كنديناوة صبحية ابوبكر حسن سيامند سوارة على عبداللة  5011
كوير مخمور نينوى 10 3032 7 1103 اربيل افين عمر بيرداود سيامند عثمان عبدهللا جعفر  5012

سرناج قراج مخمور 68224711 3 3043 83 170 قراج زليخا قادر حسين سيامند محمد حسن سليان سورجي 5013
كوير مخمور نينوى 1 3030 3 1025 كوير نجيبه مامه اومر سيدا محمد امين حمد   5014
زمار سنجار نينوى 67727557 8 3012 139 87 القحطانية برفي قاسم اخول سيدو ابراھيم افدال   5015
سنجار سنجار نينوى 4 3007 110357 552 شماله خديده حسو سيدو بيسو رشو علي  5016

الوردية سنجار سنجار نينوى 9 3010 110257 552 القحطانية منجي بدل علو سيدو جردو خلف عجاج  5017
كندالة زمار سنجار نينوى 67649515 1 3011 44 780 الشمال نيسان علو خلف سيدو حامو اوصمان مراد  5018
زرافكي سنجار سنجار نينوى 67007719 10 3008 117 542م القحطانية عيشان حيدر يوسف سيدو حجي مراد كلو  5019
تربكه زمار سنجار نينوى 67727156 4 3012 119 499م الشمال كيني نفسو قاسم سيدو حسين اسماعيل  نافخوش 5020
كلخان شمال سنجار نينوى 67727895 5 3013 79 423 الشمال نھو محمي ابراھيم سيدو حمد مجكا شمدين  5021
التاميم شمال سنجار نينوى 67006961 3 3009 175 306م الشمال صبري موسو درويش سيدو حمي بشار حسو الدنادي 5022
بارا شمال سنجار نينوى 2 3014 50 781م الشمال كوجر دھار حجي سيدو خديدة جوكي حسن السموقي 5023

شمال سنجار نينوى 7 3012 14 992 الشمال منجي علي سليمان سيدو خضر حجي خلف  5024
سنجار نينوى 1 3021 105373 527 سنجار فاطم سليمان حتو سيدو خلف رشو درباس  5025

زومانى سنجار نينوى 10 3019 19888 1550 القحطانية مياسه اسكان خلف سيدو خلف مخو عثمان عو 5026
حجي جفرا زمار سنجار نينوى 67647972 7 3015 116112 581م الشمال نيسان قاسم خلف سيدو خلف معي خلف  5027

زمار سنجار نينوى 67649484 1 3011 43 780م الشمال عدول نوني كتي سيدو رشو خلف سفر الجفري 5028
سنجار سنجار نينوى 67727107 4 3012 57 981م سنجار جوري خلف صباح سيدو علي قاسم اودي الدكاني 5029
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شمال سنجار نينوى 67649466 1 3011 185 1032م الشمال خناف يوسف قاسم سيدو علي قاسم فندي  5030
كابارا سنجار سنجار نينوى 67007821 5 3009 110020 551 القحطانية زبري مراد كتي سيدو عيدو رشو ازدين زغال 5031
جدالة سنجار سنجار نينوى 67007481 3 3008 109621 549 القحطانية ھناري قاسم بركات سيدو قاسم برو اوسو  5032

سنجار سنجار نينوى 2 3010 75582 581 سنجار ميان حموش مشار سيدو قاسم رشو علي  5033
سنجار نينوى 4 3015 106622 534 القيروان كلي علي حسين سيدو قاسم رشيد القاسو  5034

سنجار سنجار نينوى 2 3010 1158991 580 سنجار ھوري قاسم خريدة سيدو قاسم سيدو   5035
كرزرك سنجار سنجار نينوى 67006022 6 3007 108728 544 القحطانية كوري سلو عيدو سيدو قاسم عيدو قاسم عمر 5036

سنجار نينوى 6 3020 174 1533م قيروان نوره سالم الياس سيدو مراد ابراھيم   5037
كربشه رحمن كوير مخمور نينوى 7 3029 77 107 مخمور سھام ھادى حمد سيروان احمد حمد  كيزني 5038
زماره سميس كوير مخمور 3 3030 119 1052 كوير خيريه احمد احمد سيروان جالل ايوب قادر  5039

سنجار سنجار نينوى 67727075 1 3012 126 448 سنجار سيروان سعدون اسماعيل خلف الفائديايمان ناجي سليمان 5040
سيلي زاغا ديبكة مخمور 68224333 6 3043 84 1060 كنديناوة صبيحه سلمان حسن سيروان سمكو خضر   5041
تيكالو كنديناوة مخمور نينوى 7 3034 114 1085 كنديناوة عائشه ھادى حمكو سيروان شيرزاد عزيز حسين  5042
سيدعبد ديبكة مخمور 68224067 9 3042 159 1407 اربيل سوزان صابر عزيز سيروان عبدالوھاب حمد حسين بابان 5043
قورجيله كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 155 1120 كنديناوة جميله زبير حمد سيروان عثمان حسين   5044

مخمور 68224331 6 3043 72 158 مخ خوناو خليف حمد سيروان علي اسماعيل محمود  5045
كردكراوى قراج مخمور 7 3032 163 1049 قراج فاطمه سعيد حسن سيروان قادر برايم حمه شريف  5046

كوير مخمور نينوى 5 3028 158 1082م كوير به يمان جميل كاكو سيروان كاكه رش علي عبدهللا  5047
كنه سيرزا قراج مخمور 4 3030 55160 276 قراج نازنين شيخة حسن سيروان محمد حسين عزيز بنديان 5048

كنديناوة مخمور 8 3029 197 1045م كنديناوة ناھيده سالم سعدى سيروان محمد على محمد امين  5049
زكار تلعفر نينوى 67970491 10 3049 333164 666 دھوك سيسى اسماعيل خلف     5050

بارة زمار سنجار نينوى 8 3018 114075 571 الشمال مراد ملكو مراد سيسي شمو حسن حجي السموقي 5051
زمار سنجار نينوى 6 3008 115055 576 الشمال سيسي قرو بكو     5052

بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 113798 569م الشمال حسن عبدهللا حسن سيسي مراد مطو خلف سموقي 5053
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67458836 1 3022 132604 644 ربيعه حاجي يوزي عمر سيسي يوسف حاجي علي  5054

كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 12 211 كنديناوة مطيعة سليم حسن سيف الدين حسن يوسف قادر  5055
زمار سنجار نينوى 67458234 6 3020 57 2152 الشمال جوان الياس حيدر سيف الدين حسين علي خلف  5056
كوير مخمور 67944930 6 3049 161 240 كنديناوة صافيه كانبى عثمان سيف الدين حمد ابوبكر   5057

عوينة كوير مخمور 10 3030 74 1052 كوير دلباك خالد عثمان سيف الدين خضر اسماعيل اومر  5058
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979544 8 3003 7 2079 شيخان احالم سامي عباس سيف الدين طيب حسن 5059

قراج مخمور 67970201 4 3049 55044 276 قراج نازدار شيخ محمد كاكة سيف الدين عزيز حسن   5060
مخمور 4 3037 كزال كريم خضر سيف الدين عزيز صالح محمود  5061

سيد عبيد كنديناوة مخمور 67600603 10 3030 879 71م كنديناوة قدرية احمد صابر سيف الدين محمد حمد علي سورجي 5062
ديبكه مخمور نينوى 3 3032 82 599 كنديناوة قدريه خالد مولود سيف الدين محمد صالح جرجيس  5063
كوير مخمور نينوى 67250570 9 3030 18 1073 اربيل مھاباد محمدامين صالح سيفى ابوبكر طه   5064

علي موركا سنجار نينوى 68721725 1 3016 136 66م سنجار خضر صالح قاسم سيفي الياس حسين قاسم  5065
علي موركا سنجار نينوى 68721725 1 3016 136 66م سنجار شفان خضر صالح سيفي الياس حسين قاسم  5066

فاروق شيخان نينوى 66980044 1 3004 118804 595 شيخان زھره حسن عباس سيفي حمزه رشو حجي 5067
باقصره شيخان شيخان نينوى 68052083 8 3027 119753 599م شيخان سليم خديدة  سيفي حمزه رشو حجي الدوملي 5068



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

باقصره شيخان شيخان نينوى 68052083 8 3027 119753 599م شيخان محسن سليم خديدة سيفي حمزه رشو حجي الدوملي 5069
سنجار سنجار نينوى 67458028 1 3020 54 2297م زاخو ئاشتي عزالدين خلف سينار نورالدين خلف محي  5070

سحيله زمار تلعفر نينوى 7 3021 118 2147 زمار محمود برندار ناصر سينم محمد رشو ھسام ال ابراھيم 5071
تل الميرة كنديناوة مخمور 67970188 4 3049 33485 168 كنديناوة سيوى حسن احمد     5072

كوير مخمور نينوى 8 3028 29926 150 كوير سيوى عمر علي احمد    5073
زمزموك كورد كوير مخمور 67972790 7 3049 30133 151 كوير سيوي شكر محي الدين     5074
زماركبير كوير مخمور 68224898 5 3043 101 58 كوير نرمين صديق ابراھيم سيوي قادر جرجيس محمود  5075
الجزيرة سنجار نينوى 10 3007 110534 553 القحطانية شابور حجى خدر عتك    5076

كنديناوة مخمور 10 3029 183 1404م كنديناوة ھاجر حسن محمد شاخوان حسن سعيد احمد  5077
نوغران كوير مخمور 67250608 9 3030 188 1411م كوير ساريه عمر ابراھيم شاخوان عمر حمد اسماعيل  5078

م شيخان شيخان نينوى 66979842 7 3004 24 978م شيخان بيان محمد جارو شازي معروف حسن علي 5079
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66978641 10 3002 124 1684 شيخان نذيره تيتان نعمان شاكر ابراھيم جمعه عبدالوھاب 5080
حمه رھش شيخان شيخان نينوى 66979777 9 3003 115 1414م شيخان ساميه محمد امين مجيد شاكر ابراھيم حسين سليمان 5081
كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 66979653 5 3003 190 56م زمار سوسن كمال حسين شاكر احمد حسن قاسم  5082
كرفتير شيخان شيخان نينوى 66978088 2 3002 160 1959م شيخان زيان طه محمد علي شاكر اسماعيل ولي اسماعيل 5083
عبداليه شيخان نينوى 66982711 10 3004 45 1417 شيخان نعام فارس يونس شاكر بكر ابراھيم كريم 5084

شيخان شيخان نينوى 66978616 10 3002 84 1418م شيخان حمديه محمد سليمان شاكر بكر ياسين حسن 5085
سي قبات زمار تلعفر نينوى 669786377 7 3002 40 2288م زمار عيشع طاھر عبدالفور شاكر حسن حسين ملك ال حسين 5086

شيخان شيخان نينوى 66979868 7 3004 66 768 شيخان بيان انور صالح شاكر حسن شريف سيفا 5087
ديبة كة مخمور نينوى 8 3028 6 419 مخمور قانعه رمضان خضر شاكر حسين اسماعيل   5088
ديبة كة مخمور نينوى 8 3028 6 419 مخمور قانعه رمضان خضر شاكر حسين اسماعيل   5089

كردة شينة كنديناوة مخمور 67970185 4 3049 84 1126م كنديناوة شكرية امين خضر شاكر حسين ناصر   5090
كنديناوة مخمور نينوى 9 3029 31443 158 كنديناوة سميره محمد علي شاكر حمد علي ابوبكر   5091
سنجار سنجار نينوى 2 3021 91 569م سنجار نازدار خلف الياس شاكر خضر الياس   5092
ديبكة مخمور 9 3042 34 1465 كنديناوة زيان ونسي عثمان شاكر رشيد حسن  كةردي 5093

قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306827 3 3002 118555 5593 شيخان سلمي اسماعيل محمود شاكر سليم سمو عبو 5094
شيخان شيخان نينوى 66979771 9 3003 54 355م شيخان بوري جرجيس قادر شاكر سليم سمو عبو مزوري 5095

عبداليه شيخان نينوى 66982681 10 3004 32 396م شيخان حليمه سليمان رمضان شاكر سليم عزيز خليل 5096
كوير مخمور 67254588 7 3030 130 477م كوير رازيه عمر كريم شاكر سوار رسول احمد  5097
شيخان شيخان نينوى 66979972 5 3004 16 865م شيخان حليمه مصطو عثمان شاكر شريف حيدر خليل 5098

عين ايوب مخمور 68224179 1 3043 176 2557 مخمور سھيله سليمان احمد شاكر صابر خالد   5099
شيخةالس ديبكة مخمور 67649198 4 3031 82 1404 كنديناوة مريم خضر عبدهللا شاكر صابر صالح اسماعيل  5100

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 31997 160 اربيل ناھده محمدعلى بايز شاكر صابر على عبدهللا  5101
كه ور كوير مخمور نينوى 4 3029 182 477 كوير حمديه رسول حسين شاكر صابر وسمان عبدهللا  5102

كنديناوة مخمور نينوى 4 3029 1171 1146 كنديناوة نادية ھياس محمد شاكر صابير عمر محمد  5103
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979804 7 3004 80 1412 شيخان امينه خدر سليمان شاكر صادق سعيد حمزه 5104

كوير مخمور نينوى 9 3028 25977 130 مخمور سينه رشيد احمد شاكر صالح عبدهللا مصطفى خوشناو 5105
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66883881 5 3002 78 38م شيخان زھره علي صديق شاكر صديق عمر اسماعيل 5106

كوير مخمور نينوى 67250606 9 3030 164 1431 اربيل عطيه برايم حمد شاكر صديق محمد امين ابراھيم  5107
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باباو شيخان شيخان نينوى 66884242 7 3001 55 1425م شيخان حنيفه علي سعدون شاكر طيب محمود سليمان 5108
شيخان شيخان نينوى 66978637 10 3002 188 2155 شيخان حمديه عبدالحميد علي شاكر عبدهللا معروف حسين 5109

ماجداوه كوير مخمور 9 3032 85 1452م كوير حمه خان حسين رسول شاكر عثمان حسن حسين كورد 5110
شيخان شيخان نينوى 66979866 7 3004 20 1423 شيخان قطي مجيد محمد شاكر عزيز رسول محمد 5111

كه ور كوير مخمور نينوى 2 3036 25 126 كوير عطيه خورشيد احمد شاكر علي محمود احمد شيخاني 5112
ديري بيش كوير مخمور نينوى 1 3030 158 149 كوير خاتون محمد حسن شاكر عمر عثمان قادر  5113

شيخان شيخان نينوى 66978184 4 3002 175 1420 شيخان عيشان احمد فتاح شاكر فارس يونس احمد 5114
باباو شيخان شيخان نينوى 66979013 4 3003 118663 594 شيخان كوثر محمد عبدالقادر شاكر فتحي احمد  5115

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376165 10 3022 132717 664 ربيعه شاھه احمد حاجي شاكر فقه احمد شرف ال بيجو 5116
كوير مخمور 67970231 4 3049 116 1007م كوير زارا عبدالحميد احمد شاكر قادر حمدامين خالد  5117
كوير مخمور نينوى 2 3029 524 63 كوير كالويز شكور محمد شاكر كوثر حيدر سليم  5118
شيخان شيخان نينوى 0294253 7 3001 24 1403 شيخان خديجه شريف حسوني شاكر مجيد ابراھيم محمد 5119
برطله حمدانية نينوى 4 3051 3676 181م برطله حياة محمد علي شاكر مجيد مرعي   5120

بنجي شيخان شيخان نينوى 66980206 4 3004 172 1421م شيخان زھره خالد عبدالرحمن شاكر محمد احمد محمود 5121
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982480 8 3004 76 1422م شيخان نجيبه قاسم حسن شاكر محمد حاجي  5122
كة زوك كوير مخمور نينوى 3 3029 55260 277 قراج غزال حمشين سليم شاكر محمد شيخه عثمان  5123
دووكردكان قراج مخمور 68224326 6 3043 137 1462م قراج شاكر محمد كريم  ئومريل   5124
ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67375426 7 3022 36 111 ربيعه حربية تمر مصطو شاكر محمود ابراھيم عثمان  5125
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979666 5 3003 131 2288م زمار منتھى ابراھيم سليمان شاكر محمود رمو علو ال اصالن 5126

عين عويس زمار تلعفر نينوى 66883471 5 3001 118 2202م زمار اسيا احمد شكرى شاكر محمود على مصطفى العلى 5127
شورة بلكة قراج مخمور نينوى 68224506 1 3042 55341 277 قراج به يمان مولود محمد شاكر محمود مصطفى بھرام اومر بك 5128
قايماوه شيخان نينوى 66978984 10 3003 75 2207م قوش ربيعه عباس خورشيد شاكر نور الدين رمضان 5129

شيخان شيخان نينوى 66978023 1 3002 117409 588م شيخان سيفى حاجو حامد شاكر ياسين يوسف عبدالعزيز 5130
شيخان شيخان نينوى 66883836 10 3001 50 706م شيخان مروشه عثمان بيبو شاكر يوسف حسين علي 5131

طمراوة برطلة حمدانية نينوى 4 3051 100 578م حمدية صالح بدر شاكر يونس جعفر حسين الحسيني 5132
حيالى سنجار سنجار نينوى 67727528 6 3012 130 928م القحطانية مالو قطو حمد شامي علي محي   5133

زمار سنجار نينوى 67375352 3 3022 133156 666 ربيعه رشيد ابراھيم حاجى شاھا احمد حسن حسين الحسن 5134
زمار تلعفر نينوى 67805630 1 3024 132665 664 ربيعه حازم جميل موسى شاھا حسين حاجي   5135
ربيع سنجار نينوى 67375434 7 3022 78 910م ربيعه ابراھيم احمد محسن شاھة محمد جابر عبو  5136

قلعه موسى زمار تلعفر نينوى 67375234 5 3022 132761 664 ربيعه شاھه سعدون حسن مويان كردي   5137
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727407 1 3012 106550 533 القيروان زريفه عزيز جزاع شاھوردى جاجان ھاونج حسين  5138

شيخان شيخان نينوى 66979043 4 3003 57 1785 شيخان خالد مجيد يونس شاھين احمد قرو احمد 5139
م سنجار سنجار نينوى 1 3021 112388 562م ربيعه سوسن كارص جاسم شاھين تعلو اوسو خالو اطوبرى 5140

كھيل شمال سنجار نينوى 67459852 9 3020 88 1356 الشمال ليلى عمر ايسي شاھين رشو كرزو برزو الرشكاني 5141
قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 67805672 10 3023 119 872 ربيعه بازي ابراھيم حسن شاھين علي حسين كلش ال كلش 5142
كابارا سنجار سنجار نينوى 67007817 5 3009 110009 551 القحطانية زريفه ميرزا اسماعيل شبلو حمد خليل يوسف زغال 5143
جداله سنجار سنجار نينوى 67727603 3 3012 185 999 القحطانية حيات عبدو مراد شرف بركات قاسم بركات الحمو 5144

سنجار سنجار نينوى 67007729 10 3008 30 389 القحطانية كوزة زلغو حلو شرف بكر عيدو خوستي  5145
فقي سنجار نينوى 67006260 9 3008 104830 525م سنجار زيري جردو حجي شرف حجي خضر عمر  5146
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زمار سنجار نينوى 6 3009 11519 558 الشمال خوخي مراد ھوفو شرف حسن خليل عجو  5147
سنجار سنجار نينوى 68724058 7 3010 35 380م سنجار كامو ميشو سيفو شرف حسن سيفو اوسو  5148
سنجار سنجار نينوى 67458276 7 3020 20 2299م القحطانية نعيمه خلف مراد شرف خديدا مراد خليل  5149

خانه سور زمار سنجار نينوى 67009306 10 3005 898 820 الشمال كلي المان تمر شرف خلف حسن قاسو حليقي 5150
جم بھيف زمار تلعفر نينوى 67172334 4 3022 124 2286م زمار فاطمه مراد سلو شرف رمو كري ابراھيم  5151

سنجار سنجار نينوى 67458273 7 3020 194 306 الشمال اسمر عادل يوسف شرف سليمان خلف عبدهللا  5152
قوجيحجي زمار سنجار نينوى 9 3005 915 4439449 الشمال شيرين حجي فطو شرف عبدو شاھين مرعان  5153
زرافكي سنجار نينوى 10 3008 152 587م البعاج جميله درويش علي شرف عتو حلو حسين  5154
كري زركه شمال سنجار نينوى 66981301 8 3006 115440 578 الشمال ھوري قاسم خلف شرف قاسم عيدو قاسم  5155
كولكان سنجار سنجار نينوى 4 3010 116956 585م الشمال زيتون حسين سيد شرف قاسم ميرو عفدو الكوركوي 5156
كابارا سنجار سنجار نينوى 0344380 9 3010 11051 551 القحطانية ميان خلف مراد شرف مراد بكر حسن زغال 5157

سنجار سنجار نينوى 67006096 5 3007 411182 556 القحطانية نيساني خديدا علي شرف نعمو خلف تالو شافي باقي 5158
بيركي سنجار سنجار نينوى 0340789 8 3011 108383 542 القحطانية نطيف الياس فندي شرو بركات كسو سينو معو 5159

اشمال سنجار نينوى 67006399 7 3008 25 521 الشمال زيري حسن كرو شرو خدر كدو درويش الفقير 5160
بني ادم شمال سنجار نينوى 67727315 5 3012 144 306 الشمال غزال سعدو احمد شرو خلف شرو شيبو الھسكاني 5161

شمال سنجار نينوى 67006825 4 3009 113108 566 الشمال بھار حسن ميرزا شرو سليمان كالو شرو  5162
كلشين شيخان شيخان نينوى 66980261 4 3004 129 1906 شيخان طبيت خليل محمد شريف ابراھيم شريف ابراھيم 5163
سمايالوة كنديناوة مخمور نينوى 67972810 7 3049 22 1525 كنديناوة زليخة محسن صابر شريف جميل وھاب شريف  5164

مجمع كلكجلي شيخان شيخان نينوى 0306611 3 3002 118611 594 شيخان مھديه احمد حسن شريف حسن جمعه عبدالوھاب 5165
ھوارغل مخمور 3 3030 26252 132 مخمور سعاد عمر علي شريف سعدي شريف شيخه  5166

سنجار سنجار نينوى 67006135 7 3007 65 542 القحطانية غزال ابتسام كوني شريف سيسو محو سرحان  5167
شيخان شيخان نينوى 66883848 10 3001 82 291م شيخان سيبر حاجي محمود شريف صابر شريف حيدر 5168

مخمور 67972686 5 3047 راقية رحمن فرحان شريف صالح فقي محمد   5169
كوير مخمور نينوى 6 3032 53920 270 اربيل سعاد محمد معروف شريف عثمان خالد   5170

باصخرة برطلة حمدانية نينوى 4 3051 199 462 برطلة شكرية قادر علي شريف محمد رشو   5171
تل النجم كوير مخمور نينوى 3 3032 85 329 كوير ره وشه ن مام رش محمد شريف محمد طه احمد  5172
جمه رش شيخان نينوى 66980042 1 3004 37 1412م شيخان نوال رمضان حجي شريف مصطفى حسن  5173
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727517 6 3012 110709 554 القحطانية حمد محي حسين شرين احمد ايكان علي  5174
كرفقير شيخان نينوى 66980021 1 3004 73 1414 شيخان شكريه حسن يونس شرين سليمان علي  5175
عوينة زمار تلعفر نينوى 67970354 8 3049 132848 665 ربيعه شرين محمد علي ابراھيم    5176

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67375364 3 3022 129271 647 زمار خالد غازى يوسف شرين محمد علي محمد غازي 5177
كوير مخمور نينوى 0000529 10 3032 84 174م كوير فاطمة عمر اسماعيل شعبان حسين عبدهللا   5178

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67458953 9 3022 133 2285م زمار شيرين محمد شريف يوسف شعبان خالد حامد   5179
مخمور 67972766 5 3047 كافية نبي شوفي شعبان سعدي بابير خضر  5180

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375174 6 3022 132775 664م ربيعه قمري حسين حاجي شعبان سليمان مراد مراد ال مراد 5181
شيخان نينوى 66979324 7 3003 199 1423 شيخان ناھده ابراھيم فرمان شعبان صالح مصطفى علي 5182

شيبانه زمار تلعفر نينوى 669786371 7 3002 174 2268م زمار نجاح محمد بديح شعبان عمر محمد ابراھيم ال عمر 5183
باباو شيخان شيخان نينوى 66979184 6 3004 1614 1417م شيخان نعيمه شريف محمد شعبان مجيد عمر اسماعيل 5184

سنجار سنجار نينوى 67727098 1 3012 108186 541 القحطانية بيزار بركات جندو شعبو درويش نمر علي زرو 5185
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بارا زمار سنجار نينوى 67727654 9 3012 106577 533م القيروان نسان معو ميرو شعبو موسى خلف حسن السموقي 5186
كعيتلي كوير مخمور 5 3005 28464 143 كوير صبرية صديق عبدهللا شعالن اسماعيل عبدهللا   5187
عوينه زمار تلعفر نينوى 2 3051 56 1396م ربيعه ماري محمد علي شعالن حامد حسين   5188

كلك حمدانية نينوى 67972151 3 3048 171 327 حمدانية عرفيه مجيد محمد امين شعالن رمضان عبدهللا عزيز  5189
زاكة كوير مخمور 3 3032 161 1117م كوير بروين سيد محمود شعالن طه رضا سليمان  5190

زمار تلعفر نينوى 67375840 8 3022 173 424م ربيعه كوزل ابراھيم محمد شعالن محمد حامد ابراھيم ال حامد 5191
عوينة زمار تلعفر نينوى 67375810 8 3022 31 2201م ربيعه نوارة حسين سليمان شعالن محمد يعقوب علي ال جانكير 5192

فاروق شيخان نينوى 66982615 9 3004 87 1414 شيخان كليزار احمد صالح شعيب خليل خدر صالح 5193
زمار سنجار نينوى 10 3010 11583 580 الشمال عدلو حسن حجي شفان ابراھيم درويش علي الجندو 5194

القحطانيه سنجار نينوى 4 3018 110237 552 القحطانية سيفي صالح علي شفان الياس خديدا حسين  5195
سنجار سنجار نينوى 67459930 8 3020 109702 549 القحطانية خفشي خنجو خلف شفان جردو حجي سليم اشري زركي 5196

سنجار نينوى 0324010 5 3005 123 669 الشمال جوني علي مراد شفان حجي حفكو   5197
زمار سنجار نينوى 67459843 9 3020 116879 585م الشمال ھدية بيبو قاسم شفان خدر عمر كالو  5198
سنجار سنجار نينوى 2 3010 37 901 الشمال بيزي قاسم رشو شفان خدر فارس قاسم  5199
سنجار سنجار نينوى 67727714 9 3012 110958 555 القحطانية دالل عليكة سليمان شفان خديدا علي   5200
زمار تلعفر نينوى 67375454 7 3022 116 2083 ربيعه عبطه احمد حسين شفان خليل شويش ابراھيم الخوخه 5201

كري كربا زمار سنجار نينوى 67006358 7 3008 115976 580 الشمال زھري كجل حاجي شفان سعدو ابراھيم سعدو اليوسفاني 5202
سنجار سنجار نينوى 66883305 4 3001 125 324م سنجار نريمان عثمان اسماعيل شفان سليمان اسماعيل علي خشو 5203

سنجار نينوى 9 3008 143 1108 سنجار باوان رشو ابراھيم شفان سليمان قاسم حسن كنعو 5204
سنون شمال سنجار نينوى 67458236 6 3020 149 919 الشمال ليلو صبرى فارس شفان سيدو كلى بيسك جليكى 5205

زمار سنجار نينوى 9 3006 112885 565 الشمال ھدية الياس كاتو شفان صالح محما   5206
زرافكى سنجار سنجار نينوى 67649966 7 3011 19662 549م القحطانية فھيمه حجى خنف شفان عبدو حبش اسماعيل كتي 5207

القحطانية سنجار نينوى 67006009 6 3007 1098001 1549 القحطانية كوري جردو كونو شفان عبدو حيدر حمي  5208
كبرتو فايره سنجار نينوى 67458253 7 3020 65 779م الشمال بيريفان عبدي حمو شفان غربي حسن حمو  5209
ناصرية زمار سنجار نينوى 0196345 4 3013 115579 578 الشمال خجي ملكو جردو شفان قاسم برھيم خلف  5210
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978620 10 3002 168 1421م شيخان عدله سليمان فتاح شفان محمد صالح احمد 5211

شيخان نينوى 66979947 1 3004 150 599 شيخان نيشان طاھر احمد شفان مصطفي اسماعيل مصطفي 5212
سنجار سنجار نينوى 2 3010 162 545م سنجار شيرين خلف شرو شفان ھبو احمد حسين  5213

وادي غراب قراج مخمور 4 3030 49928 250م مخمور قدم خير عزيز سعيد شفيع شريف سعيد حاجي  5214
ماسكة زمار تلعفر نينوى 66883290 3 3001 21258 83 سنجار اسمين محمد علو شفيق حمو علو حاجي  5215

كوير مخمور نينوى 10 3028 100 1063 كوير سوزان ياسين احمد شكر ابوزيد قادر   5216
المعمان م شيخان شيخان نينوى 66978029 1 3002 186 1261 شيخان نفيه اسماعيل برو شكر احمد لطيف ككو 5217
مال قرة كنديناوة مخمور 68224696 2 3043 157 331م كنديناوة سميرة عبدالقادر كريم شكر اسماعيل محمد بھرام  5218

كوير مخمور نينوى 4 3032 59 142 كوير الھام طاھر احمد شكر ايوب عبدالكريم اسماعيل  5219
كيس قلعه شيخان نينوى 66979707 10 3003 106 1363م القوش عيش كمر اسماعيل شكر بكر ابراھيم بكر 5220
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979213 6 3003 118531 593م شيخان بيروز اسماعيل حسن شكر بكر ياسين حسن 5221
ديبكه كنديناوة مخمور 68224227 2 3042 183 1294 كنديناوة جنار احمد علي شكر جوھر حمه حويز  5222

سنجار نينوى 11 3032 36125 429 القوش خديجه اسماعيل مصطفى شكر حمد مصطفى  5223
شيخان نينوى 66979332 7 3003 19 831م شيخان شرمي قرطاس علي شكر رشيد عبدالرحمن مولود 5224
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زمار سنجار نينوى 67649925 7 3011 108317 542م القحطانية كريت مندو حمد شكر سعدو مراد يوسف  5225
مخمور نينوى 68224210 2 3042 154 1060م كنديناوة زينب ابراھيم عثمان شكر صابر عثمان   5226

كلشين زيلكان شيخان نينوى 66978644 10 3002 50 396 شيخان مريم ابراھيم محمد شكر صابر ولي عباس 5227
م شيخان شيخان نينوى 66979270 6 3003 189 2162 شيخان سميره عصمت احمد شكر صديق عمر اسماعيل 5228
شيخان شيخان نينوى 66883523 6 3001 151 1412م شيخان انتصار رمضان احمد شكر طه شريف حسوني 5229
شيخان شيخان نينوى 66978121 2 3002 118664 594 شيخان حليمه اسماعيل حسن شكر عزو سمكو سفر 5230

جفته شيخان شيخان نينوى 68002134 4 3026 187 1906م شيخان اخالص علي حسين شكر عزيز رسول  5231
برزاي كبير فاروق شيخان نينوى 0306679 3 3002 112 1418م شيخان صبيحه عزيز سعيد شكر عكيد محمد يونس 5232
كاميشتيه كوير مخمور 68224449 7 3042 128 29م اربيل اوات صالح مولود شكر علي احمد حاجي سوار 5233

كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 159 1146 كنديناوة بيخال شكرى اسماعيل شكر عمر امين سعيد  5234
كبيران كوير مخمور 67970152 5 3049 17 1330 كوير اسيا محمد  شكر عمر صابر صالح  5235

كوير مخمور نينوى 6 3029 64 1418 قراج ريحان على محمد صالح شكر عمر محمد صالح   5236
زمار سنجار نينوى 10 3020 120 732 الشمال حياة حسين يوسف شكر عيدو عمر قاسم  5237
كوير مخمور 3 3050 27900 148 كوير ماركرية احمد عزيز شكر قادر حمد امين قادر  5238
م شيخان شيخان نينوى 66978529 9 3002 120 189م شيخان عائيشه توفيق سليم شكر محمد امين مجيد 5239

دوكه نكان كوير مخمور نينوى 67254514 6 3030 4 1278 كوير اسك رسول احمد شكر محمد كريم عبدهللا اومربل 5240
كيسى قلعه شيخان شيخان نينوى 66978575 9 3002 119979 600 شيخان سميره كريم سليمان شكر محمد يونس خلف 5241
باباو م شيخان شيخان نينوى 034085 5 3004 9 904 شيخان اسمر اكرم شريف شكر محمود احمد جبرائيل 5242

م شيخان شيخان نينوى 66979397 9 3003 23 514م شيخان بفرين عثمان طاھر شكر محمود احمد خلف 5243
شيخان شيخان نينوى 66979205 6 3003 118562 593 شيخان زليخه رشاد عبدالكريم شكر محمود حسن احمد 5244

عبداليه شيخان نينوى 66982719 10 3004 172 2155م شيخان سويله خالد ولي شكر محمود خضر صالح 5245
ش شيخان شيخان نينوى 66978891 3 3003 118721 594 شيخان حسن بشير عبدهللا شكر محمود سعيد سليم 5246

م شيخان شيخان نينوى 66978651 10 3002 41 1966 شيخان نسرين طاھر عبدالرحمن شكر محمود عبدالحميد مجيد 5247
قراج مخمور 8 3029 84 1381م قراج فيان رشيد مصطفى شكر محمود مصطفى   5248

مجمع التاميم زمار سنجار نينوى 67009335 10 3005 14 423م الشمال نوفة ابراھيم سطام شكر مصطو دلو داود الرنادي 5249
كوير مخمور نينوى 4 3033 149 1411 كوير بروين احمد رسول شكري بكر ابراھيم خضر  5250

سنجار نينوى 0331296 4 3009 61 953 القحطانية فاطمة اسود عبدهللا شكري حسين قاسو فارس السرحوكي 5251
الوليد ربيعة تلعفر نينوى 67376145 10 3022 237342 664 ربيعه ھلز بھجت سليمان شكري ذياب عبدالعزيز محمد ال مجي 5252
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306625 3 3002 83 1418 شيخان غزال علي محمد شكري شكر صالح سليم 5253

سنجار سنجار نينوى 0344810 2 3011 66 448م سنجار اسمر عيدو عيدو شكري ميشو عيدو خلو  5254
مخمور 67944404 4 3045 20 283 كوير شكرية احمد حمد قادر    5255

قراج مخمور 8 3032 93 160 قراج عزالدين عثمان رمضان شكرية اسماعيل قادر   5256
برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66978687 5 3002 118699 594م شيخان حليمه عبدالرزاق محمد سليم شكريه احمد ككو محمد 5257

مخمور 68224931 5 3042 26352 132 مخمور شكريه اسماعيل مولود طه    5258
عين حلوه شيخان شيخان نينوى 66982462 8 3004 143 330م القوش ھالت رشيد ياسين شكريه خليل صالح اسماعيل 5259

كوير مخمور نينوى 10 3028 29895 150 كوير لطيف عمر  شكريه محمد حسين   5260
كوير مخمور نينوى 4 3029 71 1117م كوير فوزيه ياسين قره ني شكور عثمان حسن قادر شيخان 5261

بريقو كنديناوة مخمور 68224738 3 3043 187 1040م كنديناوة سوزان خالد اسماعيل شكيب طاھر عزيز طه  5262
كوير مخمور 2 3032 139 1052م كوير بيمان صديق كريم شكيب محمد عبدهللا امين  5263
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جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883489 5 3001 21 2038 زمار سلطانة حسين معزو شالل اسماعيل معزو عضدي  5264
زمار سنجار نينوى 7 3014 143 669 الشمال فاطم احمد خلف شالل دھار حسين ادو الھسكاني 5265

تل الخيم كوير مخمور 68224170 1 3043 46 1460 كوير بفرين عوال احمد شمال جالل حسين  سورجي 5266
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375423 7 3022 132615 664 ربيعه سانيا محمد خالد شمال حميد خالد حمو ال علي 5267
سيد عبيد كنديناوة مخمور 8 3028 186 1126م كنديناوة ھلين رحمان علي شمال خسرو ابراھيم صالح  5268
جفته شيخان شيخان نينوى 66978145 2 3002 135 1381م شيخان شمس على احمد شمال رشيد حسين علي 5269

شيخان شيخان نينوى 66883894 5 3002 21 1149 شيخان ھافين مير علي شمال عزت محمد محمد 5270
شيخان شيخان نينوى 66979853 7 3004 1363 1418 شيخان كلي عبدالسالم خضر شمام يونس محمد علي 5271
زمار تلعفر نينوى 669786314 7 3002 98 2038 زمار سيفو سليمان حسن شمدين ابراھيم علي ابراھيم  5272
زمار سنجار نينوى 67727586 8 3012 188 521 الشمال خوضى شيخو ميرزا شمدين خدر حجى   5273
شيخان شيخان نينوى 68003246 7 3024 59 783 شيخان زليخة احمد محمد شمدين عثمان محمد عثمان  5274

فياض زمار سنجار نينوى 67727506 6 3012 205160 576 الشمال كرني شيبو قاسم شمدين قاسم يوسف خلف  5275
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376112 10 3022 14 1373 ربيعه عمشه احمد ميرزا شمدين محمد ھسام شيلي ال شيلي 5276
جمر ش شيخان شيخان نينوى 66979774 9 3003 63 12163 شيخان نجله حسين علي شمس الدين احمد انور 5277
زاكه كوير مخمور نينوى 67251558 4 3031 20 1133 كوير خزال عزيز احمد شمس الدين اسعد قادر اسماعيل  5278
البشر كلك حمدانية نينوى 67972320 4 3048 179 2305 حمدانيه شيماء   شمس الدين اسماعيل جرجيس سغر  5279
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978202 4 3002 118594 593م شيخان اقليمه على خضر شمس الدين رمضان صديق 5280

كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 89 1126 كنديناوة رووناك خضر رجب شمس الدين سواره خضر احمد  5281
برازى صغير فاروق شيخان نينوى 66978672 10 3002 96 1954م شيخان صبيحه سليمان جاسم شمس الدين سيف الدين 5282

مخمور 67972688 5 3047 ھدية صالح حمد شمس الدين شاكر حسين عبدهللا  5283
كشاف كوير مخمور 68224641 2 3043 129 1082م كوير شمس الدين صادق قادر قره ني فقي موافين مجيد رحمن 5284
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0301868 3 3002 12 1420م شيخان جنان علي احمد شمس الدين مجيد عبو 5285

كوير مخمور نينوى 67250605 9 3030 5 599 اربيل نمام باير احمد شمس الدين مولود محمد ويسى  5286
خجري زمار تلعفر نينوى 67375385 3 3022 131726 659 زمار عبداللة حسن قادر شمسه محمد علي محمد ال دامو 5287

شيخان شيخان نينوى 66883883 5 3002 128 514م شيخان سميره عبدالقادر عبدالكريم شمشير محمد علي احمد 5288
زمار سنجار نينوى 6 3010 4 1327 الشمال كوري عصبان  شمو ابراھيم خليل عجو  5289

زرافكي زمار سنجار نينوى 67007676 10 3008 673 874 الشمال بھار رفو شمو شمو ابراھيم غانم خلف  5290
خانصور القدي زمار سنجار نينوى 67727573 8 3012 171 820م الشمال ساري نايف مراد شمو اسماعيل حسن شمو الشركاني 5291

سنجار سنجار نينوى 0339889 8 3011 18 976 القحطانية كوري علي خلف شمو اسماعيل عباس اوسو زندان 5292
كابارا القحطانيه سنجار نينوى 67007811 5 3009 198 1904م القحطانية مريم سعيد سليمان شمو اوصمان رشو بكو زغال 5293
اسكينيه سنجار سنجار نينوى 67006251 9 3008 110645 554 القحطانية غمي مراد خلف شمو بشار خلف رشو  5294
حيالي سنجار سنجار نينوى 67007755 5 3009 111150 556 القحطانية شيرين حسن قاسم شمو بشار سليمان بشار شاني باقي 5295

سنجار نينوى 6 3010 55 962 الشمال خاني بدل بكر شمو بشار عبدي حسين  5296
زرافكي سنجار سنجار نينوى 0340664 9 3011 108113 541 القحطانية خوناف خلف الياس شمو جولي مراد نافخوش  5297
بارا زمار سنجار نينوى 0340974 8 3011 11 782 الشمال ساري عبدهللا ناصر شمو حامو علي جمو  5298

خانصور زمار سنجار نينوى 67006958 3 3009 158 980م الشمال شيرين كدو كعب شمو حجي حسين ناصر الشركات 5299
زمار سنجار نينوى 7 3014 155 570 الشمال شمو حسن شمو يوسف    5300

كني شمال سنجار نينوى 67007277 8 3007 113027 566م الشمال فاطم حسينوك حمو شمو حسن غريبو محمود البلكي 5301
سنجار سنجار نينوى 67727011 10 3011 108118 541م سنجار عدلو دھار علي شمو حسين علي قاسو  5302
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خانصور سنجار سنجار نينوى 67007893 6 3009 96 780 الشمال تلو حجي مجو شمو حيدر بشار شمو الشركاني 5303
شمال سنجار نينوى 67458107 5 3020 50 454 الشمال ميان قازو مشكو شمو حيدر شالل مھمد  5304

قصروكي سنجار سنجار نينوى 5 3010 64 389م سنجار بھار خدر سلو شمو خدر ماجد حسين ادي 5305
ملك زمار سنجار نينوى 67006395 7 3008 29 820م الشمال خناف حسن حجي شمو خديدا اوسف خدر  5306

سنجار نينوى 8 3007 108788 544 القحطانية زينب عمر قولو شمو خديدة مراد   5307
سنجار سنجار نينوى 66883002 1 3001 168 2233م سنجار زھري رشو قاسم شمو خضر بكر ابراھيم الخالدي 5308
سنجار سنجار نينوى 67007724 10 3008 109798 1549 القحطانية عدلو داود علي شمو خضر صالح مجا  5309
شمال سنجار نينوى 0339772 3 3011 114585 573 الشمال عدالن شمو عبدهللا شمو خلف تعلو خدر  5310

كاني عبدي زمار سنجار نينوى 0339901 9 3011 109772 1549 القحطانية زينب رشو خديدة شمو خلف حسن تمو  5311
سنوني زمار سنجار نينوى 67728953 1 3014 76 358 الشمال عمشة خضر مراد شمو خلف خليل رشو  5312

سنجار سنجار نينوى 67006990 3 3009 622 600م الشمال باران صالح حسو شمو خلف شيبو بشار  5313
سنجار نينوى 67727663 9 3012 180 607 القيروان نعام خضر بوبو شمو درويش حسو قاسو  5314
سنجار نينوى 67727663 9 3012 180 607 القيروان نعام خضر بوبو شمو درويش حسو قاسو  5315

ملك زمار سنجار نينوى 67006398 7 3008 70 47 الشمال خناف سعدون علي شمو عزيز سيدو علي ال جندو 5316
سنوني زمار سنجار نينوى 67728952 1 3014 132 600 الشمال غزال عصان جعو شمو علي خلف قرى  5317
بيتوني زمار سنجار نينوى 10 3010 116508 583 الشمال بسي اوسن خدر شمو علي شمو قاسم الھسكاني 5318
زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 43 390 القحطانية كوزه ابراھيم غانم شمو علي قاسو ميرو عمر 5319

سنجار سنجار نينوى 10 3010 116407 583 الشمال ماھي سرحان جماس شمو علي نعمت رشو  5320
سنوني زمار سنجار نينوى 8 3010 68 540م الشمال زريف عيسى عمر شمو غانو علي غانو الھسكاني 5321
اسكينيه القحطانيه سنجار نينوى 67006215 5 3007 101 928م القحطانية نعام على محمود شمو قاسم تتر خديدا سلو 5322
ميالي سنجار سنجار نينوى 67006064 5 3007 137 454 القحطانية غزالي مجو كارس شمو قاسم حسن كتكه رشاني باقي 5323
شوركان سنوقي سنجار نينوى 5 3013 116400 582 الشمال ايران مراد خدر شمو قاسم خدر مراد البكري 5324

زمار سنجار نينوى 2 3014 23 781م سنجار دشوار عجو حسن شمو قاسم مطو بلو  5325
تل بنات سنجار سنجار نينوى 10 3019 151 1367م القيروان ھزو رشو  شمو كبعو خلف ايزدو  5326

سنجار سنجار نينوى 2 3014 110531 553 القحطانية نيسان مراد خلف شمو مراد خضر متو  5327
مجمع التاميم سنجار سنجار نينوى 67727617 8 3012 115835 580 الشمال بسى حسين خلف شمو ملكو ابراھيم عزام  5328
شاميكا زمار سنجار نينوى 6 3010 114759 574 الشمال كوريكا حجي رشو شمو ملكو ابراھيم ملكو بازوئي 5329
زوماني سنجار سنجار نينوى 2 3010 73 1181م القحطانية عدول الفج عادي شمو موسو خديدا حسن عمر 5330
مياني سنجار سنجار نينوى 66980396 8 3006 111154 556 القحطانية ھوري حسن حسو شمو نافخوش حسو علي تاني باقي 5331

شمال سنجار نينوى 7 3007 112912 565 الشمال شمي جولي حجي نمر    5332
خانصور زمار سنجار نينوى 67009987 6 3008 117 669 الشمال زريف حيدر شار شمي خضر سليمان بشار  5333

القحطانية سنجار نينوى 0328417 2 3007 1096 548 القحطانية عمشو خلف عبدهللا شمي ديرو حسن ديرو  5334
القحطانية سنجار نينوى 0328417 2 3007 1096 548 القحطانية نايف قاسم خليل شمي ديرو حسن ديرو  5335

نارنجوك سنجار سنجار نينوى 67763989 10 3018 106534 533 القيروان احمد شمو اسماعيل شمي كلي محو  الشمو 5336
نارنجوك سنجار سنجار نينوى 67763989 10 3018 106534 533 القيروان خديده احمد شمو شمي كلي محو  الشمو 5337

سنجار سنجار نينوى 2 3021 107957 54ب القحطانية نورة خلف حسو شھاب ابراھيم داود مصطفى الباباوات 5338
سميله زمار تلعفر نينوى 66979659 5 3003 98996 495 عقرة وضحه علي نعمت شھاب احمد ابراھيم عزيز ال جانكير 5339

سنجار سنجار نينوى 66978270 6 3002 19118 546م سنجار مياسة الياس بدل شھاب احمد بدل صبور  5340
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66978908 3 3003 100 355م شيخان زنكول غازى سليم شھاب احمد خالد حسن 5341
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سنجار سنجار نينوى 66883303 4 3001 164 1331 سنجار خالدة ابراھيم يوسف شھاب احمد خلف علي  5342
دوشيفان شيخان شيخان نينوى 66979268 6 3003 55 2153م شيخان ھدار محمود محمدامين شھاب احمد سعيد سليم 5343

شيخان شيخان نينوى 66980063 2 3004 93084 466 شيخان ھبت سليم علي شھاب احمد عزو عبدهللا 5344
قراج مخمور نينوى 5 3028 129 1073 قراج فخرية اسماعيل كادرار شھاب احمد كريم حمد امين  5345

الوليد زمار تلعفر نينوى 67375206 5 3022 175 1157 زمار نازي حامد محمد شھاب احمد محمد  ال ابراھيم 5346
علھي زمار تلعفر نينوى 67375451 7 3022 199 2225 ربيعه سوزان حسن محمد شھاب احمد محمد ابراھيم ال ابراھيم 5347
دوشيفان م شيخان شيخان نينوى 66979267 6 3003 180 1177 شيخان مريم حمه سليم رشيد شھاب احمد محمد حسن 5348
بيرة كبران كوير مخمور 4 3046 700 414م قراج جوان احمد عبدهللا شھاب احمد مصطفي احمد  5349

مخمور 67972694 5 3047 حليمه احمد حيدر شھاب احمد ھمزه احمد  5350
بزاري كبير شيخان شيخان نينوى 68003000 8 3025 106 2254م شيخان حياه جبرائيل ولي شھاب احمد يوسف  5351

قيروان سنجار نينوى 67458067 1 3020 69 2190 الشمال حسيبة بولو ابراھيم شھاب الياس ابراھيم بولو  5352
سرازي كبير فاروق شيخان نينوى 0306829 3 3002 188726 594م شيخان فاطمه محمد خدر شھاب جرجيس كريم علي 5353

سنجار سنجار نينوى 67727248 3 3012 116641 584 الشمال البقي سليمان برو شھاب خضر سورو   5354
قيروان سنجار نينوى 66981118 3 3006 51 937م القيروان ببزي يوسف كالي شھاب خلف رمو سمو  5355

كاني سارك م سنجار سنجار نينوى 66982754 1 3006 10962 546 سنجار مياسه حيدر موسى شھاب سعدو موسى مصطفى  5356
ماجد ديبكه مخمور 2 3033 40 71م كنديناوة سوزان جبار محمدامين شھاب سليم عبدهللا مصطفى  5357

شيخان شيخان نينوى 66979130 6 3004 1380 607 شيخان صاري حاجي عبدهللا شھاب صادق عبدالرحمان اسماعيل 5358
شمال سنجار نينوى 0339768 3 3011 120 454م القحطانية كوزي كوني حسو شھاب عثمان جاجان اوحمان  5359
ديبكه مخمور نينوى 10 3028 32 606 اربيل سنيه محسن على شھاب عمر امين   5360
قراج مخمور نينوى 6 3032 177 1167 قراج سعدة كريم عمر شھاب عمر مصطفي   5361

كولته به قراج مخمور نينوى 66979285 6 3003 165 1073 قراج بروين صابر مصطفى شھاب مجيد صابر علي  5362
مخمور 68224035 8 3042 شنو حمديار حسين شھيد علي نادر قادر  5363

كه ره سور مخمور مخمور نينوى 3 3033 44 97 مخمور شنو علي عزيز شوان ابوبكر حمد امين روستم  5364
مخمور 67972534 5 3047 شوان اسعد اسماعيل عمر    5365

جانة ديبكة مخمور 67944111 9 3044 181 1145 كنديناوة شه ونم احمد اومر شوان انور مولود قادر  5366
حصاروك قراج مخمور نينوى 3 3029 87 1381 قراج عقيله حسين علي شوان حسين صالح عبدهللا  5367
ترجان كوير مخمور 68224804 4 3043 131 1412 كوير شونم عبدهللا مجيد شوان خالد عزيز   5368

كنديناوة مخمور 8 3029 3155 156 كنديناوة نھايت عمر فتاح شوان رسول حسين وسو  5369
كوير مخمور نينوى 4 3029 166 447 كوير سعديه محمد امين مصطفي شوان عبدهللا حسن جوجا  5370

ابراھيم باول كوير مخمور نينوى 3 3032 54997 275 قراج مامند خضر محمود شوان عبدهللا رضا   5371
كلك حمدانية نينوى 67972203 3 3048 117 305م حمدانيه شوان عبدهللا قادر  كوران   5372
كوير مخمور نينوى 5 3029 84 1428 اربيل بيخال نادر حمدامين شوان عبدهللا محمد مولود  5373

صفيه كوير مخمور 6 3028 111 1052 كوير سركول طالب عباس شوان علي حسن   5374
قالته سوران مخمور مخمور 0000386 5 3034 22 1075 مخمور شاديه جميل مصطفى شوان علي قادر مھدي  5375
حاجي شيخان كنديناوة مخمور 6 3028 66 1434 كنديناوة خيالنه كاكل ظاھر شوان عمر علي عبدهللا  5376
عصرية قراج مخمور نينوى 9 3032 92 448 مخمور شكريه توفيق شوكت شوان محمد امين حسن علي كردي 5377
اربيل ديبكه مخمور نينوى 68051545 8 3040 119 1026 كنديناوة ساھره محمد حمد شورش محمود رسول صادق  5378

كنداره قه ل كنديناوة مخمور 1 3029 152 267م كنديناوة ماريه عمر عثمان شوقي شيخه جوامير   5379
سنجار نينوى 4 3005 104096 521 سنجار ابتھال محسن جعفر شوكت اسود خضر حسين بابا 5380
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باباو م شيخان شيخان نينوى 034085 5 3004 9 904 شيخان يونس احمد علو شوكت حسين ميسا حسن 5381
شيخان شيخان نينوى 67008002 3 3004 15 2254م شيخان فوزيه حسن محمد شوكت رشيد حميد بازيد 5382
شيخان شيخان نينوى 66979073 4 3003 206 1906م شيخان جيھان محمد عبو شوكت سليم يونس علي 5383
م شيخان شيخان نينوى 66979003 4 3003 175 1419 شيخان فاطمه خضر مرنا شوكت صابر سليم حمزه 5384

قيماوه زمار شيخان نينوى 66978715 1 3003 109 1442م شيخان رازيه فخرى خضر شوكت عبدالرحمن عمر اسماعيل 5385
شيخان شيخان نينوى 66978095 2 3002 133 1412 شيخان صبريه عبدالسالم عبدالقادر شوكت عبدهللا محمد عبدهللا 5386
شيخان شيخان نينوى 66979513 8 3003 1713 2012 شيخان شيرين عبدالرحمن عبدالعزيز شوكت عبدالواحد رمضان اسماعيل 5387

برازي صغير شيخان نينوى 66982584 9 3004 118741 594 شيخان امينه شريف حسوني شوكت محمد امين عثمان 5388
طاق حمه شيخان نينوى 66978852 2 3003 177 1418 شيخان سلوى عبدالكريم عبدالمجيد شوكت محمد سليم يونس 5389
على عبار زمار تلعفر نينوى 67375484 8 3022 100 2268م زمار زھره فارس يوسف شوكت محمد مصطى ھسن ال برو 5390

سنجار سنجار نينوى 2 3021 189 1098م سنجار باكزة محمد سعيد الياس شوكت يونس محمد علي  5391
سنجار سنجار نينوى 67007267 8 3007 108112 541 القحطانية كوري خضر خدادا شيبو حجي علي صالح  5392

دووكري زمار سنجار نينوى 67727188 6 3012 114175 570م الشمال محبت سليمان شيبو شيبو حسين ادي خليفة السموقي 5393
زمار سنجار نينوى 67649517 1 3011 121 919 الشمال عمشى خلف داھر شيبو قاسم قولو محمود حليقي 5394
كوير مخمور 68224887 5 3043 31461 158 كنديناوة شكريه خضر طه شيخ هللا كريم عبدهللا   5395
كنديناوة مخمور نينوى 1 3029 12 95م كنديناوة ناجيه محمود اسماعيل شيخ محمد اسماعيل حاجي عثمان  5396

كل مرك زمار تلعفر نينوى 67375294 4 3022 149 948 زمار كرمه عبدهللا سليمان شيخ موسى سلو ابراھيم خليل الناصر 5397
زمار تلعفر نينوى 67375496 8 3022 171 2287م زمار زوزان موسي محي شيخ موسي علي اسماعيل ابراھيم ال ب 5398

غان  صينية زمار تلعفر نينوى 66883525 6 3001 129513 648 زمار فاطمة محمد حاجي شيخو حاجي جامو  علو 5399
زمار تلعفر نينوى 66883266 3 3001 35 1986م زمار صبيحه احمد حسو شيخو رشيد بالسم عمر  5400

بنجي شيخان شيخان نينوى 66980204 4 3004 194 1421 شيخان صديقه علي قادر شيخو عمر جوھر حسن 5401
شيخان شيخان نينوى 66884225 7 3001 196 12154 شيخان بشري قراني سليمان شيردل حاجي محمود عثمان 5402

مالقرة كنديناوة مخمور 9 3042 44 240م كنديناوة صفية خضر اومر شيرزاد اسكندر حمد محمود الصالحي 5403
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978098 2 3002 141 1417م شيخان امينه سليم احمد شيرزاد اسكندر صالح خدر 5404
تل البعرو كوير مخمور نينوى 6 3029 26 1007 كوير كافيه كريم مصطفى شيرزاد اسماعيل حمد علي   5405
صفيه كوير مخمور نينوى 6 3041 2860 142 كوير سميره سمير عمر شيرزاد اسماعيل محمد امين   5406

قراج مخمور نينوى 4 3032 116 1128 قراج سورمى عمر محمود شيرزاد جعفر ابراھيم بكر بلباس 5407
شيخان شيخان نينوى 66978884 3 3003 2 1452 شيخان كتيبه غازي حسن شيرزاد جميل شھاب عثمان 5408
كوير مخمور نينوى 5 3028 18 163 كوت كلثوم كريم رسول شيرزاد جواد رسول   5409
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 127 1060 كنديناوة شلير جرجيس عبدالعزيز شيرزاد حبيب حسن عبداللة  5410

كاريتان ديبكه مخمور نينوى 10 3029 125 185 كنديناوة كابان نامق عبدهللا شيرزاد حسن حمد امين غالم  5411
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978200 4 3002 118778 594 شيخان كافيه غازي طه شيرزاد حسن محمد عبدهللا 5412

كلك مخمور نينوى 67972185 3 3048 105 2306 حمدانية شيرزاد حميد عبدالرحمن رشيد كورانحليمه حسين عزيز 5413
كنديناوة مخمور 1 3029 69 606م كنديناوة الھام خورشيد جعفر شيرزاد خضر اسماعيل حمد  5414
قراج مخمور 67970204 4 3049 138 1254م قراج سميره عبدهللا توفيق شيرزاد خضر كريم   5415

تل نجم كوير مخمور نينوى 7 3029 20 7 كوير بروين حسن يونس شيرزاد خضر يونس خضر  5416
مخمور 67972761 5 3047 سروين ياسين عبو شيرزاد رسول سعيد رسول  5417

البشر كلك حمدانية نينوى 67972262 4 3048 75 2305 حمدانية كنير عزيز زيرو شيرزاد رشاد محمد عرب  5418
كومه شين قه راج مخمور نينوى 5 3028 50 245 اربيل اوات ياسين عبدهللا شيرزاد صدرالدين رحمان ساره يى  5419
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كوير مخمور نينوى 2 3029 109 1175 كوير مرجان ابوزيد كريم شيرزاد صديق كريم عزيز  5420
ميلھورت كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 48 1040 كنديناوة جنار عبدالقادر كريم شيرزاد عبدالعزيز على   5421
عوينه كوير مخمور نينوى 5 3032 149 1458 كوير عيشانه علي حمد شيرزاد عبدهللا احمد عثمان  5422

شيخان شيخان نينوى 66978706 1 3003 14 355م شيخان كردستان عبدهللا احمد شيرزاد عبدهللا عبدالقادر احمد 5423
كوير مخمور نينوى 67254501 6 3030 107 1398 كوير عطيه كانبى عثمان شيرزاد على عثمان مصطفى شيخانى 5424

كشاف كوير مخمور نينوى 3 3032 18 1089 كوير شنو حسن بلو شيرزاد عمر سلطان محمد  5425
كلك حمدانية نينوى 67972585 7 3048 168 2305م حمدانيه كزيبة ابوبكر محمود شيرزاد عمر قادر   5426

كيسي قلعه م شيخان شيخان نينوى 66978504 9 3002 119950 600 شيخان حليمه محو احمد شيرزاد فتحي مصطفى حسين 5427
كوير مخمور نينوى 1 3032 32 1007 كوير شيرن قادر حمه شريف شيرزاد قاسم حمه شريف   5428
زمار سنجار نينوى 66883374 4 3001 155 2152م سنجار نھله اديب رشيد شيرزاد قاسم عزيز يونس  5429

كعتيل كوير مخمور نينوى 6 3029 28420 143 كوير سروه خان يوسف عوال شيرزاد مامند على حمد امين  5430
كوير مخمور نينوى 8 3028 28402 143 كوير مھيه صالح حويز شيرزاد مجيد رسول محمود  5431

صفيه كوير مخمور 6 3028 26 1064 كوير حسيبه احمد ھمزه شيرزاد محسن محمد ھمزه  5432
برازي صغير زمار شيخان نينوى 0340900 10 3001 104 2162م شيخان حسيبه تمر محمد شيرزاد محمد امين يونس 5433

شيخان نينوى 66982579 9 3004 117849 590 شيخان حليمه يونس عبدالقادر شيرزاد محمود عبدالحميد  5434
كلشين شيخان شيخان نينوى 0306602 4 3002 145 1906م شيخان جيمن محمد سليم شيرزاد نايف علي حسين 5435

ديبكه مخمور 67944614 5 3035 72 599م كنديناوة سھيله صابر محمد شيرزاد نوري مصطفى   5436
دينكاوة كوير مخمور نينوى 1 3030 55014 276 قراج سعديه رضا محمد شيركو عدى عبدهللا  سيان 5437

زمار سنجار نينوى 8 3018 113812 570 الشمال شمو خلف شمو شيرن خضر خلف اوصمان السموقى 5438
كنديناوة مخمور 68224818 4 3043 51 1028 كنديناوة شيماء عزيز كريم شيرو خاليد سليم مصطفى  5439

كعتيلي كوير مخمور نينوى 3 3029 10 1007 كوير حياة حميد فقى شيروان ابوبكر فقى مجيد  5440
صفيه كوير مخمور نينوى 68224025 8 3042 10 113 كوير سازان جمال سعيد شيروان اسماعيل عبدالقادر   5441

ديبكة مخمور نينوى 68224540 1 3042 42 1407م كنديناوة سازان يوسف رسول شيروان حسين جميل   5442
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 66980083 2 3004 118720 594 شيخان كريمه سليمان فتاح شيروان خالت السو  5443
البشر كلك حمدانية نينوى 67972595 7 3048 150 2305م حمدانية دالل ابراھيم كالكل شيروان رشاد محمد عبدهللا  5444
البشر كلك حمدانية نينوى 67972641 7 3048 88 2305 حمدانية شيرين عبدهللا قادر شيروان طاھر جرجيس قادر كوران 5445

قراج مخمور نينوى 6 3032 852 1024 كوير تافكة عبدهللا احمد شيروان عبدهللا حسين حمد  5446
كنديناوة مخمور 67254558 7 3030 79 1242م كنديناوة ريزان انور علي شيروان علي ابوبكر وسو  5447
زمار سنجار نينوى 67458830 1 3022 31 2296 زمار عزالدين حسين ابراھيم شيرين احمد محمد حسين  5448

سنجار نينوى 3 3015 109727 549م القحطانية جالل خدر مراد شيرين الياس عبدي حجي  5449
قويس زمار سنجار نينوى 8 3018 915211 577م الشمال نائف خلف برو شيرين شويش حجي  السموقي 5450
بارا شمال سنجار نينوى 8 3018 114050 571 الشمال عبدهللا زنير حسين شيرين فارس سليمان حسن السموقى 5451
بارا شمال سنجار نينوى 8 3018 114328 572 الشمال خلف غانم حسن شيرين قاسم قرو حسين السموقي 5452

زمار سنجار نينوى 67600128 3 3013 136 779 الشمال ديكو قاسم نافخوش شيرين كاكو سمو وسكة السموقي 5453
البرديه زمار تلعفر نينوى 4 3021 29860 650 زمار حامد اسماعيل حسين شيرين محمد حجي مصطفى ابراھيم  5454
سيقبات زمار تلعفر نينوى 10 3021 38 2295 زمار عبدالرحمن مصطفي سعدي شيفاء صالح حسين صالح صالح 5455

زمار سنجار نينوى 66981262 4 3006 12 779 سنجار زھرة خضر عري شيفان شيخو برھيم   5456
سنجار نينوى 3 3014 77 56م سنجار بيزار حسين علي شيفو حسن كنعان حسين  5457

ماجداوة كوير مخمور 67254402 5 3030 144 67م كوير كافيه عبيد حميش شينه حمدامين رسول حمشين  5458
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شيخان شيخان نينوى 66982474 8 3004 118576 593 شيخان ليلى فارس حبيب شينو الياس علي مصطو 5459
ترجان كوير مخمور نينوى 6 3029 114 149 كوير نجيبه سعيد  صائب صابر انور   5460

شيخنا شيخان نينوى 66978783 1 3003 116 1628 شيخان اقايمه حسين احمد صائب علي مجيد حسين 5461
كونة شخورة مخمور مخمور 3 3032 41 1237م قراج ئايشه احمد طه صابر ابابكر حمشين سليم كورده 5462

كوير مخمور نينوى 2 3029 17 1412 كوير كوھر علي عوال صابر احمد عبدهللا رسول  5463
ديبكة مخمور نينوى 3 3033 25997 130 مخمور ساجده احمد رسول صابر احمد قادر  دزةيى 5464

عبداليه شيخان شيخان نينوى 66884250 7 3001 78485 593م شيخان صديقه انور يونس صابر ادريس قادر محمد 5465
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66979816 7 3004 850 1419م شيخان فاطمه صديق سليمان صابر اسماعيل ولي اسماعيل 5466

كوير مخمور 10 3029 114 149م كوير سينه محمد محمود صابر انور جبرائيل ولي  5467
عوالكجيالن كنديناوة مخمور 68224599 4 3042 132 1177 كنديناوة صافيه مولود حسين صابر حسن حسين بيرداود  5468

كوير مخمور نينوى 2 3033 28 108 كوير وھبيه قادر خضر صابر حسين خضر محمد  5469
يشار مخمور 66978867 2 3003 26385 132 مخمور مامز محمود محمدامين صابر حسين سمير حمد  5470

كندال قل ديبكه مخمور 68224962 6 3042 33521 168 كنديناوة بھية عبدهللا سليم صابر حسين عثمان سليم دزييي 5471
كامشته كوير مخمور 67970116 5 3049 91 1511 كوير ھمين ولي محمود صابر حمد عارب شيخه  5472
برايم باول قراج مخمور 7 3032 55005 276 قراج نجيبه عزيز سعيد صابر حمد علي محمود  5473
البشر حمدانية نينوى 67972315 4 3048 20 2306 حمد حمدية محمد امين عبدالحميد صابر خسرو فريق كوران  5474
باالني قراج مخمور نينوى 10 3030 111 60م مخمور اديبة شكور خوشناو صابر خضر مولود  باالني 5475

كاني سارك شيخان شيخان نينوى 66978795 1 3003 193 2154م شيخان نشتيمان خيرو حسيب صابر سليم حمزه عيسى 5476
كرده جال قراج مخمور 68224340 6 3043 185 135 قراج بسي احمد شريف صابر شريف احمد قادر  5477

كنديناوة مخمور 1 3034 82 95م كنديناوة خوجي خضر محمود صابر صالح اسماعيل كاكة  5478
جغه ميره كنديناوة مخمور 67944906 6 3049 191 610 كنديناوة رابعه طاھر على صابر طه ابراھيم   5479
البشر كلك حمدانية نينوى 67972447 5 3048 93 2306م حمدانية ايمان مصطفى اسماعيل صابر عبدالرحمن اسماعيل محمد  5480
تل انجم كوير مخمور نينوى 6 3029 29868 150 كوير زھره ولى اسماعيل صابر عبدهللا يحيى   5481

شيخان شيخان نينوى 66979127 6 3004 118857 595 شيخان صابر علي احمد جرجيس   5482
مخمور مخمور 68224815 4 3043 159 105م مخمور خانم عبدالحميد محمد صابر علي خليفه محمد بنديان 5483
ديبكه مخمور 67254907 8 3030 139 610م كنديناوة كافيه كاكل حمد صابر عمر بيرداود اسماعيل  5484

تل بھرور كوير مخمور نينوى 5 3029 65 1063 اربيل شاھده ھياس سمين صابر عمر حمد علي  5485
حوشتر الوك كوير مخمور نينوى 6 3029 70 1419 قراج اميره حسين على صابر عمر حمه صالح   5486

شيخان شيخان نينوى 66979058 4 3003 70 474م شيخان ستى يونس محمد صابر فتحي احمد علي 5487
م شيخان شيخان نينوى 66978172 4 3002 118598 53م شيخان سري عبدالرحمن صالح صابر مجيد صالح خدر 5488
م شيخان شيخان نينوى 66978591 10 3002 152 1413 شيخان خالده عبدالكريم خالد صابر مجيد عمر اسماعيل 5489

كاريتان كنديناوة مخمور 68224981 6 3042 30 1153 كنديناوة فائزة عبدهللا عثمان صابر محمد درويش عزيز  5490
مخمور مخمور 68051526 9 3036 27121 136 قراج حسيبه مولود سعيد صابر محمد صالح مصطفى  5491

سيدكوير كوير مخمور نينوى 1 3030 26838 135 مخمور زھريه عزيز شريف صابر محمد عمر حسن روزبياني 5492
برايم باول قراج مخمور 2 3032 19 46م قراج بيري اسماعيل نبي صابر محمد نبي قادر بنديان 5493
كشاف كوير مخمور نينوى 6 3029 12 149 اربيل كامله كانبي حسن صابر محمود ابراھيم اسماعيل  5494
كاريتان ديبكه مخمور نينوى 67254564 7 3030 151 992 كنديناوة كافيه موسى ايوب صابر محمود حسين محمود بابوكي 5495

كوير مخمور 10 3030 7 82 مخمور اشك مولود عبدهللا صابر محمود خضر بيرداود  5496
بيربوب شيخان نينوى 67762705 1 3025 55 2255 مخمور قدريه احمد محمد صابر معروف يونس مصطفى 5497
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مال قره كنديناوة مخمور نينوى 67944487 5 3035 93 1435 كنديناوة فوزيه دصالح سليم صابر موسى محمد   5498
قراج مخمور نينوى 2 3033 35 283 قراج جھان نوري حسين صابر مولود حمد عبدهللا  5499
شيخان شيخان نينوى 66883837 10 3001 9 706م شيخان فرمان عبدهللا اسماعيل صابر ميرزا محمد محمد 5500

ملك اغا كنديناوة مخمور 68224926 5 3042 86 419 كنديناوة كستان حسن عبدهللا صابر نوري قادر درويش  5501
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66979814 7 3004 115 202 شيخان ناجيه محمد احمد صابر يونس خليل شكاك 5502

قراج مخمور 5 3028 198 100 قراج زھريه انور حمد صادق احمد عمر عارب سيان 5503
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978659 10 3002 147 831 شيخان اسيا درويش حسن صادق احمد محمد شاھين 5504
زورافا زمار سنجار نينوى 67458070 1 3020 116242 582 الشمال عمشى على حجى صادق برو درباس دربو  5505

سنجار نينوى 4 3051 83 658م برطله مھديه عزت سليمان صادق جعفر سلمان   5506
كوير مخمور نينوى 10 3032 70 72 اربيل نزيره صابر مصطفى صادق جمال صادق عمر  5507
سنجار سنجار نينوى 66883094 1 3001 66 2169 دھوك شيرين حسين حجي صادق سليمان حجي حسن  5508

السرى سنجار سنجار نينوى 67459850 9 3020 12 927 اربيل خه نده شيرزاد رسول صادق سليمان عثمان صالح  5509
كل اغجم كوير مخمور نينوى 4 3029 138 113م كوير صافيه مصطفى فقي محمد صادق علي عرب   5510
ترجان كوير مخمور 68224368 9 3041 29349 147 كوير روناك عزيز صالح صادق عمر شريف فتاح  5511
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66884251 7 3001 118485 593م شيخان صاريه احمد لطيف صادق محمد علي محمد 5512
تل نجم كوير مخمور 1 3029 53 126م كوير حمدية علي حمد صادق مصطفى حسن   5513
كيس قلعه شيخان نينوى 66979704 10 3003 55 709م قوش ستي يوسف موسى صادق ميكائيل ولي اسماعيل 5514

شيخان شيخان نينوى 66979077 4 3003 62 803 شيخان رمزيه محمد صالح صادق ياسين يوسف عبدالعزيز 5515
ثالثاث سنجار سنجار نينوى 66982926 5 3006 78 294م سنجار شمس الدين جميل الياس صاره حسن خلف نفسيك البشكاني 5516
خزنة زمار سنجار الموصل 0344926 7 3010 595 568 شمال شمو خلف حسن صاري الياس حمد  كنعو 5517
خزنة زمار سنجار الموصل 0344926 7 3010 595 568 شمال شمي صالح قاسو صاري الياس حمد  كنعو 5518
خزنة زمار سنجار الموصل 0344926 7 3010 595 568 شمال شمو خلف حسن صاري الياس حمد  كنعو 5519
باخليف شمال سنجار نينوى 0324290 2 3006 77 306م الشمال حجي علي غانم صاري عمر خلف   5520
باخليف شمال سنجار نينوى 0324290 2 3006 77 306م الشمال نوفي شمو ھمو صاري عمر خلف   5521
باباو م شيخان شيخان نينوى 66980221 4 3004 118668 594 شيخان صاريه عيسي ابراھيم    5522

كنديناوة مخمور 2 3032 119 609م كنديناوة سمكو عبداللة حسين صافية احمد اسماعيل محمد  5523
كنديناوة مخمور نينوى 68224401 7 3042 160 1450 كنديناوة صافية علي بيرداود سليمان    5524
كوير مخمور نينوى 8 3028 30536 153 كوير قادر حمد عوال صافيه اسماعيل محمود عبدهللا  5525

سحليه زمار تلعفر نينوى 67805585 1 3024 105 2295l زمار عمر محمد عمر صافيه رشو ھسام ابراھيم  5526
مخمور 68224138 10 3042 صافيه سليمان شريف     5527

كه ور كوير مخمور 9 3032 15 1459م كوير حسن عباس  صافيه عبدهللا يوسف رسول  5528
كوير مخمور نينوى 5 3032 52 1449 كوير علي سوار عبو صافيه كريم قادر   5529

محمد خالد زمار تلعفر نينوى 67375820 8 3022 119 2287م زمار ساجدة علي حاجي صالج كري حاجي شمو  5530
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 7 3021 129162 646 زمار عائشه سليمان حسن صالح ابراھيم حسن احمد  5531

زمار تلعفر نينوى 8 3021 131706 659 زمار خيدة ابراھيم احمد صالح ابراھيم حسن حسين  5532
باباو شيخان شيخان نينوى 66979024 4 3003 175 1403م شيخان حليمه قاسم مولود صالح ابراھيم صالح سليم 5533
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979674 5 3003 13 2268م زمار حياة حسن رمو صالح ابراھيم عمر ھسن ال كارز 5534

شيخان شيخان نينوى 66979371 9 3003 181 768 شيخان فيروز صالح محمد صالح احمد ابراھيم صالح 5535
كوير مخمور نينوى 67254687 8 3030 152 607 كنديناوة به يان مصطفى عبدهللا صالح احمد عبدهللا امين  5536
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باباو شيخان شيخان نينوى 66978153 2 3002 76 1420م شيخان ساريه عمر حسن صالح احمد علي حسن 5537
برطله حمدانية نينوى 4 3051 101 275م برطله ھيبت كريم مجيد صالح احمد علي ولي  5538

ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67375318 3 3022 9 369م ربيعة مراري قاسم صوفي صالح احمد كروان   5539
زمار تلعفر نينوى 66883120 2 3001 118 216 سنجار شكرية خالد افدل صالح احمد يوسف  ال ھسام  5540

مخمور 68224694 2 3043 27 86م كوير سكتة خالد اسمايل صالح اسعد حسن زيندي  5541
شيانه زمار تلعفر نينوى 67375255 4 3022 20 2296 زمار خشريه محمد عبدو صالح اسماعيل ابراھيم حسو  5542

جمة باھش زمار تلعفر نينوى 67375161 6 3022 22 2028م زمار ھدية احمد عمر صالح اسماعيل معزو عفدي  5543
سنجار سنجار نينوى 66883699 3 3005 109077 546 سنجار زھرة عمر محي صالح الياس قاسو علي  5544
سنجار سنجار نينوى 66883139 2 3001 197 90م سنجار سيراني حسن يوسف صالح الياس مراد مادو  5545

قايماوه شيخان نينوى 66982700 10 3004 93 1418 شيخان رازيه فيصل ھاشم صالح اومر صالح  5546
زمار سنجار نينوى 66883183 2 3001 25 147م سنجار ھاجر حسين داود صالح بدل حمزو محى الدين  5547

ديمه كار كنديناوة مخمور نينوى 66979225 6 3003 32410 163م كنديناوة كتان سوار خضر صالح بير داود حسين محمد بنديان 5548
تا ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 66978041 1 3002 78 925م زمار شاھية حسين عبدهللا صالح حاجي رمضان احمد  5549
برازي كبير فاروق شيخان نينوى 0306686 3 3002 131 1414م شيخان فدري انور محمد صالح حجي عمر علي 5550

كوير مخمور نينوى 7 3029 26588 133 اربيل كافيه حمد حسين صالح حسن حسين   5551
جحزي زمار تلعفر نينوى 67458776 1 3022 173 2295م زمار خاني حاجي عبدو صالح حسن رمو جانكير  5552

محل اومران قراج مخمور 7 3032 98 170 قراج سيروان صالح حمد امين صالح حمد امين حسين  كاللي 5553
كوير مخمور 10 3028 29337 147 مخمور زبيدة كريم احمد صالح حمد مصطفي ابراھيم  5554

ديرى بيش به مخمور كوير 68224706 3 3043 21 1437 كوير بديعه احمد محمد صالح حمدامين محمد احمد  5555
ماسكه زمار تلعفر نينوى 66883857 10 3001 199 2146م زمار نازي الوند حاجي صالح حمو علو ال علي  5556
صوفيه زمار تلعفر نينوى 67805673 10 3023 131 1787م زمار تفوسه كرمز حجي صالح خالد تعلو  رشكاني 5557
عوينه كوير مخمور نينوى 67254364 5 3030 132 1024 كوير صبرى رؤوف  صالح خالد جميل صالح فقي ملكي 5558
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66978712 1 3003 102 1417م شيخان زھره احمد عزو صالح خالد حسن عمر 5559

قلعه موس رش ربيعه تلعفر نينوى 67375140 6 3022 21 1042 ربيعه حمديه طعلو محمد صالح خالد سليمان مراد ال مراد 5560
برازاي كبير شيخان نينوى 66982564 9 3004 118751 594 شيخان فاطمه ابراھيم حسيبن صالح خالد علي موسى 5561
ديبكه ديبكه مخمور نينوى 68051537 8 3040 3 185 كنديناوة نيليه عمر سمايل صالح خضر عزيز سليمان  5562

زمار سنجار نينوى 0194405 5 3012 580 1897 الشمال بيري خضر علي صالح خلف ادو   5563
سنجار نينوى 10 3007 1994 546 سنجار رسن حسن حموش صالح خلف يونس حسين  5564

القابوسيه زمار سنجار نينوى 66883188 2 3001 114 66م سنجار اسمر حسين اسود صالح خليل دھو قاسو  5565
جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979575 8 3003 118793 594 شيخان ليلي حسين علي صالح خليل عبدهللا محمود 5566
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979619 5 3003 164 2268م زمار كوري عمر محمد صالح خليل محمد ابراھيم ال عمر 5567

سنجار نينوى 0196359 1 3015 114649 574 الشمال شيرين حسين لفو صالح دربو عفدي صالح  5568
كوير مخمور نينوى 9 3029 161 135 اربيل كزار بھرام حسن صالح رحمان حسين عوال  5569

عوينه كوير مخمور نينوى 2 3030 138 58 كوير كافيه حسن مصطفى صالح رحمن مصطفى   5570
كرسور كوير مخمور نينوى 10 3028 45 60 اربيل زارى كريم حمد صالح رسول حسن حمد  5571

شيخان نينوى 66979715 10 3003 125 2163 شيخان جليله خليل رشيد صالح رسول خدر محمد 5572
زمار تلعفر نينوى 9 3049 40 252 زمار سكنة عبدالحمن خليل صالح رشو سعدي احمد  5573

خانصور سنجار سنجار نينوى 67007913 6 3009 113400 567م سنجار ماجدة صالح رشو صالح رشو قاسم حجي الحجي اوسو 5574
بيكه ه شيخان شيخان نينوى 66883822 10 3001 93211 467م شيخان دلبين نورالدين مصطفى صالح رشيد صالح سليمان 5575



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

كرشكت زمار تلعفر نينوى 7 3023 134 2168 زمار وضحه محمد قاسم صالح رشيد عمر حسين ال حاجي 5576
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805595 1 3024 41 2225 ربيعه فيان قاسم محمد صالح رمضان غازى عيدو ال عيدو 5577

سنجار سنجار نينوى 67007730 10 3008 196 1047 القحطانية صالح سرحان علي حسين  5578
ماسكه زمار تلعفر نينوى 9 3049 195 568م ربيعه عيده حبش صالح صالح سفر رشيد علي العلي 5579
طاق شيخان نينوى 66982576 9 3004 118767 594 شيخان رمزيه احمد محمد صالح سليم سمو عبو 5580

شيخان شيخان نينوى 67009165 1 3005 70 1381 شيخان نجاة احمد علي صالح سليم سمو عبو المزوري 5581
فاروق شيخان نينوى 66980231 4 3004 594 118755 شيخان حنيفه احمد يونس صالح سليم محمد حجي 5582

كربير سنجار تلعفر نينوى 66883172 2 3001 41 1199م زمار غزالة احمد ابراھيم صالح سليمان حسن حاجو  5583
الوليد زمار تلعفر نينوى 67805680 10 3023 136 424 ربيعه كلي درويش صالح صالح سليمان حسين  ال نبي 5584

شيخان شيخان نينوى 66978040 1 3002 54 2116م شيخان فاطمه علي ابو زيد صالح سليمان عبدهللا محمود 5585
شيخان شيخان نينوى 66982626 2 3002 94887 475م شيخان امينه علي صالح صالح سليمان يونس احمد 5586

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978219 4 3002 33 142م شيخان خديجه عزيز محمد علي صالح سليمان يونس احمد 5587
شيخان شيخان نينوى 0306620 3 3002 87 420 شيخان رمزيه احمد محمود صالح سليمان يونس احمد كوران 5588
شيخان شيخان نينوى 0306620 3 3002 87 420 شيخان عمر صالح سليمان صالح سليمان يونس احمد كوران 5589
شيخان شيخان نينوى 68002309 7 3026 2 1418م شيخان بدي فتحي ولي صالح سينالي صالح احمد 5590

صوفينا زمار تلعفر نينوى 66883229 3 3001 128195 641م زمار كوجر مراد حجى صالح شرف خورى  رشكانى 5591
صوفينا زمار تلعفر نينوى 66883229 3 3001 128195 641م زمار كوجر مراد حجى صالح شرف خورى  رشكانى 5592

خان احصينة زمار تلعفر نينوى 66883424 5 3001 97 2169م زمار خجي حسين محمد صالح شيخو حاجي جامو  5593
تل قصب القيروان سنجار نينوى 67727740 9 3012 189 660 القيروان عرنو احمد عبو صالح شيخو عبو   5594

زمار تلعفر نينوى 9 3021 129819 650 زمار غزاله محمد علي صالح عبابكر صالح عبابكر  5595
كنديناوة مخمور 3 3033 164 603م كنديناوة كردستان احمد سعيد صالح عباس صالح درويش  5596

كلشين شيخان نينوى 66979912 1 3004 40 1424 شيخان بديعه احمد عصمان صالح عبدهللا صالح احمد 5597
قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67458941 9 3022 170 2083 ربيعه خانه فقه عبدهللا صالح عبدهللا محمد عمر ال عمر 5598

شيخان شيخان نينوى 66978197 4 3002 6 904 شيخان رمزيه نوري كاك هللا صالح عبدالواحد رمضان اسماعيل 5599
شيخان شيخان نينوى 66979128 6 3004 90 1959 شيخان بيران نبي عبو صالح عتو بايزيد محمد 5600

ترجان كوير مخمور 3 3032 101 1052م كوير جھان كريم ابراھيم صالح عثمان حسين رحمن كوررده 5601
كردكراوه قراج مخمور 7 3032 133 170 قراج صالح عثمان مصطفى اسماعيل طالبانيسيري عبدالرحمن محمد امين 5602

كوير مخمور نينوى 67254482 6 3030 28451 143 اربيل شنو فاروق على صالح عزيز يونس   5603
ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 4 3021 42 2298م زمار كوساني محمد ابراھيم صالح علي ابراھيم محمد ال ابراھيم 5604

زمار تلعفر نينوى 67375826 8 3022 147 1731م زمار ندوى عمر حسو صالح علي بادر حسو ال حسو 5605
كوير مخمور نينوى 5 3028 47 174 كوير بديعة صالح خضر صالح علي بيرداود خانة  5606

كربير زمار تلعفر نينوى 66883395 4 3001 194 2168م زمار سلطانه علي عبدي صالح علي حسين حاجي  5607
سنجار نينوى 66980642 4 3009 106485 533 سنجار وحيدة يوسف حسكر صالح علي حسين كلي الكلي 5608

زماره سميس كوير مخمور 3 3030 120 1291 كوير نغمه علي حمه شريف صالح علي خورشيد صالح  5609
سنجار سنجار نينوى 67006814 4 3009 45 542م القحطانية سيفي اسماعيل الياس صالح علي صالح جندي الدوسو 5610
شيخان شيخان نينوى 68002309 7 3026 2 1418م شيخان زنار عبيد مادو صالح علي فقي عزيز 5611

باباو شيخان شيخان نينوى 66980207 4 3004 66 1414م شيخان ربيعه سليمان جاسم صالح عمر داود رسول 5612
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان احمد لقمان مصطفى صالح عيسى رشيد قادر 5613
كرفقير شيخان نينوى 66980010 1 3004 42 1414م شيخان بلقيس اسماعيل فتاح صالح فتحي اسماعيل المزوري 5614
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بة ردي سبي قراج مخمور نينوى 3 3029 84 530 قراج نازدار حسن حمد صالح قادر حسين رسول شيخانى 5615
كه ور كوير مخمور نينوى 5 3029 62 1437م كوير ھمين محمد عثمان صالح قادر رسول ابراھيم شيخاني 5616

موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67764947 10 3023 136461 683م ربيعه صالح قاسم ابراھيم درويش ال درويشمريم خلف ابراھيم 5617
صيالي سنجار سنجار نينوى 67007771 5 3009 5986222 557م القحطانية ارزاني عيدو خلف صالح قاسم خلف علي شاني باقي 5618
جغرى زمار سنجار نينوى 67805694 10 3023 175 2147 زمار ھنيه عمر صوفى صالح قاسم صوفى شوفو  5619

زمار سنجار نينوى 67458937 9 3022 172 172 ربيعه غزالة حامد محمد صالح محمد حسام شبلي  5620
كوير مخمور نينوى 9 3028 93 1367 كوير ساالر احمد محمد امين صالح محمد سليمان اسماعيل  5621
سنجار سنجار نينوى 67727061 1 3012 107956 540 القحطانية شريفة احمد علي صالح محمد سھو   5622
زمار تلعفر نينوى 6 3021 83 2038 زمار غزالة صالح محمد صالح محمد علي اسماعيل الدامو 5623
شيخان شيخان نينوى 66978516 9 3002 53 1417 شيخان قدريه طه احمد صالح محمد علي عمر 5624
زمار تلعفر نينوى 67375340 3 3022 127 2286م زمار كرجية حاجي عبدو صالح محمد يوسف حسن  5625
زمار تلعفر نينوى 66978292 6 3002 25 948م زمار بدرية ابراھيم عارف صالح محو سمو رسمو  5626

حطين شمال سنجار نينوى 67459821 9 3020 165 779 الشمال فوزيه ابراھيم اوصمان صالح مشل علي صالح السموقي 5627
باباو شيخان شيخان نينوى 66980297 4 3004 118673 594 شيخان صالح مصطفى على نبى   5628

شيخان شيخان نينوى 66979852 7 3004 92 1422 شيخان حزيش صالح محمد صالح مصطفي جميل ابراھيم 5629
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727089 1 3012 109383 547 القيروان غزاله عمى صالح صالح مكرى صالح اوسو  5630

م شيخان شيخان نينوى 66980082 2 3004 11962 596 شيخان مريم عيى مصطفى صالح موسي مصطو خالد 5631
شمال سنجار نينوى 7 3012 114618 574 الشمال كني درويش عتك صالح ميشو عبدهللا عطاء الحليقي 5632

اعمان شيخان شيخان نينوى 66978018 1 3002 92 859م شيخان زينه طاھر مصطفي صالح ھاشم يونس صالح 5633
شيخان شيخان نينوى 66884350 5 3002 91 1013م شيخان عيشان طاھر مصطو صالح ھاشم يونس صالح 5634
شيخان شيخان نينوى 0301875 3 3002 11 549 شيخان حنيفه ابراھيم ذكي صالح ھاشم يونس صالح  5635
شيخان شيخان نينوى 0301875 3 3002 11 549 شيخان صباح صالح ھاشم صالح ھاشم يونس صالح  5636

سميله زمار تلعفر نينوى 66979646 5 3003 82 650 زاخو سلطانه قاسو حسن صالح ويردي حسن حاجي ال ويردي 5637
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان اركان لقمان مصطفى صالح ياسين سعدون علي 5638

كوير مخمور نينوى 67251630 4 3031 153 1411 كوير صبيحة احمد محمد صالح يوسف احمد ابراھيم  5639
عين عويس زمار تلعفر نينوى 66979684 5 3003 129191 646 زمار امينة رمضان عمر صالح يوسف محمد حامد  5640
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883496 5 3001 114 2112م زمار جميله عمر صيران صباح ابراھيم حاجي شمو حاجي 5641

كوير مخمور نينوى 2 3030 39 1200 اربيل تافكه صالح سعيد صباح ابراھيم حمد على  5642
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان راكان لقمان مصطفى صباح ابراھيم محمد ككو 5643
قادرية كوير مخمور 67944913 6 3049 28385 142 كوير بسي عبدهللا خضر صباح احمد حمدامين عاشور  5644
عوينه زمار تلعفر نينوى 67805681 10 3023 82 1373م ربيعه شھناز عبدهللا محمد صباح احمد ميرزا ابراھيم ال ابراھيم 5645

كوير مخمور نينوى 67254471 6 3030 191 1132 كوير ھديه جيران على صباح اسعد محمد علي   5646
صفية نمورد حمدانية نينوى 67972316 4 3048 123 2321 النمرود قطر حسين جارهللا صباح اسماعيل سفر ذياب  5647

زمارةكير كوير مخمور 67646369 8 3028 29575 148 كوير قامعه حسين مولود صباح انور خضر احمد  5648
كوير مخمور نينوى 9 3029 37179 136 مخمور سھام بھرام عزيز صباح انور خضر عبدهللا خيالنى 5649
دبيكه مخمور 1 3029 76 607م كنديناوة كوستان عمر كريم صباح جميل خضر   5650

كجك سنجار سنجار نينوى 2 3021 47 775م سنجار ماجده مصطفى خلف صباح جميل خلف اسماعيل االسماعيل 5651
مخمور مخمور 67970131 5 3049 63 158 كنديناوة نخشين كريم وسو صباح جميل كريم   5652
مخمور مخمور 2 3032 5 105م مخمور صباح حسن سلطان علي مامندي ماريه كنجه محمد 5653
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تيكالو كنديناوة مخمور 68224429 7 3042 114 607م كنديناوة مھية امين طة صباح حسن عبدهللا كريم  5654
سيد عبيد كنديناوة مخمور 7 3032 32142 161 مخمور بيروز حسن عثمان صباح حمد حسين عثمان  5655
ديبكه ديبكه مخمور 3 3032 198 992م كنديناوة حسيبه عبدهللا مجيد صباح حمد مجيد مولود  5656
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان زيان لقمان مصطفى صباح خالد حسن عمر 5657
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67375220 5 3022 133 1248 زمار سعاد احمد محمد صباح خدر محمد يوسف  5658

مخمور مخمور 2 3032 202 1075م مخمور عزيمه اسعد محمد على صباح داود صادق   5659
شمشولة كوير مخمور 68224068 9 3042 2827 142 كوير عاتية حسن محمد صباح رحمن حمدامين بيرداود  5660

مخمور مخمور 9 3029 156 1965 مخمور مھدية شوكت رسول صباح رفعت رسول مصطفي  5661
كة ور كوير مخمور نينوى 6 3029 81 1219 كوير بخشان مامند ابراھيم صباح رمضان خضير   5662
مطراد كوير مخمور 67970149 5 3049 192 300 كوير قدريه محمد ھمزه صباح زيندين عباس   5663

كوير مخمور نينوى 10 3028 157 40م كوير عاصيه سعدي حسن صباح سليم حمد قادر  5664
كوير مخمور نينوى 8 3028 46 1324 كوير نھايت حمزه طه صباح سليم عزيز حسن  5665

كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883873 10 3001 117841 590م شيخان فھيمه عبدالغفور وحيد صباح سليمان طه يونس 5666
صفيه كوير مخمور 6 3028 133 149 كوير نايله رشيد قادر صباح شريف عدي جادر  5667

مخمور 67972754 5 3047 نازدار ياسين رحمن صباح صادق اسماعيل احمد  5668
زمارد تلعفر نينوى 67375233 5 3022 2 2225 زمار حياة مصطفي حسين صباح صالح تاج الدين  ال ابراھيم 5669

ديره بيش برم كوير مخمور نينوى 2 3030 83 1437 كوير عدويه حمد امين ابراھيم صباح صالح حمد امين محمد  5670
نوغران كوير مخمور 68224060 9 3042 192 1025م كوير زليخا حامد ابراھيم صباح صالح سمايل باحه زراري 5671

قراج مخمور نينوى 3 3033 181 82 مخمور صباح صديق مصطفي حمة صالح دزةكوثر عمر قادر 5672
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان ستي انور مجيد صباح صالح الدين يوسف 5673

قراج مخمور 9 3029 5006 275 قراج سورى حسن حمد على صباح عبدهللا حمد علي  5674
كزوك قراج مخمور 7 3032 183 1168 قراج فاطمه احمد كريم صباح عثمان صالح شيخه ال كوتكى 5675

ديبكه مخمور 6 3035 142 267م كنديناوة نظيفه رشيد عزيز صباح عزيز احمد حسين  5676
زمار تلعفر نينوى 67375244 5 3022 148 2146 ربيعه ھدية رسول سليم صباح علي صوفي محو  5677
كنديناوة مخمور 67972030 3 3049 32345 162 كنديناوة فكرية عمر شريف صباح عمر خضر بيرداود  5678

الخالد كوير مخمور 67254361 5 3030 93 1291م كوير سھام حميد مصطفى صباح عمر مولود حمدامين خوشناو 5679
كوير مخمور نينوى 67254493 6 3030 173 126 كوير خنجه عثمان عبدهللا صباح فاروق عبدهللا عثمان  5680
كنديناوة مخمور نينوى 7 3029 32 603 كنديناوة بيمان احمد سعيد صباح كانبى سعيد عمر  5681

سنجار نينوى 1 3026 117270 587 شيخان بيريفان محمحد سعيد صباح محمد احمد محمد  5682
مخمور 5 3032 سعاد رحمن علي صباح محمد خالد   5683
مخمور نينوى 68224269 2 3042 49918 250 اربيل سميى فليج حسين صباح محمد رضا ابراھيم  5684

سحيله زمار تلعفر نينوى 67805663 10 3023 167 2256م زمار احالم اسماعيل احمد صباح محمد سعدو عمر  5685
زمار تلعفر نينوى 67805561 1 3024 133 2287م زمار وضحة محمد رمو صباح محمود رمو علو ال اصالن 5686
زمار تلعفر نينوى 669786315 7 3002 147 2256 زمار فاطمة عمو صوفي صباح نواف عمر صوفي صوفي 5687

انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان عاسم لقمان مصطفى صباح نوري توفيق عمر 5688
كل انجم كوير مخمور نينوى 7 3028 6 1412 كوير فاطمه روؤف رحمان صباح نوري علي عرب شيخ برزنجي 5689
ماجد كنديناوة مخمور 68224297 9 3042 31605 159 كنديناوة ناسكه جواد بابا صباح نوري مصطفى عزيز شيخ جام 5690
البشر كلك مخمور نينوى 67972152 3 3048 139 463 حمدانية نازدار حسن محمد صبحي حبيب سعيد حمد  5691
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان عبدالحكيم لقمان مصطفى صبحي صادق ياسين يوسف 5692
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قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306680 3 3002 20 1425 شيخان نذيره محمد مولود صبحي عبدالمعين محمد سليم 5693
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458845 1 3022 44 2298 زمار مفيده مويى الياس صبحي علي ابراھيم محمد ابراھيم 5694

بنون تلعفر نينوى 67805556 1 3024 45 2295م زمار عيشة محمد عمر صبرو عيسو ھسن مراد  5695
سنجار سنجار نينوى 67006684 1 3009 111175 556 القحطانية ختشي رشو سليمان صبري ابراھيم خديدا جومر حكرش 5696
زمار تلعفر نينوى 8 3049 99 253م موصل نسيبة محمد احمد صبري احمد حاجي   5697

كني شمال سنجار نينوى 9 3013 113049 566 الشمال زيتون ميشو ابراھيم صبري اودي ابراھيم صالح  5698
سنجار سنجار نينوى 67649817 6 3011 90 506 الشمال شيرين سيدو سعدو صبري بدل ابراھيم ملكو البازوي 5699

سنجار نينوى 67727665 9 3012 54 66 سنجار ميان عبدو خلف صبري بكر مراد داود  5700
سنجار سنجار نينوى 67649940 7 3011 155 1097م البعاج زيتون حجي اسماعيل صبري خلف ابراھيم  الحركش 5701

جدالة سنجار سنجار نينوى 0330227 10 3010 109548 548م سنجار ھلو الياس مراد صبري خليل ابراھيم جندو  5702
دھولي زمار سنجار نينوى 66981012 9 3006 115273 577 الشمال باران مطو خضر صبري رشو برو  النكري 5703
دھوال زمار سنجار نينوى 66885050 4 3006 98 306 الشمال منتجي جمو خضر صبري رشو كمال علي مسقوري 5704
سيقيات زمار تلعفر نينوى 67375185 6 3022 99 489م زمار صبري عبدالكريم خليل ابراھيم االبراھشرينه محمود محمد 5705
كربير زمار تلعفر نينوى 10 3021 193 2189م زمار شعلة عبدالعزيز يوسف صبري عزيز علي حبش علي 5706

سنجار سنجار نينوى 67727013 10 3011 154 477م سنجار شمي قاسم علي صبري عمر يوسف خدر  5707
جداله القحطانيه سنجار نينوى 67458150 4 3020 46 647م القحطانية كتي ناصر مراد صبري فارس بيسو فارس جيلكي 5708
كارسي زمار سنجار نينوى 67006372 7 3008 117 1634م الشمال منجي سمركي خديدا صبري قاسم يوسف علي ال دخي 5709

سنجار نينوى 9 3019 114652 574 الشمال خاني خلف صالح صبري كجان صالح علي  5710
زمار تلعفر نينوى 9 3021 129945 650 زمار ربيعه خلوا ابراھيم صبري كلري سعدون   5711
سنجار سنجار نينوى 67458213 6 3020 104155 521 سنجار ليلى قاسم خضر صبرية مراد ھبو عبدي  5712

كومشا قراج مخمور 4 3030 52 118 قراج شيب زيدان  صبريه احمد علي سعدهللا  5713
كردجال كوير مخمور نينوى 6 3029 55075 276 قراج محمد خضر  صبريه شريف احمد قادر سيان 5714

زماره زمين كوير مخمور نينوى 5 3029 29515 148 كوير عثمان خورشيد  صبريه شريف عمر امين  5715
زماره زمين كوير مخمور نينوى 5 3029 29515 148 كوير عثمان خورشيد  صبريه شريف عمر امين  5716

كوير مخمور نينوى 2 3030 144 414 اربيل ازاد شريف  صبريه عبدهللا احمد عمر  5717
ملك اغا ديبكه مخمور نينوى 10 3029 109 106 كنديناوة عبيد حسين  صبريه عصمان سليمان   5718
جيغلوك كنديناوة مخمور 3 3033 92 603م كنديناوة جونيد عويز  صبريه محمد حسن احمد  5719

سنجار سنجار نينوى 67458458 2 3020 40 389م سنجار فھيمة صالح رشيد صبريه محمد غزال رمح  5720
مخمور مخمور نينوى 3 3033 26507 131 مخمور حسين احمد  صبريه مصطفى حمدامين احمد  5721

برزه وار ديبكه مخمور 68224374 9 3041 18 1126م كنديناوة نيكار صابر خضر صبور قادر عمر بيرداود  5722
صفية كوير مخمور نينوى 67944929 6 3049 54 1133م كوير شريھان قادر رشيد صبيح عبدهللا رشيد قادر كاكى 5723

كور مخمور نينوى 10 3028 18 1445 اربيل خليل يونس  صبيحه حسين عزيز احمد  5724
ترجان كوير مخمور 3 3030 4 1243م كوير صالح كريم احمد صبيحه حمد مصطفى   5725

كوير مخمور نينوى 4 3029 36 126 كوير بايز حمد  صبيحه عزيز اسماعيل   5726
زاكه كوير مخمور نينوى 67254430 8 3030 38 103 كوير ويسي كريم  صبيحه محمد علي عاشور  5727
شمشولة كوير مخمور 68224485 1 3042 26 1118م كوير نخشين عبدالكريم عمر صدام سليمان وسمان جبرائيل  5728
كينك رش ديبكه مخمور نينوى 68224017 8 3042 32 42 كنديناوة جنار ماھة حمد امين صدام عبدهللا نزار خضر  5729

مخمور مخمور نينوى 5 3029 159 1368م كوير ليلى انور جبرائيل صدام يابه جبرائيل ولي  5730
زورنا قراج مخمور 8 3029 11 72م قراج حياة جوھر احمد صدرالدين حسين خضر كريم  5731
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عبداليه شيخان شيخان نينوى 67009151 1 3005 45 599م شيخان مھاباد احمد عبدالقادر صدرالدين خيرالدين ابراھيم رشيد 5732
كومه شين قراج مخمور نينوى 66979597 9 3003 50 245م شيخان تنك حسين سلطان صدرالدين رحمان قه ره ني عبدهللا سا 5733

قراج مخمور 3 3030 13 1344 قراج صدرالدين رشيد بيربال مصطفى خيالنحربيه محمود صالح 5734
قراج مخمور 3 3030 13 1344 قراج صدرالدين رشيد بيربال مصطفى خيالنحربيه محمود صالح 5735
شيخان شيخان نينوى 67009101 1 3005 57 1906 شيخان رائده احمد مصطفي صدرالدين شاكر عبو فارس 5736
كنديناوة مخمور نينوى 8 3028 1207 161 اربيل بريار صدرالدين كريم صدرالدين كريم خضر   5737
قراج مخمور 7 3032 72 1418 قراج شيالن جبار حسن صدرالدين مامند عبدهللا يوسف  5738
كوير مخمور 67972797 7 3049 4 96 كوير ئاران جالل عبدالرحمن صدرالدين نجم الدين حسن   5739

مخمور نينوى 68224554 4 3042 71 248 اربيل بيروز ظاھر درويش صديق احمد عزيز   5740
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009144 1 3005 95 1421 شيخان كلبھار مجيد خورشيد صديق احمد محمد يزدين 5741
عوينة كوير مخمور 67646531 7 3028 104 1445م كوير قدم خير عبدهللا عثمان صديق اسماعيل بابا عبدهللا  5742

كوير مخمور نينوى 5 3029 749 446 اربيل كالويز احمد حمدامين صديق اودل محمد امين   5743
دوكردكان كوير مخمور نينوى 68224927 5 3042 36 262م كنديناوة نسرين عزيز عمر صديق حمد معروف اسماعيل اومربل 5744

قراج مخمور 2 3032 163 72م قراج نجمة احمد علي صديق سوار خضر عثمان  5745
مخمور 66978874 2 3003 26321 132م مخمور امينه عوال شيخا صديق شريف عزيز قادر  5746

شيخان شيخان نينوى 66883555 6 3001 170 1968 شيخان زيان علي حسن صديق شكر صديق عمر 5747
شيخان شيخان نينوى 66978142 2 3002 86 145 شيخان امنه محمود رشيد صديق صادق سعيد حمزه 5748

جلتوك كنديناوة مخمور 10 3030 33556 168 كنديناوة اسيا عمر حمد صديق عبدهللا مامند حمه  5749
كرامه مخمور نينوى 68224004 8 3042 80 604 كنديناوة صديق عمر محمد     5750
كوير مخمور نينوى 7 3029 162 300 كوير سميره جعفر صالح صديق عمر معروف رسول  5751
كنديناوة مخمور نينوى 68224536 1 3042 34 1451م كنديناوة سوزان حسن احمد صديق كريم احمد مصطفي  5752

شمامل كوير مخمور 6 3028 29152 146 كوير بديعه قادر مولود صديق كريم عزيز عوال  5753
عاال كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 169 992 كنديناوة نيسان عايد سوار صديق مجيد سوار عبدهللا  5754
كعيتل كوير مخمور 67805367 2 3033 103 1024م كوير سھام قادر مجيد صديق محمد رشيد  فقي مركي 5755

كوير مخمور نينوى 4 3029 25 83 كوير صبيحه صالح علي صديق محمد صالح عثمان  5756
شيخان شيخان نينوى 66980076 2 3004 67 2011م شيخان جميله عبدالرحمن مصطفى صديق محمد صديق ميسم 5757

كبنك ره ش كنديناوة مخمور 4 3030 71 527م مخمور ساميه اسعد محمد صديق محمد عزيز   5758
باباو شيخان شيخان نينوى 66978155 2 3002 186 1412م شيخان ھاجر عبدالسالم لطيف صديق محمد يونس يوسف 5759

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 67008006 3 3004 28 2254م شيخان سيبر حسين محمود صديق محمود خضر كوراني 5760
دوسه ريزيري قراج مخمور نينوى 66979271 6 3003 54574 273م قراج سوى سليمان كاويس صديق معروف اسماعيل   5761

حيالي سنجار سنجار نينوى 67006090 5 3007 110621 554 القحطانية تعلي ملكو حسن صغير حسين حجي خضر الھكرش 5762
كردكرادي قراج مخمور نينوى 3 3032 199 1371 قراج شاديه جرجيس حسين صفر عبدالغفور عمر اسماعيل باالني 5763
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان فارس لقمان مصطفى صفوان عبدهللا جرجيس كريم 5764
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883284 3 3001 128166 641م زمار بزو ھافند مراد صفوك حسن ابراھيم  الرشكاني 5765

زمار سنجار نينوى 67009350 10 3005 99 567 الشمال زريف خلف مطو صفوك خلف سليمان حسن الحجي اوس 5766
زمار تلعفر نينوى 67805586 1 3024 191 2295م زمار اميرة محمد زيرو صكبان ابراھيم حاجو عزيز  5767

صفيه كوير مخمور 6 3028 93 1190 كوير نزيره اسماعيل حمد صالح ابراھيم حمد علي  5768
ديري بيش كوير مخمور 6 3042 46 1458م كوير مارية حمد سعيد صالح ابوبكر مامل مولود  5769
عوينة زمار تلعفر نينوى 67375132 6 3022 132851 665 ربيعه شيرين عبدهللا اسماعيل صالح احمد ميرزا ابراھيم  5770
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شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979623 5 3003 32 32189م زمار ھزني نمر قاسم صالح اسماعيل حاجي عمر  5771
سنجار سنجار نينوى 67458034 1 3020 55 2297 سنجار اسمھان عبدهللا احمد صالح الدين خلف محى يونس  5772

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978468 8 3002 108 150م شيخان ھوه خان محمد خواجه صالح الدين رشيد محمد 5773
كعتيل كوير مخمور نينوى 7 3028 30367 152 كوير شيماء محمد صالح صالح الدين سليم عزيز   5774

خان صفية زمار تلعفر نينوى 66883171 2 3001 14 925 زمار سميرة ابراھيم سلمان صالح الدين طحلو علي سعدون  5775
فاروق شيخان نينوى 66978809 2 3003 142 1418 شيخان الھام سلمان رمضان صالح الدين عبدالجبار محمد 5776
كوير مخمور 6 3028 1 967 اربيل شيرين حسن حسين صالح الدين عثمان حمد   5777
سنجار سنجار نينوى 67007341 7 3005 27 92م سنجار شذى محمود شيت صالح الدين محمود كريم عبدهللا  5778

ذھيبه كوير مخمور نينوى 5 3032 56 1459 كوير صالح الدين نوري عبدالكريم اسماعيلبري خضر احمد 5779
السراي سنجار سنجار نينوى 66883130 2 3001 101 2128 سنجار صديقة الياس بدل صالح امين عبدو علي   5780

مخمور مخمور 2 3032 173 1370م مخمور خرمان احمد ھمزة صالح انور خضر عبدهللا  5781
سنجار نينوى 67006560 3 3005 151 920م سنجار امينة نكتل سعدو صالح ايوب سعدو سلطان  5782
سنجار نينوى 5 3050 76 981م سنجار ھدية بكر حسن صالح حجو فارس محمد  5783

بيره بات كنديناوة مخمور 10 3030 21 95 كنديناوة عطيه كريم عبدهللا صالح حسن عبدهللا حسين  5784
م شيخان شيخان نينوى 66978526 9 3002 56 811 شيخان زيان احمد محي صالح حسين احمد عبدهللا 5785

كري زركا زمار سنجار نينوى 66981007 9 3006 115360 577 الشمال امينه سعدو غضبان صالح خدر علي اوسمان  5786
علياوه كوير مخمور نينوى 9 3032 81 358 مخمور احمد صالح رحمان صالح رحمان حسن عوال كردي 5787

محمل اومران قراج مخمور 5 3005 106 1418م قراج شوبو علي عزيز صالح سعدي محمد   5788
بشر الكلك حمدانية نينوى 2 3028 71 736 حمدانية سميره جليل رمضان صالح سعيد معروف منصور  5789

كردي كوم كنديناوة مخمور 1 3033 3 71م كنديناوة خيريه سعيد حسين صالح سليم عوال مال بلباس 5790
سنجار سنجار نينوى 2 3021 109193 546 القيروان حليمة عيسي علو صالح سليمان حيدر   5791

سنجار نينوى 67006265 9 3008 108917 545 سنجار باسمة يوسف عبدهللا صالح سليمان عباس سليمان  5792
قراج مخمور نينوى 7 3029 5 1049 قراج به ناز سعيد محمد صالح شيره سعيد بلباس  5793
باعدري شيخان نينوى 66978036 1 3002 123 1023م شيخان ھنده علي حيدر صالح صديق محمود خضر 5794
كنديناوة مخمور 10 3032 كنديناوة خديجه حمزه حمد صالح عباس عمر   5795
زمار تلعفر نينوى 66883354 4 3001 132381 662 سنجار مرشيدة محمد احمد صالح عبدالرحمن اسماعيل عبدي  5796

شمشولة كوير مخمور نينوى 67649187 3 3031 115 329م كوير نظيرة كريم رسول صالح عبدهللا عثمان   5797
شيخان شيخان نينوى 66979017 4 3003 118693 594 شيخان سلمي محمود محمد صالح عبدهللا محمد حجي 5798
قراج مخمور نينوى 68224207 2 3042 1454 158 قراج درخشان شيخه كريم صالح عثمان يعقوب  بنديان 5799

كلك كلك حمدانية نينوى 67972155 3 3048 170 3801 حمدانية زليخه اسماعيل خليفه صالح عزيز عمر اسماعيل  5800
ديبكة مخمور 9 3029 64 240 مخمور بروين ابراھيم قادر صالح عمر قرني عوال  5801

البشر كلك حمدانية نينوى 67972275 4 3048 71 801 حمدانية سميره محمد على خضر صالح قادر حسن ولى  5802
كوير مخمور نينوى 2 3029 79 113 كوير نازم سعيد حمدامين صالح قادر محمود قادر  5803

ماجداوه كوير مخمور نينوى 9 3028 77 82 كوير خانزاد خورشيد  صالح محمد ابراھيم سليمان  5804
كوير مخمور نينوى 10 3029 66 1097 مخمور امل عمر حسن صالح محمد رضا ابراھيم  5805

ماجد كوير مخمور نينوى 67254426 5 3030 31583 185 كنديناوة عائشه على صادق صالح محمد سليمان خضر  5806
كوير مخمور نينوى 67251633 4 3031 8 1031 مخمور قومرية محمد امين قادر صالح محمد مكايل   5807
كوير مخمور نينوى 68051503 9 3036 164 1277 كوير سرمي محى الدين عبدهللا صالح مصطفى حيدر قادر  5808
زمار سنجار نينوى 67459822 9 3020 104304 522 الشمال يسري عيسي سليمان صالح يحيي سليمان   5809
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عوينه زمار تلعفر نينوى 67375249 5 3022 132890 665 ربيعه شيرين محمد سليمان صالح يونس فقه درويش ال جانكير 5810
م. شيخان شيخان نينوى 66978109 2 3002 41 706م شيخان سميره مجيد مصطفى صمد احمد عزو عبدهللا 5811

كالورش كوير مخمور 68224826 4 3043 181 1082 كوير زيان انور عمر صمد احمد عمر رسول  5812
سنجار نينوى 67972800 7 3049 كوثر كانبي عبدهللا صمد حسين شريف حسن  5813

كنديناوة مخمور 68001632 7 3032 66 1451 كنديناوة صمد سليم مصطفى       صافيه خضر سليمان 5814
ديمكار كنديناوة مخمور 7 3032 130 1695 مخمور زليخا محمد امين طاھر صمد صابر عباس حسين  5815
القھران كوير مخمور 4 3030 42 160م مخمور فريفان كاظم حسن صمد صابر عبدهللا على كاره وان 5816

ناحية ديبكة كنديناوة مخمور نينوى 67649189 3 3031 150 608م كنديناوة زليخة نريمان كريم صمد عثمان كريم قادر  5817
حانه كنديناوة مخمور 68224964 6 3042 62 1068م كنديناوة سعديه خضر مصطفى صمد عزيز حامد حمد  5818
كرةشينة مخمور مخمور 10 3030 183 1253م مخمور نھايه حمد صفر صمد عزيز حمه قادر  5819

ديبكه مخمور نينوى 10 3028 38377 157 كنديناوة جوان شيخ حسين صمد مصطفى حمشين اسماعيل  5820
كردكراوي قراج مخمور 8 3032 84 1454 قرراج نياز رشيد رحمن صنعان اسماعيل ابراھيم حسن  5821
علي عبار زمار تلعفر نينوى 67172335 4 3022 132279 664 ربيعه نومان على عمر صوره مھر مطر قلندر ال جعفر 5822
الوليد زمار تلعفر نينوى 67805568 1 3024 183 1363م ربيعه كريمة محمد صالح صوفي محمد حاجي ھسام ال عزيز 5823

كيس تلعه شيخان شيخان نينوى 66978579 9 3002 111 1966 شيخان شيالن عزيز يونس طارق احمد علي مصطفى 5824
كوير مخمور نينوى 8 3028 199 1038 اربيل ميسون صالح محمد طارق جعفر يابه   5825
ديبكه مخمور 67254686 8 3030 1085م 2 كنديناوة روناك على مولود طارق جمعه مولود صالح  5826
ديبكة مخمور 68224315 2 3043 174 1046م كنديناوة مارية محمد حسن طارق خضر معروف   5827

مال قرة كنديناوة مخمور نينوى 10 3030 156 1028 كنديناوة كزال عمر ابراھيم طارق ذياب قرني عبدهللا  5828
كوير مخمور نينوى 67254689 8 3030 116 206 اربيل كافيه قادر مصطفى طارق رسول احمد   5829

باالني مخمور مخمور 67970124 5 3049 148 1228 مخمور صبيحه ابوبكر حمدامين طارق رفيق مصطفى علي باالني 5830
باقرت مخمور نينوى 7 3029 161 1418 اربيل بيمان كريم محمد صالح طارق زياد عزيز على  5831
كوير مخمور نينوى 67254497 6 3030 89 1695 مخمور ھديه محمود رشيد طارق سيده كريم سيده  5832

مخمور 67972765 5 3047 بدرية اسماعيل سلمان طارق صادق حسن رسول سيان 5833
ھوار غل مخمور مخمور نينوى 67251562 4 3031 132 1370 مخمور طارق صالح محمود شيخه فضى ملكىسكته حسن عثمان 5834

مخمور مخمور 68224276 2 3042 25619 129 مخمور سميره شيخ محو حسن طارق عثمان اسماعيل قادر  5835
برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66980162 5 3004 81 1420م شيخان مدينه سليمان جرجيس طارق عصمان احمد على 5836
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66978419 8 3002 29 1412م شيخان شيماء عبدالعزيز حسن طارق عمر توفيق عمر 5837
حمداغا زمار تلعفر نينوى 66883413 5 3001 165 2038م زمار سلطانه علي طاھر طارق عمر محو صوفي  5838
ماجيداوه كوير مخمور 2 3030 44 524م كوير ليلى خالد اسماعيل طارق عمر مصطفى   5839

عوال كجيالن ديبكة مخمور 68224579 4 3042 170 992 كنديناوة بيان حمدامين بيرداود طارق مجيد سوار  بنيان 5840
تل جرة كنديناوة مخمور 68224794 4 3043 43 1153م كنديناوة بوكان اكرم جميل طارق محمد رجب عزيز  5841

كوير مخمور 67254659 8 3030 187 1051م كوير شھناز حسين  طارق محمد قادر عبدهللا  5842
داره خورما كنديناوة مخمور 7 3032 122 599 كنديناوة نجيبه عمر قادر طارق نامق يونس نادر  5843
كل ميرة كنديناوة مخمور 5 3033 109 1060م كنديناوة مرجان نامق عبدهللا طاريق رحمان مام خول خدر  5844
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 66979601 5 3003 109 2168م زمار فيروز مصطفى ابراھيم طالب احمد ابراھيم علي  5845
البشر كلك حمدانية نينوى 67972642 7 3048 76 2305 حمدانية واجدة حيدر ياسين طالب رشاد محمد عرب  5846
صفيه كوير مخمور 6 3032 15 40م كوير حليمه صفر  طالب سعيد عكيد   5847

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458842 1 3022 52 2298 زمار فيروز صبري عزيز طالب محمد عمر مصطفى المصطفى 5848
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زمار تلعفر نينوى 8 3049 129577 648م زمار طالب محمد عمو رزكو    5849
بدقوو كنديناوة مخمور 1 3029 31257 157 كنديناوة صبريه عبدهللا محمد طاھد عزيز طه بيرداود  5850

شيخان شيخان نينوى 66978890 3 3003 93202 467 شيخان خيريه مولود عمر طاھر احمد جرجيس يونس 5851
كوير مخمور نينوى 3 3033 187 105 كوير معتبر حسن حسين طاھر احمد شريف  دزةيى 5852
شيخان شيخان نينوى 66979782 9 3003 155 1418 شيخان مروان محسن يونس طاھر احمد علي عبدالعزيز 5853

دينكاوه قراج مخمور نينوى 3 3032 147 245 قراج مريم محمد اسماعيل طاھر اسعد اسماعيل يوسف سيان 5854
شيخان شيخان نينوى 66978016 1 3002 2163 63م شيخان فاطمه عمر علي طاھر اسعد صالح محمد 5855
زمار سنجار نينوى 67760081 8 3015 115972 580 الشمال زريفه خلف قاسم طاھر ايزدو خرو قرو  5856
زمار سنجار نينوى 67760081 8 3015 115972 580 الشمال مجك خدر حسن طاھر ايزدو خرو قرو  5857
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 115 1195 كنديناوة كرين واحد حسين طاھر توفيق عبدالرحمن على  5858

شيخان نينوى 66978835 2 3003 118637 592 شيخان مسري رشيد حميد طاھر خالد طاھر محمد 5859
ترجان قراج مخمور نينوى 10 3030 47 1445 كوير فاطمة ھمزة احمد طاھر خضر تمر خان شيخو زراري 5860

كنديناوة مخمور نينوى 7 3035 118 71 كنديناوة صبيحه عوال وسمان طاھر رحمان ابابكر جعفر  5861
جانه كنديناوة مخمور نينوى 66978897 3 3003 48 158م كنديناوة كافيه محى الدين محمد طاھر رشيد عمر ره سول  5862

دوشيوان كنديناوة مخمور 68224343 6 3043 21 1450 كنديناوة مامز حمدعلي شريف طاھر سليم مولود محمد  5863
كيس قلعه شيخان نينوى 66979706 10 3003 120 282م قوش ساره مصطفى حاجي طاھر عبدالرحمن جمعه عبدهللا 5864
سيقبان زمار تلعفر نينوى 67805596 1 3024 5 648م زمار عزيمه محمد عمر طاھر عبدالغفور صالح عبدالغفور  5865
شيروان كوير مخمور نينوى 3 3032 15 82 مخمور عائشه طاھر عبدهللا طاھر عبدهللا طه بابير  5866

كلك حمدانية نينوى 67972184 3 3048 166 801 حمدانية سلمى محسن ھادي طاھر عبدهللا ياسين مولود اغا 5867
ديبكه مخمور نينوى 2 3033 3 1085 اربيل بريزاد اسعد نورى طاھر علي عبدهللا   5868
كنديناوة مخمور نينوى 67251623 4 3031 30975 1520 كنديناوة لعلي حمد سلمان طاھر عمر محمد قادر  5869
قراج مخمور نينوى 1 3033 34 1321 قراج نوروز محمد طه طاھر قادر شريف قادر لك 5870

سنجار نينوى 67006284 9 3008 130 2037 سنجار عزيزه محمد يوسف طاھر قمبر عباس عبدهللا ال عبدهللا 5871
شيخان شيخان نينوى 66978627 10 3002 118642 594 شيخان زليخه امين محمود طاھر مجيد عمر اسماعيل 5872
شيخان شيخان نينوى 66978138 2 3002 77 753م شيخان شرمين غريب مصطفي طاھر محمد صديق علي 5873
شيخان شيخان نينوى 66884343 5 3002 33 783م شيخان سميره برو عبو طاھر محمد طاھر حسن 5874
كوير مخمور 66978944 3 3003 68 565م كوير ايشى مصطفى عمر طاھر محمد ھمزه   5875

تل الخيم كوير مخمور نينوى 6 3029 29839 150 كوير زبيدة محمد امين عزيز طاھر محمد يونس قادر بابان 5876
كردى كراو قراج مخمور نينوى 68224002 8 3042 28 283 قراج نزيفه صادق حسن طاھر مصطفى حسن  بلباس 5877

كوير مخمور نينوى 4 3029 127 1368 كوت ستى عزيز مصطفى طاھر وسمان عبدهللا شيخانى  5878
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979542 8 3003 118482 593 شيخان فاطمه محمد حميد طاھر يوسف دينو حسين 5879

شيخان شيخان نينوى 66978008 1 3002 193 1423 شيخان ناديه احمد حسن طاھر يونس ابراھيم فتحي 5880
سنجار سنجار نينوى 67762386 3 3017 106448 533 سنجار ابراھيم خلو كالو طرشو رمو حسن حسين  5881
سنجار سنجار نينوى 67762386 3 3017 106448 533 سنجار خلو كالو خضروك طرشو رمو حسن حسين  5882
كنديناوة مخمور نينوى 10 3032 106 141 كنديناوة احمد صابر  طرفه طاھر كريم سليم  5883

سنجار نينوى 5 3050 5 1227م سنجار بان محمود طاھر طالل حجو فارس محمد  5884
كنديناوة مخمور 68224848 4 3043 30697 154 كنديناوة نيان عمر حمدامين طلعت احمد خدر   5885
قراج مخمور 68224348 7 3043 140 1073 قراج نيشتيمان زيدان اسماعيل طلعت احمد عمر عارب سيبان 5886

البعرو كوير مخمور نينوى 3 3029 48 1241م كوير مامز عبدهللا حمد طلعت احمد محمد عثمان  5887
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كوير مخمور نينوى 5 3029 960 1025 كوير جيھاد كمال عبدهللا طلعت اسعد عبدالرحمن جاوشين  5888
كوير مخمور نينوى 10 3032 172 1128 مخمور شيالن رؤوف رمضان طلعت خضر رجب   5889
ديبكة مخمور نينوى 2 3033 161 1017 كنديناوة تارا عزيز حمد طلعت صابر امين قادر  5890

دينكاوة قراج مخمور نينوى 1 3033 55020 276 قراج كالويز احمد اسماعيل طلعت عبدهللا اسماعيل  سيان 5891
قراج مخمور 8 3029 29 118م قراج زينب عبدهللا سعيد طلعت عثمان قرني عبدهللا  5892

حمدانية نينوى 67972610 7 3048 64 2305 حمدانية سميرة عادل عبدهللا طلعت عرب عبدهللا صالح كوران 5893
ديمه كار كنديناوة مخمور نينوى 67251609 4 3031 11 1316 كنديناوة جيمن محمد عزيز طلعت عمر عزيز كار سول  5894

كنديناوة مخمور 1 3029 13 1045م كنديناوة ھديه حسين مولود طلعت عمر علي عبدهللا نانه كه لي 5895
كوير مخمور نينوى 5 3029 68 1412 اربيل ھاجر على حمد طلعت قادر عزيز   5896

كاريتان كنديناوة مخمور 5 3005 191 609م كنديناوة فخريه حسن ناصو طه احمد يونس   5897
سنجار نينوى 67006564 3 3005 176 938م سنجار اديبة خلف قاسم طه الياس علو دھمان  5898

سنجار سنجار نينوى 66883170 2 3001 145 324 سنجار شاھة خلف حمزة طه حسن الياس محي محي 5899
سنجار سنجار نينوى 67458288 7 3020 4 2297 سنجار سوده خديده حمو طه حسن حمو خلف  5900

شوره زركه ديبكه مخمور 67970288 6 3049 112 1474 كنديناوة بديعه اسماعيل محمود طه حمد برايم عبدهللا  5901
مخمور مخمور 68051524 9 3036 159 82 مخمور ناجيه سعيد علي طه حمدامين احمد عزيز  5902
سنجار سنجار نينوى 67458131 5 3020 44 2297م سنجار دلفين محمد عمر طه حميد عمر جاسم ھندي 5903

ھوارغل كوير مخمور 67254332 3 3030 9 160م مخمور ستي علي يابه طه خضر حسن علي برزنجي 5904
زمزموك كورد كوير مخمور نينوى 5 3032 30130 151 كوير حليمه رسول سلطان طه خضر كريم حمد  5905

عويته كوير مخمور نينوى 2 3030 96 1411 كوير شكريه ھمزه سمايل طه داود عبدهللا كردى  5906
ترجان كوير مخمور 68224242 2 3042 190 1052م كوير نوفته محمد معروف طه رحمان صادق عزيز  5907

شيخان شيخان نينوى 66978426 8 3002 196 859م شيخان دخيله علي شريف طه شريف حسوني سليمان 5908
زمزموك عربي كوير مخمور نينوى 9 3028 32 300 كوير ماريه صديق حمه صالح طه صادق محمد صالح عزيز كردي 5909

تل الخيم كوير مخمور 6 3028 182 220 كوير كامله خضر كانبي طه صديق محمد امين   5910
برازي صغير شيخان نينوى 66979352 7 3003 198 1143 شيخان احالم- زرار محمد طه عبدهللا صالح عبدهللا 5911

شيخان شيخان نينوى 67009146 1 3005 118727 594 شيخان حياه فارس عزيز طه عبدهللا على عمر 5912
كوير مخمور 5 3005 29172 146 كوير حبيب مصطفى قادر طه عمر ابابكر مصطفى  5913

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 2 3022 187 2146 زمار فاطمه يوسف يعقوب طه عمر حسن عبدالرحمن ال حسن 5914
بديقو كنديناوة مخمور نينوى 67254417 5 3030 31239 157 كنديناوة رحمه عبدالكريم حسن طه عوال سليمان خان اودل  5915
ترجان كوير مخمور نينوى 67251628 4 3031 48 524م مخمور بدريه طاھر محمد امين طه عوال مصطفى سليمان  5916
كرفقير شيخان نينوى 66980006 1 3004 19 1415 شيخان وحيده عبدالسالم سليمان طه غازي حسن عمر 5917
بشار كوير مخمور نينوى 10 3029 26377 132 مخمور كوثر غفور حسين طه محمد ابراھيم حمد صالحي 5918

كوير مخمور نينوى 8 3028 52 67 كوير صبيحه عزيز خضر طه محمد امين اومر   5919
كاريتان كنديناوة مخمور 68224465 7 3042 157 1046م كنديناوة صبري عبدهللا احمد طه محمد درويش عزيز  5920

قراج مخمور 4 3030 54927 275 قراج نائله عثمان رمضان طه محمد رمضان   5921
شيخان شيخان نينوى 67009142 1 3005 194 1183 شيخان مرديه ابراھيم علي طه محي الدين جاسم 5922

محمدرشان شيخان نينوى 66980001 1 3004 25 1420م شيخان فائزه شكري عبدالغفور طه مصطفى حسن  5923
جمرھش شيخان شيخان نينوى 66979778 9 3003 118807 595 شيخان بشرى حميد جادر طه يسين جرجيس محمد 5924

زمار تلعفر نينوى 9 3021 167 29 زمار مقبلة اسماعيل حسو طوري محمد حسو   5925
كوير مخمور نينوى 9 3028 123 1052 اربيل نركس مجيد عثمان طيب ابراھيم قادر حمك  5926
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قة التة سوان كوير مخمور نينوى 10 3030 5 1156 مخمور كلى سعيد شريف طيب جالل قادر   5927
كوير مخمور نينوى 9 3028 162 1052 اربيل شيالن حيدر حسين طيب عبدهللا حسين   5928

كر فقير زيلكان شيخان نينوى 66883625 8 3001 2 1412 الشمال حلي يوسف يعقوب طيب فارس عزيز خليفه 5929
شيخان شيخان نينوى 66978452 8 3002 317041 586 شيخان زوزك حسن محمد طيب مصطفى خدر عبدالقادر 5930

برازى كبير م شيخان شيخان نينوى 67009131 1 3005 118730 94م شيخان جميله محمود محمد ظاھر احمد علي عبدالعزيز 5931
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009102 1 3005 29 1417م شيخان واجده محمد عبدهللا ظاھر اسماعيل محمود عبدهللا 5932
علياوه كوير مخمور نينوى 4 3032 26156 131 مخمور عائشه حمد امين حسين ظاھر امين حمد شافحي  5933
ديريبيش كوير مخمور 67972017 3 3049 73 1510 كوير سامعه محمد سعيد ظاھر جالل صالح سمايل  5934
قلعةموسي زمار تلعفر نينوى 67375153 6 3022 103 1373م ربيعه ھديه محمد عبدالرحمن ظاھر شمدين صالح علي ال علي 5935

مخمور مخمور 1 3029 113 1177م كنديناوة اخالص قادر محمد ظاھر صديق شيخه   5936
برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66978688 5 3002 77 1415م شيخان كالويش محمد انوه ر ظاھر عبدالحميد علي عبدهللا 5937
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 68224232 2 3042 83 1153 كنديناوة نازنين عثمان حمد ظاھر عبدهللا اسماعيل   5938

ديبكه مخمور نينوى 7 3029 109 6410 كنديناوة بفرين عزيز حسين ظاھر عثمان عوال بيرداود  5939
كلجي زمار تلعفر نينوى 67805534 10 3023 132672 664 ربيعه احمد ابراھيم مسطو عائشi ابراھيم علي ابراھيم  5940

زمار تلعفر نينوى 67805554 1 3024 111722 559 ربيعه عمر محمد حاجى عائشة حاجي محو ابراھيم  5941
زمار تلعفر نينوى 67805648 1 3024 48 2168م زمار بنيان حيول محو عائشة علي عمر برو  5942

بردية الشرقي زمار سنجار نينوى 67375349 3 3022 57 102م زمار احمد حسن حسين عائشة عمر شيخو  ال قوبو 5943
شكليه زمار تلعفر نينوى 67375390 3 3022 51 2296م زمار رمضان حسين مراد عائشه ابراھيم سلو خلف ال 5944
سيرم مخمور مخمور 3 3033 28 75م مخمور سعيد اسماعيل  عائشه احمد خضر بيرداود كردي 5945

كوير مخمور نينوى 10 3028 20 1427 كوير محمود عباس  عائشه احمد معروف حسين  5946
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375469 8 3022 132707 664 ربيعه احمد كلشى على عائشه خالد يوسف حسن ال حسن 5947
تل ابراھيم زمار تلعفر نينوى 4 3021 166 2295م زمار حسين حاجي احمد عائشه رمضان على  االحمد 5948
قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 68001952 10 3023 41 319 ربيعه عبدهللا حاجي اسماعيل عائشه علي اسماعيل  ال رشو 5949
برايم باول قراج مخمور 7 3032 54990 275 قراج عائشه قادر ابراھيم     5950

كوير مخمور نينوى 9 3028 28475 143 كوير عائشه قادر اودل شريف    5951
ترجان كوير مخمور نينوى 7 3029 35 71 كوير عمر شريف خضر عائشه كريم عزيز محمود  5952

قراج مخمور نينوى 67254443 8 3030 28323 142 كوير عائشه كريم عمر عثمان    5953
ديبكة مخمور نينوى 4 3029 30806 155 اربيل عائشه محمد عبدهللا     5954

موسى رش زمار تلعفر نينوى 8 3021 135545 678 ربيعه احمد بداخ يوسف عائشه محو مراد محو ال محو 5955
سميله زمار تلعفر نينوى 67375462 8 3022 132474 663 زمار محمد قاسم عمر عائشه يوسف حسين   5956
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978748 1 3003 2 1416م شيخان زھره اسماعيل محمد عابد احمد سعيد سليم 5957
عمرخالد زمار تلعفر نينوى 4 3021 47 2296م زمار عمديه احمد رمو عابد رمضان محمد رفو  5958

مخمور مخمور 68224935 7 3043 65 1048م مخمور امنة محمد رحمان عادل ابراھيم عزيز جزني  5959
كيسي قلعه م شيخان شيخان نينوى 66978511 9 3002 104 665 شيخان عاليه عبدهللا ميسا عادل احمد حجي يوسف 5960

شيخان شيخان نينوى 66978198 4 3002 38 279 شيخان عيشي خدر صالح عادل ادريس رشيد حسين 5961
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978660 10 3002 54 2001م شيخان جاريه خالد عبدالرحمن عادل اسماعيل فتاح اسماعيل 5962
باباو شيخان شيخان نينوى 66979063 4 3003 67 1416م شيخان فيروز مصطفى ھمزه عادل الياس توفيق عمر 5963

كنديناوة مخمور 67649204 4 3031 40 1408م كنديناوة فائزة احمد حمد عادل جالل مصطفى باقي  5964
عبدليه شيخان شيخان نينوى 66978746 1 3003 185 1416 شيخان ستي بشير قادر عادل حاتم حسن اسماعيل 5965
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كل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67458771 1 3022 160 2295 زمار زكيه حسو علي عادل حسن محمود حسن  5966
زمار تلعفر نينوى 67805572 1 3024 143 2189م زمار بيريفان عبدهللا علي عادل خلف علي رزكو رزكو 5967
شيخان شيخان نينوى 66979260 6 3003 130 514م شيخان بوري عثمان احمد عادل سليم يونس علي 5968

قلعه موسى رش ربيعه تلعفر نينوى 67805674 10 3023 67 1373 ربيعه ليلى حمد بادر عادل شكو عبدك قاسم ال قاسم 5969
كاميشتبه كوير مخمور 68224040 8 3042 11 1411م كوير بشرى نوري  عادل عبدهللا حسن بيرداود  5970

شيخان شيخان نينوى 0301872 3 3002 12 2001 شيخان غزاله محمد ابراھيم عادل عبدهللا معروف حسين 5971
بيوس عليا شيخان شيخان نينوى 68050050 4 3025 121345 607 شيخان حجي حجو رشو عادل عبدالملك عبدالقادر احمد 5972
برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66978689 5 3002 132 1413م شيخان فاطمه عبدالسالم سليمان عادل عبدالوھاب جمعه عبدالوھاب 5973

كوير مخمور 2 3032 14 1038م مخمور ھناء محمد جوھر عادل على شريف على  5974
شيخان نينوى 66980011 1 3004 42 1414 شيخان نجيبه جمال مجيد عادل علي حسن درويش 5975

شيخان شيخان نينوى 66978601 10 3002 124 291 شيخان ھناء بني حسين عادل عمر فرحان علي 5976
سنجار سنجار نينوى 2 3021 85 848 سنجار خيرية ھلو سينر عادل قاسم سيفو خلو  5977
سنجار سنجار نينوى 2 3021 184 1555م سنجار ماجده اسماعيل حسو عادل كريم حسو يوسف االحمد 5978
م سنجار سنجار نينوى 66980124 2 3005 83 256م سنجار اواز لقمان حسن قاسم عادل مجيد عمر بطوش  5979

عوالكوجيالن كنديناوة مخمور 68224293 9 3042 3 610م كنديناوة خانزاد ياسين حمد عادل محمد بيرداود فتاح  5980
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306634 3 3002 188539 593م شيخان مريم جرجيس اسماعيل عادل محمد يونس عادل 5981
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375241 5 3022 61 872 ربيعه مناف خالد موسى عادل محمدامين حسين  ال حسين 5982

شيخان شيخان نينوى 66978517 9 3002 116 803م شيخان شكريه عبدالرحمن حسن عادل ميرو اسماعيل محمود 5983
م شيخان شيخان نينوى 66978527 9 3002 94903 475 شيخان دلفين بلو عبدال عادل ميرو سليمان احمد 5984

كالورش كوير مخمور 2 3032 77 1081 كوير سھام خضر عمر عادل نايف احمد حسن شيخاني 5985
شيقبان زمار تلعفر نينوى 67375149 6 3022 147906 640 زمار خنساء محمد رشيد عادل نايف عبيد محمود  5986
جمه رش شيخان شيخان نينوى 67008038 3 3004 69 1424 شيخان مليكه ھاشم طه عادل ياسين مصطفى حسين 5987
كيسى قلعه شيخان شيخان نينوى 66978495 9 3002 119950 600م شيخان رنكين محو مصطفى عادل يوسف حسين علي 5988

م سنجار سنجار نينوى 2 3021 66 775 سنجار اسماء محمد صالح عادل يونس خلف عزيز  5989
محل اومران قراج مخمور نينوى 9 3032 54261 272 قراج قادر سعيد  عادله حسن اسماعيل كاك خضر  5990
سيدعويد ديبكه مخمور 68224973 6 3042 31470 158 كنديناوة عارب حمد اسماعيل     5991
علياره ش قراج مخمور 3 3030 56042 281 قراج سعديه حسن مولود عارب صابر محمد امين مولود  5992
تل المطر قراج مخمور 7 3032 55036 276 قراج نجيبه عبدهللا صالح عارب قادر مصطفى عارب سيان 5993
زاكة كوير مخمور نينوى 67646870 2 3029 28323 142 كوير رمزية يونس عيسى عارف اسماعيل بابير   5994

كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 156 2231 شيخان اسمر سعيد قادر عارف اسماعيل خضر   5995
شيخان شيخان نينوى 66982629 9 3002 149 1954 شيخان دالل شكر محمد عارف الياس توفيق عمر 5996
قراج مخمور نينوى 4 3033 55663 179 قراج نجيبة عبداللة شينة عارف حسن حسين قادر  5997
قراج مخمور نينوى 67944485 5 3035 79 135 قراج تريفه كامل عزيز عارف حسن حمزه  دزه يي 5998

زماره كبير كوير مخمور نينوى 10 3029 29565 148 كوير اسمر انور خضر عارف حسن محمود حسن  5999
نوغران كوير مخمور نينوى 5 3029 105 1081 كوير بيان انور جرجيس عارف خضر حسن   6000

كنديناوة مخمور 10 3029 177 607 كنديناوة كاظمية صديق حمد امين عارف سعيد احمد خضر  6001
شيخان شيخان نينوى 66883663 8 3001 4 2163 شيخان صبيحه موسى عرب عارف سعيد يوسف طاھر 6002
قراج مخمور 4 3030 53 530 قراج عارف شريف بيرداود سليمان سورجيجھان صمد حسن 6003
كنديناوة مخمور 2 3032 111 1695م مخمور عزيزه داود صادق عارف عثمان صادق   6004
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كنديناوة مخمور 9 3029 137 1326 قراج سھام محمد صالح عارف عثمان عوال رحمن  6005
كوير مخمور نينوى 67254615 7 3030 94 1291 اربيل سكنه عمر مولود عارف عثمان مولود حمدامين  6006
ديبكة مخمور 68224836 4 3043 161 41 كنديناوة وداد مصطفى احمد عارف عمر ابراھيم عبدهللا  6007
كوير مخمور نينوى 2 3030 31 533 اربيل بيمان شكر مولود عارف عمر يونس   6008

نيجي شيخان شيخان نينوى 66978632 10 3002 56 1773 شيخان خالده عبدهللا فتاح عارف عيسى فتاح اسماعيل 6009
كلك مخمور 67972244 3 3048 193 2305 حمدانيه نضمية سليمان محمد عارف كامل امين   6010

بيربوب شيخان شيخان نينوى 67009120 1 3005 11833 592 شيخان فرمان اسعد عصان عارف مجيد علي ناصر 6011
عوينه كوير مخمور 6 3028 104 477 كوير جاريه كانبي عزيز عارف محمد رحمن حسن  6012

كوير مخمور نينوى 1 3033 72 1120 اربيل ساھره عثمان عبدهللا عارف محمد عبدهللا   6013
كوير مخمور 5 3032 1 1291م كوير سھله خليل عبدهللا عارف محمود حميد شمدين  6014

كره سور كنديناوة مخمور نينوى 67251567 4 3031 86 1048م مخمور خنده انور كريم عارف ھادي سعيد سماعيل دزه يي 6015
ميلھورت كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 29 1068م كنديناوة نجيبه عباس صالح عارف ھمزة صالح اسماعيل رزبياني 6016
بران م شيخان شيخان نينوى 66978449 8 3002 127 1177م شيخان اواز حسين رمضان عاشور جبرائيل رشيد عمر 6017

نمرود حمدانية نينوى 4 3051 14 430م حرير وھيبه سلطان حسن عاشور حسن ويردي   6018
م شيخان شيخان نينوى 66883588 5 3002 16 2163 شيخان ھيفاء نوري سليم عاشور عبدهللا سليمان شاھين 6019

محمد رشان شيخان شيخان نينوى 66883521 6 3001 118582 593 شيخان اسمر محي الدين عبدهللا عاشور عزو سمكو سفر 6020
كلشين شيخان شيخان نينوى 0306627 3 3002 117 1420 شيخان زليخا سليمان احمد عاصم جاسم عزو عبدهللا 6021
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66979966 5 3004 1 1176 شيخان مدينه يوسف رمضان عاصم جاسم مكائيل ولي 6022
كرفقير زليكان شيخان نينوى 66883654 8 3001 119 2001 شيخان برزين مجيد انور عاصم حازم محمود حسن 6023

كوير مخمور نينوى 1 3032 68 1428 كوير فوزيه ھادي ابراھيم عاصم حسن عيسى على  6024
حمدانية نينوى 67972298 4 3048 110 336 حمدانية زميران زكى حسين عاصم خورشيد عثمان   6025

برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66979958 5 3004 102 2163 شيخان شريفه مجيد امين عاصم رشيد محمد شين 6026
جانة كنديناوة مخمور نينوى 67649219 5 3031 176 296 كنديناوة زاھية ھادي عزيز عاصم سليم حمد عوال  6027
ماجداوه كوير مخمور نينوى 8 3028 71 95م كوير خديجه مصطفى نادر عاصم فقي امين احمد  6028
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979238 6 3003 118571 593 شيخان حري عبود علي عاصم محمد عبدالقادر احمد 6029
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66979229 6 3003 30 1422م شيخان عصمت عبدالواحد رمضان عاصم محمد علي صالح 6030
ھنجيرزك شيخان شيخان نينوى 67009155 1 3005 73 9419م شيخان غريبه عباس عمر عاصم محمدامين محمد عبدهللا 6031

شيخان شيخان نينوى 66979585 8 3003 57 1417 شيخان حياه بلند حسن عاصم ولي عبدالرحمن جمعه 6032
زمار تلعفر نينوى 66883829 10 3001 121 2288م زمار قازي حسين الوند عاصي حاجي احمد يوسف  6033
زمار تلعفر نينوى 5 3003 50 2202 زمار عامر احمد نعمو     6034
م شيخان شيخان نينوى 66978926 3 3003 101 2210م شيخان صبيحه محمد محمود عامر ادريس رمضان سعيد 6035
سنجار سنجار نينوى 2 3021 113 390 القحطانية حليمة خلف علي عامر امين الياس   6036
كلك حمدانية نينوى 67972613 7 3048 29 2306م حمدانية اديبة جاسم محمد عامر جابر محمد علي  6037

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66978417 8 3002 29 142م شيخان سعاد عبدهللا صديق عامر حسين احمد موسى 6038
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978470 8 3002 93275 467م شيخان زيان سيف الدين سليم عامر حسين احمد موسى 6039

جفته شيخان نينوى 66978592 10 3002 11943 598 شيخان مليكه طالو قاسم عامر حسين احمد موسى 6040
شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان حسن عامر حسين عامر حسين احمد موسى المزورى 6041
شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان خالده عمر احمد عامر حسين احمد موسى المزورى 6042
شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان زينوار عامر حسين عامر حسين احمد موسى المزورى 6043
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شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان فينوار عامر حسين عامر حسين احمد موسى المزورى 6044
شيخان شيخان نينوى 66883899 5 3002 161 150م شيخان ليزان عامر حسين عامر حسين احمد موسى المزورى 6045

سنجار نينوى 67972182 3 3048 199 2231 حمدانيه ابتسام محمود نادر عامر سالم امين   6046
شيخان شيخان نينوى 66883630 8 3001 46 1773 شيخان فرمان سينالي صالح عامر عادل ابراھيم علي 6047
سنجار سنجار نينوى 67458470 2 3020 48 1332م سنجار مياسة شاھين يحيى عامر عيسى سليمان عمر ھندي 6048
شيخان شيخان نينوى 66883518 6 3001 103 1420 شيخان نفيسه علي صابر عامر محمد علي مجيد 6049

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67458952 9 3022 61 172 ربيعه يسرى ابراھيم ابراھيم عامر محمدامين حسين  ال حسين 6050
خاتوناوه شيخان نينوى 66979306 7 3003 128 1422 شيخان فاطمه محمد احمد عامر مھدي يونس محمد 6051
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 66979991 5 3004 19 1425 شيخان خبات عبدالسالم بشير عامر يوسف علي صبول 6052

باباو شيخان شيخان نينوى 66979387 9 3003 65 1906م شيخان زھره احمد الياس عايد محمد برندار محمد 6053
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67805664 10 3023 46 328م زمار نفلة حاجي رمضان عايش حسن رمضان احمد  6054
تل قصب شمال القيروان سنجار نينوى 66981180 3 3006 106587 533 القيروان عمش محمود سلو عباس احمد سلو   6055
تل قصب قيروان سنجار نينوى 0344938 7 3010 106613 534 القيروان كاملة ابراھيم امان عباس احمد عبو العيو  6056

م سنجار سنجار نينوى 66982755 1 3006 107987 540 سنجار زھره حسين محمد عباس اسماعيل علي الياس الھبابي 6057
صدريه الشمال سنجار نينوى 1 3021 200 2219 سنجار نوفه حسن عبدهللا عباس اسماعيل محمد عبدالقادر  6058

شمال سنجار نينوى 0324276 2 3006 113306 567 الشمال عباس الياس حسن بري الدخي   6059
سنجار سنجار نينوى 2 3021 160 1206م سنجار نسرين محمد سعيد عباس الياس عساف   6060

عونبه كوير مخمور نينوى 10 3029 51 67 اربيل قانعه سيامند قادر عباس بايز جادر   6061
طوبزاوه بعشيقه سنجار نينوى 67647817 7 3031 1048 1030 بعشيقه شمسه حسين محمد عباس جمعه خضر محمد  6062

مجمع الجزيرة سنجار سنجار نينوى 67006692 1 3009 80 542م القحطانية شيرين يوسف بكر عباس جوكو عباس حمد حكرش 6063
بيوس عليا شيخان شيخان نينوى 68050050 4 3025 121345 607 شيخان سعيد خدرت ميرزا عباس جيلي بكر علي 6064
حليقي زمار سنجار نينوى 6 3010 113334 547 الشمال كوري سعيد اوصمان عباس حجي حسن حجي  6065
الجزيرة سنجار سنجار نينوى 67007758 5 3009 110534 553م القحطانية منجي عمو علي عباس حجي خدر عتك شيخ خضر 6066

القيروان سنجار نينوى 67009425 8 3005 16594 533م القيروان ھذله خلف عمو عباس حسو محمد على الحمد 6067
رمبوسي سنجار نينوى 9 3012 107997 540 القحطانية ھاجر جميل ھادى عباس حسين محمد الياس  6068
ابو خويجة سنجار سنجار نينوى 67727143 4 3012 108584 543 القحطانية غزالي حمي عرار عباس حمد عباس ماجد زندنان 6069

سنجار سنجار نينوى 67458207 6 3020 74 2297م سنجار رامذة عبدالعزيز يوسف عباس حميد مجيد   6070
سنجار سنجار نينوى 7 3005 169 308 سنجار سندس اسماعيل حسين عباس حيدر حسين محمد  6071
شيخان شيخان نينوى 66979041 4 3003 118625 594 شيخان سعات اسماعيل ميرو عباس خدر سليمان خدر 6072

سنجار نينوى 4 3009 110447 553 القحطانية ھوري عباس مراد عباس خدر عباس عيسي كنجو 6073
سنجار نينوى 10 3010 136 1033م سنجار خالده محمود قاسم عباس خضر علي   6074

سنجار سنجار نينوى 66883327 4 3001 82 1303م سنجار زيدة عبدهللا بطوش عباس خلف بطوش يوسف  6075
سكينه سنجار سنجار نينوى 0340878 10 3012 200 454م القحطانية باراني عتو جردو عباس خلف حمد محي  6076

سنجار سنجار نينوى 1 3010 106653 534 القيروان عباس خلف علي حمو القيرواني   6077
سنجار سنجار نينوى 67650877 2 3011 109330 547م سنجار امينه محمد علي حمد عباس خلف قاسم خلف بيبواتي 6078
قراج مخمور نينوى 5 3028 53911 27 اربيل شكريه سليمان كاوه عباس خليفه على   6079
زمار تلعفر نينوى 67375328 3 3022 132774 664 ربيعه حزنى احمد يوسف عباس خليل يوسف الوند ال الوند 6080

كلشين شيخان نينوى 66982601 9 3004 118592 593م شيخان نعيمه خليل علي عباس خورشيد محمد عبدهللا 6081
سنجار نينوى 3 3014 100 607م القيروان شمي مراد يوسف عباس دندل نعمت دندل الشھواني 6082
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كلشين شيخان شيخان نينوى 66978180 4 3002 65 1422 شيخان كل خاتون اسماعيل رشيد عباس رمضان محمد يونس 6083
قحطانية سنجار نينوى 6 3020 71 2266م القيروان نوفة علي حمو عباس زبلو شبلو عبدو  6084
سنجار سنجار نينوى 2 3021 86 2060م سنجار مياسة صالح سليمان عباس سعيد سليمان خضر  6085
م سنجار سنجار نينوى 67009046 6 3005 74 11482 سنجار معصومه حسن امين عباس سلطان مراد على  6086

برايم باول قراج مخمور 7 3032 199 170 قراج برى حسن مولود عباس عبدهللا امين احمد بنديان 6087
جم ناھيف زمار تلعفر نينوى 67805613 1 3024 153 2147م زمار حليمه محمد علي عباس عبدهللا جانكير ابراھيم  6088
كردى كراوه قراج مخمور نينوى 5 3028 54508 273 اربيل نجيبه محمود على عباس عبدهللا سعيد   6089
السراي سنجار سنجار نينوى 67007331 7 3005 123 206م سنجار زھرة خضر يونس عباس عبدو يونس داود يوسف 6090

سنجار سنجار نينوى 67007335 7 3005 104604 524 سنجار امينة موسى داود عباس عزو سلطان محمد بابوات 6091
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل نجمه احمد يابه عباس عزيز حمه كورد   6092
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل بھار عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6093
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل عزيز عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6094
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل عمر عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6095
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل فاطمه عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6096
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل كوردستان عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6097
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل كوالنه عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6098
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل كويستان عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6099
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل لونانه عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6100
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل محمد عباس عزيز عباس عزيز حمه كورد   6101
كوير مخمور نينوى 67254657 8 3030 45 266 اربيل نجمه احمد يابه عباس عزيز حمه كورد   6102

حيال سنجار سنجار نينوى 66980137 5 3007 111289 557م القحطانية غزالي خلف مندو عباس علي عباس سمو السلو 6103
شيخان شيخان نينوى 66978093 2 3002 189 1945 شيخان دالل غازي طه عباس عمر خليل حيدر 6104

عوينة زمار تلعفر نينوى 67764941 10 3023 117 31 زمار نھلة يوسف حاجي عباس فاضل حاجي شابي ال محمد 6105
ظرب باجار سنجار سنجار نينوى 67009042 6 3005 101 2269م سنجار نسرين الياس يوسف عباس قاسم مراد حسين  6106

سنجار سنجار نينوى 66980316 1 3006 18 448م سنجار منشحه صالح خلف عباس قاسو فريز كالو  6107
شيخان شيخان نينوى 66978563 9 3002 117509 588 شيخان سرود اسكندر محمد عباس مجيد محمد حميد 6108
سنجار سنجار نينوى 67727023 10 3011 109341 547 القيروان سمية صالح عباس عباس محمد حيدر صالح بيوات 6109
زمار تلعفر نينوى 67805641 1 3024 150 2296 زمار صافية علي احمد عباس محمد عمر  ال عمر 6110
شيخان شيخان نينوى 66979372 9 3003 94911 475 شيخان ھاريه خالد رشيد عباس محمد عمر اسماعيل 6111

كارينان كنديناوة مخمور نينوى 67254905 8 3030 10 95 كنديناوة كليزار محمود شيخه عباس محمدامين بيره شيخو  6112
حى الشھداء سنجار نينوى 6 3019 73 1061 سنجار نوفه حسن عبدهللا عباس مراد يونس خضر االبراھيم 6113

ربيعة تلعفر نينوى 67375401 7 3022 185 780 ربيعه حزينة عبدهللا حاجي عباس مشرف حسين مكيش  6114
برازي صفير فاروق شيخان نينوى 66883513 6 3001 117 2117م شيخان جنار محسن صادق عباس ھاشم طه يونس 6115
كرفقير شيخان نينوى 66979930 1 3004 118231 592 شيخان عبالسالم اسماعيل علي حسين   6116

ديبكه مخمور نينوى 67254560 7 3030 77 144 كنديناوة محبوبه حسن يوسف عبالقادر حسين يونس   6117
شيخان شيخان نينوى 66978456 8 3002 150. 1906 شيخان زيان محمد صالح خورشيد عبد احمد يونس خلف 6118

كر فقير شيخان نينوى 66979922 1 3004 150 1412م شيخان سعاد مجيد مصطفي عبد الحميد علي عبدهللا 6119
البشر كلك حمدانية نينوى 67972242 3 3048 172 2305 حمدانيه زكية خالد عثمان عبد انور سليمان محمد  6120

زمار تلعفر نينوى 9 3049 145 127م زمار كسره ابراھيم الياس عبد برو عزيز احمد  6121
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سامية كوير مخمور 67254399 5 3030 29628 149 كوير نخشه صابر  عبد حويز عبدهللا خضر  6122
كلك مخمور 67972566 7 3048 160 862 حمدانية كليخان نورالدين منصور عبد رشاد منصور   6123

شيخان نينوى 66982590 9 3004 69 1415 شيخان جويره احمد سليمان عبد رشيد شكري ساطي 6124
كركشك زمار تلعفر نينوى 67805541 10 3023 181 2146 زمار غزاله حسن حاجى عبد رشيد عمر حسين ال حاجى 6125

مخمور 68224012 8 3042 زكيه كريم قادر عبد عزيز احمد نفال  6126
ربيعه زمار تلعفر نينوى 67375476 8 3022 54 872م ربيعه وضحه محمد قاسم عبد عمر اسماعيل محمد ال محمد 6127
صقيه كوير مخمور نينوى 6 3032 99 1082 كوير خانزاد ياور محمد عبد فرھاد مشير   6128
ماسكه زمار تلعفر نينوى 10 3021 50 2147م زمار وسيله عثمان حاجى عبد محمد كنعان  ال نجم 6129
سيفيان زمار تلعفر نينوى 67375246 5 3022 127906 640 زمار ديار جميل اسماعيل عبد نايف عبيد محمود  6130
باباو شيخان شيخان نينوى 66980168 5 3004 118653 594م شيخان فلك ابراھيم محمد عبداكريم محمد لطيف ككو 6131

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978465 8 3002 29 216م شيخان نسيبه خالد محمد عبدال اسماعيل ابراھيم حامد 6132
شيخان شيخان نينوى 67008013 3 3004 193 2236م شيخان نافعه اسماعيل درويش عبدال حمد عبدال ابراھيم 6133
كلك مخمور 67972553 7 3048 67 901 حمدانية بروين اكرم عبدهللا عبدال شوكت سليم قادر  6134

زيلكان\ م شيخان شيخان نينوى 66978077 2 3002 6 603م شيخان رمزيه محمد مجيد عبدال محمد احمد خلف 6135
شيخان نينوى 67009005 5 3005 48 346م شيخان صافيه جولي مصطفى عبدال محمدولي محمدصالح احمد 6136

قصركي سنجار سنجار نينوى 2 3010 109973 550ب القحطانية كوري الياس خدر عبدال مراد علي حسين  6137
دوسربال قراج مخمور 67970263 6 3049 83 1454 قراج خديجة نوري حمد عبداالحد احمد حسين قادر سيان 6138
نورمله كنديناوة مخمور نينوى 67254556 7 3030 31109 156 كنديناوة غمبار عزيز علي عبداالحد صابر عارب اومر  6139

كوير مخمور نينوى 67254592 7 3030 55 1277 كوير النه سعدى عثمان عبداالمير اسماعيل شيخه طه شيخانى 6140
كوير مخمور 10 3032 9 1453م كوير مھديه سليمان احمد عبدالباسط عمر ابراھيم   6141
كوير مخمور نينوى 9 3028 27 1117 كوير خوناو رمضان مولود عبدالجبار اسعد يونس عبدهللا  6142

جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979578 8 3003 21 1416م شيخان االء محمد محمد امين عبدالجبار جھاد طاھر ككو 6143
شلكيه زمار تلعفر نينوى 67805600 1 3024 88 2169l زمار ناديه يوسف جعفر عبدالجبار حسن جميل عبدالرحمن  6144

كاني سارك سنجار نينوى 10 3007 128 1509 القحطانية عبدالجبار حسن حسين حمي    6145
عوينة مخمور 68224900 5 3043 30215 152 كوير اميره قادر عبدالرحمن عبدالجبار حميد حمد عزيز  6146

برزاي كبير/ شيخان شيخان نينوى 67009108 1 3005 23 1423م شيخان يسرى محمد صالح عبدالجبار خضر علي حمد 6147
عمرحخالد زمار تلعفر نينوى 67375210 5 3022 127 2926م زمار مريم احمد محمد عبدالجبار علي تمو عثمان عصمان 6148
كردبان قراج مخمور نينوى 9 3029 52 1073 قراج شھين جالل طه عبدالجبار قادر محمد عمر اومر بل 6149

ديبكه مخمور نينوى 7 3028 124 1103م كنديناوة ساميه خدر قادر عبدالجبار مصطفى اسماعيل قادر  6150
زمار تلعفر نينوى 5 3021 160 32 زمار نازي محمد قبو عبدالجليل حاجي عبدي  ال حبش 6151
زمار تلعفر نينوى 67805573 1 3024 132693 664 ربيعة عبدالحكيم ابراھيم محمد ابراھيم ال حسخانة يوسف اسعد 6152

حسن بلباس كنديناوة مخمور نينوى 3 3032 90 1463 كنديناوة صفيه جوھر مصطفى عبدالحكيم انور رسول عبدهللا  6153
زمار تلعفر نينوى 7 3022 2287م 3385968 ربيعه ساجدة امينت علي عبدالحكيم عبابكر لزكين عرب  6154

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980211 4 3004 163 1954 شيخان شيماء طه شريف عبدالحكيم عبدالرحمن عبدهللا رشيد 6155
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 159 2203 كنديناوة فيروز محمود عزيز عبدالحكيم عبدالقھار محمد مولود اومر 6156

برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66978691 5 3002 189 1418م شيخان زبيده حسن اسماعيل عبدالحكيم محمود سليمان خلف 6157
سنجار سنجار نينوى 66982798 2 3005 14280 522م سنجار كاملة سليمان علي عبدالحليم عبدو علي احمد  6158
زمار سنجار نينوى 67647954 7 3015 134 615 الشمال كلي عدو تركي عبدالحميد ادو سيدو خلف  6159

شلكيبة زمار تلعفر نينوى 10 3021 127 2301م زمار نوري محمد حسين عبدالحميد رمضان حسين مراد ال حس 6160
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زمار تلعفر نينوى 67458930 9 3022 41 2298م زمار صافية حسن محو عبدالحميد رمو محو حسو  6161
شيخان شيخان نينوى 66979368 9 3003 22 514 شيخان مريم يونس طاھر عبدالحميد سليمان اسماعيل سليمان 6162
سنجار سنجار نينوى 66980306 1 3006 178 294 سنجار نعيمه محمد علي مصطفي عبدالحميد سليمان مصطفي محمد  6163
شيخان شيخان نينوى 66978122 2 3002 38 1416م شيخان سكينه ادريس صادق عبدالحميد عبدالمجيد يونس خلف 6164
كوير مخمور 2 3032 57 262م مخمور نھايت عزيز سعيد عبدالحميد عثمان سعيد   6165

قريةشيبانه رمار تلعفر نينوى 66979652 5 3003 115 2268م زمار رجاء محمد علي عبدالحميد عمر محمد ابراھيم ال عمر 6166
ديلو خان سنجار سنجار نينوى 0294275 4 3001 105161 526م سنجار ليلى محمد عبدي عبدالحميد قاسم عبدهللا علي البشكاني 6167

موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66978402 8 3002 118864 595 شيخان شكريه يتتان نعمان عبدالحميد مجيد عزيز كريم 6168
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66883816 10 3001 118517 593 شيخان عزيمه حسن مصطفى عبدالحميد محمد حسن ابراھيم 6169

سنجار سنجار نينوى 66883252 3 3001 104157 521 سنجار فاطمه اسود بكر عبدالحميد يوسف عبدهللا احمد  6170
مخمور 68224130 10 3042 خيريه سعدي عمر عبدالخالق ابراھيم محمود   6171

ديبكه مخمور 10 3032 172 1126م كنديناوة بيروز عثمان حسن عبدالخالق برايم رسول محمد  6172
جلھويزه كنديناوة مخمور 3 3030 22 419م مخمور اميرة اسماعيل رشيد عبدالخالق توفيق حسين علي ئومربل 6173
باباو شيخان شيخان نينوى 66884239 7 3001 52 1414م شيخان شيرين محمد صديق عبدالخالق جاسم محمد علي 6174
جانة ديبكة مخمور 9 3034 157 1435م كنديناوة نرمين حويز كريم عبدالخالق حسن علي حمد  6175

كوير مخمور نينوى 5 3029 195 350 كوير صبيحة محمد امين ابابكر عبدالخالق حمد علي عمر  6176
عوينه كوير مخمور 6 3028 30228 152 كوير عبدالخالق خضر كريم اسماعيل الجافغزال كريم وسمان 6177

كنديناوة مخمور 67646532 7 3028 93 185م كنديناوة بھيه سليمان صالح عبدالخالق خضر معروف   6178
كنديناوة مخمور نينوى 10 3032 116 1985 كوير جيمن حيدر عزيز عبدالخالق رسول عزيز احمد  6179

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980110 2 3004 118587 593 شيخان بلقيس علي ولي عبدالخالق رشيد محمد الكوران 6180
قيماوه زيلكان شيخان نينوى 66978960 3 3003 9 1421 شيخان زاره خالد ولي عبدالخالق سعيد رمضان سعيد 6181
جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979560 8 3003 146 1420م شيخان فلك ناخي مجيد عبدالخالق سليم يونس علي 6182
تل بعرو كوير مخمور نينوى 5 3032 145 126 اربيل ساره حسن حمد عبدالخالق شاكر بكر محمد  6183

كوير مخمور نينوى 8 3028 22 1024 كوير كزيبان كريم عثمان عبدالخالق شاكر محمود ولي  6184
ازيكند قراج مخمور 3 3030 197 446م قراج شھله صباح عبدهللا عبدالخالق صادق عمر يوسف بنديان 6185
ھوارغل مخمور 3 3030 199 1167م مخمور عبدالخالق صالح محمود شيخه فقي ملكنجيبه حمدامين كريم 6186

مخمور مخمور 68051522 9 3036 41 358 مخمور عبدالخالق صديق احمد محمود    6187
برازي كبير شيخان نينوى 66979341 7 3003 111 1403 شيخان رقيه ميكائيل اسماعيل عبدالخالق عبدالجبار محمد شمس 6188
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978011 1 3002 125 1414م شيخان خالده ابراھيم محمد عبدالخالق عبدالرحمن عبدهللا محمود 6189
ماجد ديبكة مخمور 68224782 4 3043 142 1253م مخمور شه ونم محمد امين عبدالخالق عثمان حمد مصطفى  6190

كوير مخمور نينوى 67254555 7 3030 33564 168 اربيل اقليمه على سوار عبدالخالق عزيز مولود   6191
كامشتبه كوير مخمور 6 3028 43 72م كوير سعديه محمد درويش عبدالخالق عمر سعيد معروف  6192

كوير مخمور نينوى 6 3029 28392 142 كوير عيشى ھادى قادر عبدالخالق كاكه رش عبدهللا   6193
كوير مخمور 4 3032 116 414م كوير سوريه جوھر محمد عبدالخالق محمد خضر  6194

زمار كبير كوير مخمور نينوى 7 3028 29977 148 كوير خونجه محمود حسن عبدالخالق محمد خضر   6195
وادي العزاب مخمور مخمور 67646387 7 3028 133 1420م مخمور اوات محمد علي عبدالخالق محمد سعيد   6196

شيخان شيخان نينوى 66978557 9 3002 107 466 شيخان ھيام عبدهللا سلو عبدالخالق محمود ابراھيم خليل 6197
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 31745 159 كنديناوة قمرية رحمان عبداللة عبدالخالق مصطفى عمر   6198
زمار سنجار نينوى 66883384 4 3001 147 351 سنجار شاميه رمضان خلف عبدالخبير عبدو علي احمد  6199
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كوير مخمور نينوى 4 3032 26265 132 اربيل مامز صالح محمدامين عبدالرحمان صديق حمد امين على  6200
جم ياھب زمار تلعفر نينوى 66883296 3 3001 58 2112م زمار زينب علي بادر عبدالرحمن ابراھيم حسن محو  6201
سيفيان زمار تلعفر نينوى 67376141 10 3022 87 2286م زمار سعدية حامد طحلو عبدالرحمن ابراھيم غريب علي  6202
شيبانا زمار تلعفر نينوى 67458980 9 3022 155 2268 زمار عبدالرحمن احمد حسن ابراھيم ال عيسسلطانه علي اسماعيل 6203

كوير مخمور 67254373 5 3030 25725 129 مخمور صبريه نوري بكر عبدالرحمن احمد حمد صالح  6204
سنجار سنجار نينوى 66883362 4 3001 18 218م سنجار حميده محمود داود عبدالرحمن احمد داود عيسى  6205
قراج مخمور 9 3029 76129 2841 مخمور كافيه داود رسول عبدالرحمن احمد رسول  زيبارى 6206

ترجان مخمور مخمور نينوى 1 3036 76 52 كوير ليلى مصطفى عثمان عبدالرحمن احمد علي   6207
زمار تلعفر نينوى 5 3021 132710 664 زمار نوفة خليل يوسف عبدالرحمن احمد يوسف  ال ابراھيم 6208

كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883607 8 3001 23 1414م شيخان جيھان عابد اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل عزيز خليفه 6209
سنجار نينوى 8 3031 90 2068م البعاج نسبة محمد علي عبدالرحمن اسماعيل علي احمد  6210

سنجار سنجار نينوى 67458007 1 3020 164 2269م سنجار شاھة محمود عبدالرحمن عبدالرحمن اسود بكر احمد  6211
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883752 9 3001 118828 595 شيخان عبدالرحمن انور مجيد محمد   6212

كوير مخمور نينوى 8 3028 30443 153 كنديناوة صبيحه عزيز محمود عبدالرحمن بابير احمد عوال  6213
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978190 4 3002 30 1413م شيخان بديعه جرجيس وحيد عبدالرحمن حازم محمود حسن 6214

زمار تلعفر نينوى 67375830 8 3022 169 2288م زمار عائشة حسين حجي عبدالرحمن حسن محو يوسف  6215
ام الربيعين زمار تلعفر نينوى 67375409 7 3022 136476 683م ربيعه عيشه طحلو علي عبدالرحمن حسين احمد اوسي  6216
عوينة كوير مخمور نينوى 7 3028 37 1428 كوير قدريه محمد رحمان عبدالرحمن حسين عزيز عبدهللا  6217

فاروق شيخان نينوى 66982708 10 3004 181 792 شيخان خافت احمد مجيد عبدالرحمن حسين على حسن 6218
كھيل زمار سنجار نينوى 67727468 7 3012 116603 584 الشمال عبدالرحمن داود بكر درويش الھسكانيفاطمة اسماعيل حسين 6219

زمار سنجار نينوى 67764413 4 3019 109108 546 الشمال نوفه الياس بدل عبدالرحمن سمو حسين  شيبو 6220
كنديناوة مخمور نينوى 10 3032 85 106 كنديناوة صبيحة حمد باير عبدالرحمن شريف رسول قادر  6221

ھوار غل كوير مخمور نينوى 67254512 6 3030 180 1075 مخمور شكوفه قادر حمه علي عبدالرحمن شيخه محمود شيخه فقي مل 6222
كنديناوة مخمور نينوى 8 3028 113 1316 اربيل ليلى حسن يونس عبدالرحمن صابر احمد   6223

قريه خانوناو شيخان شيخان نينوى 66978479 8 3002 78 1422م شيخان جليله موسى عيسى عبدالرحمن صادق سعيد حمزه 6224
مخمور 67972492 6 3048 97 612 الحمدانيه اقليمة سيف الدين محمد عبدالرحمن صالح ابوبكر   6225

قراج مخمور نينوى 1 3029 50 1096م قراج روناك نجم الدين قادر عبدالرحمن عادل احمد سوار  6226
البشر كلك حمدانية نينوى 67972309 4 3048 35434 178 حمدانيه زيري حسن محمود عبدالرحمن عبدهللا عزيز علي  6227

شيخان شيخان نينوى 66978600 10 3002 115 768م شيخان بس رمضان سليمان عبدالرحمن عبدهللا محمود حاجي 6228
مخمور 67972663 5 3047 فاطمه صابر احمد عبدالرحمن عبدهللا مردان   6229

كلك مخمور 67972576 7 3048 180 177 حمدانية عبدالرحمن   عبدالرحمن عثمان سعيد يوسف  6230
شورزرتكه كنديناوة مخمور 68224951 6 3042 196 608م كنديناوة جھان محمد علي عبدالرحمن عزيز مولود فارس  6231

سنجار نينوى 1 3020 132 2297م سنجار كلشار حسن حسين عبدالرحمن علي حسين   6232
كوير كوير مخمور 67254601 7 3030 77 1437م كوير شكريه طاھر رسول عبدالرحمن علي رسول بابوك  6233

كردة بان قراج مخمور 1 3044 130 207م قراج اسك مصطفى عبدهللا عبدالرحمن علي محمد حسن مرزاني 6234
برازي كبير شيخان نينوى 66978833 2 3003 172 317م شيخان منجول خالد ولي عبدالرحمن عمر اسماعيل محمد 6235
ميليون كنديناوة مخمور 68227132 1 3032 171 240م كنديناوة كابان رحمان حمد علي عبدالرحمن عمر مولود عبدهللا  6236

كندال بارمجه كنديناوة مخمور 67250610 9 3030 32171 161 كنديناوة قانعه علي محمود عبدالرحمن قادر عبدهللا حسين  6237
سنجار سنجار نينوى 66982746 8 3005 68 218م سنجار نارين اسود خضر عبدالرحمن قاسم جمعة محمد الببوان 6238
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شيخان شيخان نينوى 66978571 9 3002 11847 594 شيخان جاسم خليل محمد عبدالرحمن مجيد عزيز كريم 6239
شيخان شيخان نينوى 66979083 4 3003 47 145م شيخان عدله عباس محمد عبدالرحمن محمد احمد علي 6240
كنديناوة مخمور 67972026 3 3049 33257 157م كنديناوة زليخة ابراھيم عمر عبدالرحمن محمد اسماعيل عمر  6241
شيخان شيخان نينوى 66979089 4 3003 94011 471 شيخان سلمه صالح علي عبدالرحمن محمد امين محمود 6242
زمار تلعفر نينوى 67375271 4 3022 1 433 ربيعه صافيه قاسم دانيال عبدالرحمن محمد دانيال لقمان  6243

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978664 10 3002 63 651 شيخان زھره عبدالحميد محمود عبدالرحمن محمد سليم بكر 6244
شيخان شيخان نينوى 66978194 4 3002 94 1424 شيخان عبدالرحمن محمد علي محمد   6245
تلعفر زمار نينوى 4 3021 42 832 زمار اسماعيل عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد عمر   6246
كوير مخمور 68224828 4 3043 39 1025 كوير ستى عثمان  عبدالرحمن محمود  درويش صالح  6247
قراج مخمور 4 3030 54582 271 قراج فاتم نجم خضر عبدالرحمن محمود اسماعيل خضر  6248

كه ور كوير مخمور نينوى 3 3029 187 1367L كوير بيري ابوبكر  عبدالرحمن مصطفى عبدهللا مصطفى  6249
قراج مخمور نينوى 9 3029 67 245 قراج حياة عبدالرحمان عمر عبدالرحمن مولود صالح ايوب  6250

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978714 1 3003 90 1403م شيخان اقليمه رمضان محمد عبدالرحمن ميرزا جرجيس محمد 6251
زمار تلعفر نينوى 669786349 7 3002 1566 179 زمار تورين فيصل ابراھيم عبدالرحمن نايف ابراھيم خنو  6252

ترجان كوير مخمور 0324008 5 3005 29307 147 كوير منيج حمد علي عبدالرحمن ويسي ابابكر   6253
شيخان شيخان نينوى 66978119 2 3002 137 1328م شيخان بعقوبه سعيد اسماعيل عبدالرحمن يونس شريف فارس 6254
كلك حمدانية نينوى 67972322 4 3048 155 84م حمدانيه وھيبة طاھر توفيق عبدالرحيم محمد جرجيس كريم  6255

كنديناوة مخمور 67250597 9 3030 79 1435 كنديناوة نرمين حسن سعيد عبدالرزاق ابراھيم احمد عزيز  6256
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883546 6 3001 191 1414م شيخان كلي صابر محمد عبدالرزاق احمد محمد صالح 6257
كيسي قلعه شيخان شيخان نينوى 66978398 8 3002 101 1381م شيخان خانم محمد عبو عبدالرزاق اسماعيل صالح حيدر 6258
دوكره كان كوير مخمور 3 3030 57 1205 مخمور ليلى عثمان احمد عبدالرزاق بيرداود حسن   6259
مخمور قراج مخمور 4 3030 118 1038م مخمور جميله ابوبكر احمد عبدالرزاق جالل سعيد احمد  6260
ھوار غل كوير مخمور نينوى 1 3030 34 1025 مخمور نھله عبدالكريم عبدهللا عبدالرزاق صالح محمود شيخه فقي مل 6261

شيخان شيخان نينوى 66982632 6 3003 118736 594 شيخان اسيا صادق حي عبدالرزاق عبدهللا محمد عبدهللا 6262
زمار تلعفر نينوى 67375277 4 3022 131565 658 زمار زھرة محمد خلف عبدالرزاق عمر علي حسين  6263
شيخان شيخان نينوى 66978915 3 3003 141 346 شيخان مدينه ابراھيم حسن عبدالرزاق محمد امين طاھر 6264
زمار تلعفر نينوى 67375817 8 3022 52 2127م زمار عائشة سعيد صالح عبدالرزاق محمد رشيد محو  6265

اعمان شيخان شيخان نينوى 66977563 5 3002 45 516 شيخان نجاه علي محمد عبدالرزاق محمد عباس اسماعيل 6266
قراج مخمور نينوى 5 3028 191 1237 اربيل زليخا عمر رحمان عبدالستار ابابكر حمشين سليم  6267

تل الخيم كوير مخمور نينوى 68224256 2 3042 152 1411م بيمان حمد امين يونس عبدالستار بكر صديق محمد امين  6268
كوير مخمور نينوى 2 3033 184 227 كوير ھدية انور صوفي رسول عبدالستار خضر اسماعيل ابراھيم  6269
شيخان شيخان نينوى 66978427 8 3002 196 1968 شيخان ليلى خالد عثمان عبدالستار خليل صالح اسماعيل 6270

عبداليه شيخان نينوى 66982667 10 3004 80 1418 شيخان حياه ابراھيم علي عبدالستار سعيد احمد الكوازي 6271
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67375179 6 3022 121 2288 زمار اخالص عبدالكريم يوسف عبدالستار سليمان احمد عبدالكريم  6272
شوريجه ديبكه مخمور نينوى 2 3033 118 419 اربيل خانزاد سعيد بيرداود عبدالستار شاكر صابر   6273
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982488 8 3004 118591 593 شيخان صاريه عبدالكريم اسماعيل عبدالستار شاكر يوسف حسين 6274
قريھباباو شيخان شيخان نينوى 66980179 5 3004 82 984م شيخان كجي محمود صديق عبدالستار طاھر احمد على 6275
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982464 8 3004 62 1422م شيخان سليمه عبدالكريم ابوزيد عبدالستار طاھر احمد علي 6276

كوير مخمور نينوى 10 3028 29959 150 كوير شاديه خضر حسن عبدالستار عبدهللا حسن   6277
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كوير مخمور نينوى 5 3029 67 428 كوير نازنين حمد سيودين عبدالستار عزيز حمد اسماعيل  6278
شمشولة كوير مخمور 68224546 1 3042 8 1024م كوير جميلة اسعد حسن عبدالستار عزيز خضر ابراھيم  6279
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978205 4 3002 129 1968م شيخان كلثوم جاسم ميكائيل عبدالسالم ابراھيم رشيد عمر 6280
البشر كلك حمدانية نينوى 67972643 7 3048 86 1306م حمدانية فوزية اغا خضر محمد عبدالسالم ابراھيم علي كاكل  6281

شيخان شيخان نينوى 66979873 7 3004 14 145م شيخان روناك عبدالقادر حسن عبدالسالم بشير قادر سليمان 6282
عاال كنديناوة مخمور 67254377 5 3030 88 1177م كنديناوة خديجه لطيف فتاح عبدالسالم حسين رمضان 6283

كيسي قلعه م شيخان شيخان نينوى 66978437 8 3002 1213800 607 شيخان جيمن محمد رشيد عبدالسالم خضر ابراھيم يونس 6284
شيخان شيخان نينوى 66978489 8 3002 3 665 شيخان امينه عمر صالح عبدالسالم خضر عبي ناصر 6285

كه ندار ديبكه مخمور نينوى 2 3030 150 12 كنديناوة غريب احمد رسول عبدالسالم رحمان حسين حسن  6286
فاروق شيخان نينوى 66978805 2 3003 20 1421م شيخان عطيه ياسين سعدون عبدالسالم سليمان رمضان صالح 6287
زمار تلعفر نينوى 66883272 3 3001 17 2269 سنجار تعمية اسماعيل حسين عبدالسالم سليمان عثمان صالح  6288
كوير مخمور نينوى 8 3028 7 1205م مخمور فاطم سليمان حمدامين عبدالسالم عبدالرحمن حمدامين خضر 6289

البشير كلك حمدانية نينوى 67972319 4 3048 137 397م حمدانيه روشان عمر شين اسماعيل عبدالسالم عبدالرحمن عبدهللا عزيز  6290
كوير مخمور نينوى 10 3028 164 258 اربيل شكريه حمد حسين عبدالسالم عبدهللا حسن   6291

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66977559 5 3002 87 1422 شيخان نافعه رشيد جبرائيل عبدالسالم عبدهللا خضر عبدهللا 6292
شيخان شيخان نينوى 66978599 10 3002 165 396م شيخان زھره احمد عبدهللا عبدالسالم عبدهللا محمد عبدهللا 6293

داربستا شيخان شيخان نينوى 66977567 5 3002 119701 599 شيخان جميله شكري داود عبدالسالم مجيد عزيز كريم 6294
بيربوب شيخان نينوى 66982553 9 3004 55 890م شيخان عائشه محمد صالح عبدالسالم محمد سعيد محمدامين 6295
باباو شيخان شيخان نينوى 66979162 6 3004 156 1415م شيخان كوردستان خدر صالح عبدالسالم محمد على مجيد 6296
مال قرة كوير مخمور نينوى 10 3030 49 102م كنديناوة خاتون محمد حسن عبدالسالم معروف حميد احمد  6297

قراج مخمور 8 3029 68 1073 قراج نشتيمان يوسف حسين عبدالصمد ابابكر حمشين   6298
شيخان شيخان نينوى 66979134 6 3004 1669 831 شيخان ليلي محمد يحي عبدالصمد سعيد يابه اسماعيل 6299
زمار تلعفر نينوى 66883222 3 3001 47 765م زمار انتصار احمد تمر عبدالصمد عبدهللا سليمان حاجي  6300

بنجي شيخان شيخان نينوى 66980208 4 3004 140 1298م شيخان بدريه كمال خليل عبدالصمد علي عبدالرحمن محمد 6301
قراج مخمور 4 3030 74 1048 مخمور كفير محمد حمد امين عبدالطيف خضر اسماعيل   6302

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67458969 9 3022 187 2288م زمار فيان حسن سليمان عبدالعزيز احمد سليمان عرب عرب 6303
شيخان شيخان نينوى 0306614 3 3002 119 2163 شيخان شفيقه محمد امين مجيد عبدالعزيز احمد قاسم نبي 6304

شسيبانا زمار تلعفر نينوى 67376193 10 3022 123 2268 زمار خيال خالد كارس عبدالعزيز احمد كارس نعمت ال خللو 6305
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883476 5 3001 97 2112م زمار امينه اسماعيل رمضان عبدالعزيز اسماعيل عفدو عمو  6306

شيخان شيخان نينوى 66978485 8 3002 119107 596 شيخان مريم عبدهللا خضر عبدالعزيز امين احمد بابكر 6307
سنجار سنجار نينوى 66883320 4 3001 18 179م سنجار فھيمه خلف حمزه عبدالعزيز بدل حمزو محي  6308
زمار تلعفر نينوى 66883352 4 3001 59 2202م زمار ھديه احمد حسين عبدالعزيز حاجي رشو  ال رشو 6309

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978732 1 3003 49 904م شيخان كافيه عثمان عبدالرحمن عبدالعزيز حسن ابراھيم حسن 6310
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883236 3 3001 2 110م زمار قمرى عمر خليل عبدالعزيز خليل عبدالكريم عمر المصل 6311

شيخان نينوى 68721522 9 3025 168 1968م شيخان نيشتيمان طاھر كامل عبدالعزيز داود رسول محمدسعيد 6312
كيسي قلعه م شيخان شيخان نينوى 66978439 8 3002 135 396م شيخان حسنه رشيد موسى عبدالعزيز رشيد سليمان حجي 6313
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 67375180 6 3022 39860 646م زمار ميسون فھمي ابراھيم عبدالعزيز شيخو عزير عزير  6314

شيخان شيخان نينوى 66978733 1 3003 118475 593م دھوك شيماء فارس حبيب عبدالعزيز صابر عزيز   6315
كل موس زمار تلعفر نينوى 67375299 4 3022 121 408م زمار عبدالعزيز صالح سليمان محمد الناصركوجري عثمان قادر 6316
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كعيتل كوير مخمور 2 3044 116 1453 كوير فخرية مصطفي محمد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا عزيز  6317
قراج مخمور نينوى 5 3028 5449 273 قراج نعمه عزيز محمد عبدالعزيز قادر بابير   6318

فاتناوه شيخان نينوى 66979313 7 3003 118855 595 شيخان فاطمه محمد يوسف عبدالعزيز كريم تمر حبيب 6319
دربستا شيخان شيخان نينوى 66977570 5 3002 117038 586 شيخان جيھان حجي حامد عبدالعزيز محمد صالح ابراھيم 6320

كردي كوم ديبكه مخمور 10 3029 31680 159 كنديناوة عبدالعزيز محمد طاھر حاجي  سورجيامينه عبدهللا حاجي 6321
سميله زمار تلعفر نينوى 67376187 10 3022 130 610 زمار شيالن عبدالكريم علي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز   6322

شيخان شيخان نينوى 67647814 7 3031 45 1455 بعشيقه ھناء جمعه خضر عبدالعزيز ولي خضر محمد  6323
سنجار سنجار نينوى 67170918 10 3019 2 327 سنجار امل حامد سليمان عبدالعزيز ياسين عبدهللا احمد  6324

سيقبان زمار تلعفر نينوى 67375165 6 3022 94 489م زمار عبدالغفار عبدالكريم خليل ابراھيم االبرعيشي عبيد محمود 6325
تل نجم كوير مخمور نينوى 4 3033 153 1133 كوير شنو واحد احمد عبدالغفور بابير رسول   6326

سنجار نينوى 67972317 4 3048 900م حمد 7580 مدينة امين حسن عبدالغفور جرجيس رسول   6327
كيس قلعه شيخان نينوى 66978986 10 3003 107 474 شيخان صباح محمد عبدهللا عبدالغفور جميل ابراھيم محمد 6328
باشوك سنجار سنجار نينوى 67458062 1 3020 151 2269 سنجار عبدالغفور حسن حسين باشوك المندكانىنعيمه اسود بكر 6329
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978769 1 3003 71 1417م شيخان سعديه طه قادر عبدالغفور صابر عزيز عبدهللا 6330

كيسى قلعه شيخان نينوى 66978872 2 3003 117656 589م شيخان كليزار طاھر على عبدالغفور محمد سليم يونس 6331
عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978408 8 3002 51 1425م شيخان كافيه رمضان يونس عبدالغفور نادر يوسف ابراھيم 6332

مخمور نينوى 68224222 2 3042 65 603 كنديناوة خرامان كابنى عثمان عبدالغفور ياسين صابر   6333
البشر كلك حمدانية نينوى 67972170 3 3048 70 612م حمدانيه ليلي عبد محمد عبدالغني ابراھيم علي كاكل  6334
المامان شيخان شيخان نينوى 68002119 4 3026 116 189م شيخان شورو صالح شريف عبدالفائز حسن خدر علي 6335

قراج مخمور 1 3030 54889 275 قراج نسرين عمر محمود عبدالقادر ابراھيم علي رشيد  6336
مخمور مخمور نينوى 9 3028 160 448م مخمور بخشان بھرام كريم عبدالقادر احمد خضر سليمان  6337
شيخان شيخان نينوى 66978062 1 3002 118403 5093 شيخان زھره احمد شليمان عبدالقادر جاسم محمد علي 6338

كلك حمدانية حمدانية نينوى 67972562 7 3048 15 397 حمدانية غزالة صابر صالح عبدالقادر حمكو يونس   6339
كوير مخمور 8 3032 17 1458م كوير اقبال عباس ھمزة عبدالقادر خالد اسماعيل ھمزة  6340
ديبكة مخمور نينوى 1 3032 7 331 كنديناوة نارنجه احمد غلي عبدالقادر خضر رحمان سعدهللا  6341

كارينان كنديناوة مخمور 8 3029 91 1038م مخمور نذيرة حويز محمود عبدالقادر رشيد قادر عثمان سنكر 6342
زمار تلعفر نينوى 67375231 5 3022 17 2225 ربيعه فوزية انور شاھين عبدالقادر سعدون ھسن   6343

بيري كبران كوير مخمور 10 3037 8 1460م كوير نرمين اسماعيل اسعد عبدالقادر عبدهللا قادر كريم  6344
البشر كلك حمدانية نينوى 67972644 7 3048 41 840 حمدانية ملكه رسول عثمان عبدالقادر محمد جرجيس كريم  6345
باقره شيخان شيخان نينوى 66978140 2 3002 119754 599 شيخان ريناس عمر عبدو عبدالقادر محمد سليم فتاح 6346
المامان شيخان شيخان نينوى 68002119 4 3026 116 189م شيخان كنعان شورو صالح عبدالقادر محمد صالح عبي 6347
طاق حمه شيخان نينوى 66978856 2 3003 34 1417 شيخان سھيله مكائيل ولي عبدالقادر محمد صالح محمد 6348
قادسيه كوير مخمور نينوى 67254612 7 3030 77 126 كوير قدريه حسن عباس عبدالقاسم حسين جبرائيل حسن  6349

كوير مخمور 4 3030 73 1408م كنديناوة اديبه رسول درويش عبدالقھار جبار درويش احمد  6350
كوير مخمور نينوى 5 3029 28207 142 كوير كيزخان رسول ميكائيل عبدالقھار رسول عبدي محمود  6351

عوينه كوير مخمور نينوى 67251627 4 3031 111 1092م مخمور لعلى محمد حسين عبدالقھار عبدالفتاح محمد بيرداود  6352
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 31861 160 كنديناوة غزال عثمان مصطفى عبدالقھار محمد مولود   6353
كلك حمدانية نينوى 67972188 3 3048 80 397 حمدانية روناك شاكر يونس عبدالقيوم شكر مصطفى طه  6354
زمار تلعفر نينوى 67375280 4 3022 185 237 زمار خنسة حسين احمد عبدالكريم ابراھيم حواز   6355
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سنجار سنجار نينوى 67727095 1 3012 109368 547 القيروان رنكين خليل نوين عبدالكريم ابراھيم خلف   6356
م سنجار سنجار نينوى 66981291 2 3005 95 889م سنجار ميسون محمد قاسم عبدالكريم ابراھيم عزيز يونس  6357

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883409 5 3001 190 2202م زمار فاطمة خليل علي عبدالكريم احمد تمو سفرو  6358
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 86 2196م القيروان فوزيه نكتل سعدو عبدالكريم احمد سعدون سلطان  6359

على عبار زمار تلعفر نينوى 66979541 8 3003 180 2229م زمار قمرى حسين رمو عبدالكريم احمد نعمو موسى ال موسى 6360
كليش شيخان شيخان نينوى 66978162 4 3002 118616 594م شيخان عيش اسماعيل مصطفى عبدالكريم اسعد محمد كرم 6361

سنجار تلعفر نينوى 66883455 5 3001 99 2112م زمار بھية احمد رمو عبدالكريم اسماعيل عفدو عمر  6362
شيخان شيخان نينوى 66982502 8 3004 18575 593 شيخان سعاد رمضان عبدهللا عبدالكريم اسماعيل عمر اسماعيل 6363

سنجار نينوى 4 3001 134 889م سنجار صبيحة عبدالكريم محمد عبدالكريم الياس جاجن ميرك  6364
سنجار سنجار نينوى 67458459 2 3020 520 587م سنجار سلوى نادر قادر عبدالكريم الياس عبدالقادر   6365
سنجار سنجار نينوى 67458459 2 3020 520 587م سنجار سلوى نادر قادر عبدالكريم الياس عبدالقادر   6366
بعشيقة سنجار نينوى 67972622 7 3048 115 2322م بعشيقه مريم سليمان يعقوب عبدالكريم بايزيد محمد   6367
كنديناوة مخمور نينوى 4 3029 181 606 كنديناوة خاتون رسول درويش عبدالكريم جبار درويش   6368
م شيخان شيخان نينوى 66978525 9 3002 117122 586 شيخان امنه حسن محمد عبدالكريم حاجو حامد عبدالرحمن 6369
زمار تلعفر نينوى 5 3021 133038م 666 ربيعه عبدالكريم حاجي احمد شاھين ال شاھينقمري عمر خلف 6370
سنجار سنجار نينوى 8 3010 76 423 سنجار روشنا داود عباس عبدالكريم حسن فندي   6371

ام الربيعين زمار تلعفر نينوى 8 3049 133027 666م ربيعه عونيه احمد قاسم عبدالكريم حسن قاسم سليمان  6372
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978201 4 3002 118594 593م شيخان ريحان عبدهللا صالح عبدالكريم خدر محمد صديق 6373
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 5 3021 644 119153م زمار نوره سليمان طاھر عبدالكريم خليل محمد يونس محمد 6374
الوليد ربيعه تلعفر نينوى 67375439 7 3022 112 1631م ربيعه سھام شالل محمد عبدالكريم ذياب محمد دولماز  6375

كوير مخمور نينوى 67254475 6 3030 70 240 اربيل حليمه بكر حمد عبدالكريم رحمن محمد اسعد  6376
م شيخان شيخان نينوى 66978647 10 3002 175 1421 شيخان فخريه قادر حسين عبدالكريم رشيد صالح اسماعيل 6377
كوير مخمور نينوى 10 3028 105 604 اربيل بدران عبدالكريم سليمان عبدالكريم سليمان عزيز سليمان  6378

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 0306626 3 3002 90 1412م شيخان جاريه خالد حسن عبدالكريم صديق علي ابراھيم 6379
عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978063 1 3002 118493 593م شيخان امينه جوھر يونس عبدالكريم عبدالرحمن حميد عبدالقادر 6380

زمار تلعفر نينوى 67805612 1 3024 47 2287م زمار حربيه عمر طابور عبدالكريم عبدالقھار عبدالكريم خليل  6381
بيره كران كوير مخمور 10 3032 139 1427م كوير اديبه مجيد صالح عبدالكريم عبدهللا قادر كريم الشيخان 6382

قراج مخمور 8 3029 152 100م قراج جوان احمد عزيز عبدالكريم عثمان حمشين سليم  6383
كنديناوة مخمور 7 3032 67 609 كنديناوة زبيده مصطفى عبدهللا عبدالكريم عزيز سعيد اسماعيل  6384

كوبير زمار تلعفر نينوى 66883224 3 3001 79 2189م زمار فاطمة حسين علي عبدالكريم علي عبدي خلف  6385
عرينه كوير مخمور نينوى 5 3028 105 1024م كوير راضيه رحمان درويش عبدالكريم علي كريم علي  6386

كردكراوى ديبكه مخمور 8 3032 54464 273 قراج خياله عثمان عزيز عبدالكريم عمر عزيز  بلباس 6387
سيفيان زمار تلعفر نينوى 67375262 4 3022 111 2168 زمار فاطمه رمضان علي عبدالكريم عمر علو مراد علو 6388
ديبكة كنديناوة مخمور 68227133 8 3032 37 104 كنديناوة دلخواز احمد كريم عبدالكريم قاسم ابراھيم محمد  6389

كنديناوة مخمور 67254671 8 3030 5 1060م كنديناوة سيوى محمد جواد عبدالكريم قاسم نادر   6390
برازى صغير شيخان نينوى 66979354 7 3003 95 1413م شيخان فوزيه حسين على عبدالكريم محمد احمد علي 6391

زمار سنجار نينوى 67458789 1 3022 60 2147م زمار فاطمة اسماعيل حسين عبدالكريم محمد رشيد محو محمد رشي 6392
حمداغا زمار تلعفر نينوى 67805544 10 3023 190 2287 زمار عبدالكريم محمد موسى شرف الھاجانىروشن عبدالكريم عمر 6393
ابو خشب سنجار سنجار نينوى 67647574 6 3031 22 1117م سنجار مھا سطام سالم عبدالكريم مدلول سليمان الجارهللا  6394
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زمار تلعفر نينوى 67805579 1 3024 132815 664 ربيعه ريعة حسن بلي عبدالكريم مصطفي علي عمر ال عمر 6395
شيخان شيخان نينوى 66978187 4 3002 28 1420 شيخان زاھده مصطفي حميد عبدالكريم نادر يوسف ابراھيم 6396

تل الميره كنديناوة مخمور 3 3030 87 95 كنديناوة زليخا مجيد محمود عبدالكريم نوري مصطفى مولود  6397
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979993 5 3004 4 1413م شيخان خاني محمد رمضان عبدالكريم ياسين عبدالكرم ابوزيد 6398

خراب بازار سنجار سنجار نينوى 2 3021 19 981 سنجار باكزة نوري سليمان عبدالكريم يوسف حسين شيبو  6399
محلة السراي زمار سنجار نينوى 66883326 4 3001 65 569م سنجار دلفين امين عبدو عبدالكريم يوسف على محمد  6400
علي عبار زمار تلعفر نينوى 67458974 9 3022 132931 665م ربيعه فيروزه حاجي عبدي عبدهللا ابراھيم دولماز دولماز ال ھسن 6401

كنديناوة مخمور 68224883 5 3043 102 1049 كنديناوة دلخواز عثمان مولود عبدهللا ابراھيم صابر   6402
زمار تلعفر نينوى 66883218 3 3001 12 30م زمار نوفة محمد كري عبدهللا ابراھيم علي احمد  6403
زمار تلعفر نينوى 66883218 3 3001 12 30م زمار نوفة محمد كري عبدهللا ابراھيم علي احمد  6404

عوال كوجيالن كنديناوة مخمور 67805373 7 3033 67 1040م كنديناوة ناھدة ياسين قادر عبدهللا احمد ابراھيم حمد  6405
ربيعه زمار تلعفر نينوى 67376175 10 3022 132873 665 ربيعه عليه حسين خلف عبدهللا احمد حامد بادر ال خلف 6406
شيانة زمار تلعفر نينوى 0306703 5 3003 158 2268 زمار جيھان حسين حسن عبدهللا احمد حسن ابراھيم  6407

زمار تلعفر نينوى 9 3049 127 639 زمار نوفة محمد كامل عبدهللا احمد شيخو احمد  6408
زمار سنجار نينوى 66883098 1 3001 58 56م سنجار شمس محمد عمر عبدهللا احمد عبدهللا   6409
زمار سنجار نينوى 66883098 1 3001 58 56م سنجار شمس محمد عمر عبدهللا احمد عبدهللا   6410
زمار تلعفر نينوى 67375447 7 3022 133124 666 ربيعه صافيه علي احمد عبدهللا احمد عثمان خورشيد ال خورش 6411
شيخان شيخان نينوى 66978656 10 3002 72 978 شيخان مصري محمد رشيد عبدهللا احمد محمد شاھين 6412

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375417 7 3022 84 618م ربيعه قمريه صمد عبدي عبدهللا احمد ميرزا مراد ال مراد 6413
كل انجم كوير مخمور 6 3032 104 1008م كوير سھام عمر محمود عبدهللا احمد وسو احمد  6414

محلة برسھي م سنجار سنجار نينوى 66981292 2 3005 104315 522 سنجار نورى زكر الياس عبدهللا احمد يونس خضر  6415
تل الخيم كوير مخمور 67646365 9 3028 129 1367م كوير سليمة شريف بابير عبدهللا اسعد مولود سليمان اكو 6416

كنديناوة مخمور نينوى 4 3029 1006 1103 كنديناوة جنار محسن رحمن عبدهللا اسماعيل حسن شريف اسماعيل 6417
زمار سنجار نينوى 67375330 3 3022 262531 563 ربيعه فاطمة حاجي تاج الدين عبدهللا اسماعيل حسين محمد ال محمد 6418
كوير مخمور نينوى 4 3029 23 1428 كوير كوھر علي مولود عبدهللا اسماعيل رسول اسماعيل شوان 6419
سنجار سنجار نينوى 66982635 2 3005 38 1181م القحطانية صفحه اسماعيل زيدان عبدهللا اسماعيل علي احمد  6420
كوير مخمور نينوى 1 3033 121 1049 اربيل حسيبه طه محمد عبدهللا اسماعيل عمر   6421

كاورة كنديناوة مخمور 68224849 4 3043 71 227م مخمور قمريه محمد قادر عبدهللا اسماعيل قادر اسماعيل  6422
كوير مخمور نينوى 9 3029 108 189 اربيل جيھان محمد عبدهللا عبدهللا اسماعيل مصطفى   6423
سنجار سنجار نينوى 67458008 1 3020 162 2269م سنجار فھيمة عثمان محمود عبدهللا اسود بكر احمد  6424

كانى سارك سنجارد سنجار نينوى 67650871 2 3011 107910 540م القحطانية سوده خلف بدل عبدهللا اسود جبور محمود جبور 6425
قلعه موسى رش زمار سنجار نينوى 66883346 4 3001 143 2147م زمار خزنه صبرى درويش عبدهللا بادر درويش بادر ال بادر 6426

سنجار سنجار نينوى 66883323 4 3001 106521 533م سنجار الماس الياس بدل عبدهللا بدل خليل دھو القاسو 6427
كوير مخمور نينوى 3 3033 137 1111 نارين احمد حسين عبدهللا بكر صديق محمد امين  6428
كنديناوة مخمور 67254673 8 3030 3241 163 كنديناوة ناھده ظاھر ابراھيم عبدهللا بيرداود حسين محمد  6429

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883406 5 3001 153 2147م زمار خمي نمر يوسف عبدهللا جانكير ابراھيم عبدي ابراھيم 6430
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66978720 1 3003 22 425م شيخان فيان عبدهللا محمد عبدهللا جرجيس وحيد موسى 6431

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458942 9 3022 132637 664م ربيعه نسرين نواف بشير عبدهللا جمعه كري حامد ال عمر 6432
عين عويس زمار تلعفر نينوى 67458840 1 3022 145 2146 زمار غزاله عبدالرحمن علي عبدهللا جميل حسين ابراھيم  6433
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بارا شمال سنجار نينوى 67459858 10 3020 178 600 الشمال بوري حسن جردو عبدهللا جوكو متو حسن  6434
سميله زمار تلعفر نينوى 67375464 8 3022 132486 663 زمار فاطمه فرحان حسين عبدهللا حاجي علي سلو ال حسين 6435

زمار سنجار نينوى 67458831 1 3022 35 618 ربيعه نسرين خليل عبدي عبدهللا حبش رمضان حيث رمضان 6436
جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979563 8 3003 153 1423م شيخان امينه جرجيس وحيد عبدهللا حسن ابراھيم حسن 6437

كوير مخمور نينوى 10 3030 29592 148 كوير خزحى حميد مصطفى عبدهللا حسن صابر اكو  6438
تيكالو ديبكة مخمور نينوى 68224442 7 3042 56 605م كنديناوة صبيحة اسماعيل عبدهللا عبدهللا حسن عبدهللا كريم  6439

قريھبرازاي ك شيخان شيخان نينوى 66978794 1 3003 93 142م شيخان شھربان خضر الياس عبدهللا حسن عبدهللا محمد 6440
زمارة كوير مخمور نينوى 3 3029 145 1428 كوير صبريه حسين اسماعيل عبدهللا حسن عيسى على  6441

زمار تلعفر نينوى 8 3049 166 671م ربيعه حليمة نجم كنعان عبدهللا حسن قاسم سليمان  6442
القوش تكيف نينوى 13 3032 57 181 الشمال جنار خضر حسين عبدهللا حسين حمد امين  6443
القوش تكيف نينوى 13 3032 57 181 الشمال جنار خضر حسين عبدهللا حسين حمد امين  6444

حصاروك قراج مخمور 9 3032 87 1454 قراج رقيه صادق عبدهللا عبدهللا حسين صالح عبدهللا  6445
بشار كوير مخمور 8 3029 104 1089 مخمور خديجه كريم قادر عبدهللا حسين عبدهللا   6446

كوير مخمور نينوى 9 3028 132 1113 كوير صبيحه عبدالعزيز كريم عبدهللا حسين عثمان   6447
تل الخيم كوير مخمور نينوى 6 3038 157 113م كوير بشرى عبدهللا محمدامين عبدهللا حسين عثمان ابراھيم روزبياني 6448

دوسرة زيري قراج مخمور 1 3030 54571 273 قراج زينب اسماعيل سعيد عبدهللا حسين عزيز محمد مام سيني 6449
كوير مخمور نينوى 4 3033 32766 164 اربيل ماريه عثمان سعيد عبدهللا حسين قادر   6450

مخمور نينوى 68224273 2 3042 87 160م مخمور بيمان حسين براھيم عبدهللا حسين قادر   6451
كة سور مخمور نينوى 67972772 7 3049 261000 131 مخمور زينب مجيد احمد عبدهللا حمد اسماعيل صوني  6452
ساقية كوير مخمور نينوى 3 3029 180 220 كوير زبيدة درويش عزيز عبدهللا حمد خضر شينة  6453

شورةبلكة باقرت مخمور نينوى 9 3032 1 1449 قراج مليحه حميد مجيد عبدهللا حميد مولود محمود اومر بل 6454
شيخان شيخان نينوى 66978701 1 3003 136 514م شيخان واجده محمد طاھر خضر عبدهللا خضر ابراھيم يونس 6455
كوير مخمور نينوى 67254487 6 3030 101 55 اربيل مرجان احمد خفنداوي عبدهللا خضر جليل   6456
كوير مخمور نينوى 67254487 6 3030 101 55 اربيل خضر صباح خضر عبدهللا خضر جليل   6457
كوير مخمور نينوى 67254487 6 3030 101 55 اربيل زردشت عبدهللا خضر عبدهللا خضر جليل   6458
كوير مخمور نينوى 67254487 6 3030 101 55 اربيل صباح عبدهللا خضر عبدهللا خضر جليل   6459
كوير مخمور نينوى 67254487 6 3030 101 55 اربيل صالح عبدهللا خضر عبدهللا خضر جليل   6460
كوير مخمور نينوى 67254487 6 3030 101 55 اربيل مرجان احمد خفنداوي عبدهللا خضر جليل   6461

زيكان شيخان شيخان نينوى 0306676 3 3002 118811 595 شيخان امينه فتاح احمد عبدهللا خضر عبدهللا بازيد 6462
سنجار سنجار نينوى 67727416 1 3012 109369 547 القيروان بيزار خلف خشل عبدهللا خلف اوسو طه  6463
زمار سنجار نينوى 67009321 10 3005 113228 567 الشمال زرين عبدهللا خليل عبدهللا خلف حسن ابراھيم الشركاني 6464

سميله زمار تلعفر نينوى 67805602 1 3024 25 2295l زمار بيروز علي محمود عبدهللا خلف علي خلف ال شمدين 6465
لزاكه كوير مخمور نينوى 67254381 5 3030 39 135م قراج كلثوم حمد امين مولود عبدهللا خليل صالح رمضان اومريل 6466

كنديناوة مخمور نينوى 67944932 6 3049 24 1017م كنديناوة رمزيه سعيد حمد عبدهللا خورشيد رسول   6467
البشر كلك حمدانية نينوى 67972624 7 3048 44 444م حمدانية زينب منصور اسماعيل عبدهللا خورشيد مولود ھمزة  6468
حليف شمال سنجار نينوى 6 3010 113302 567م الشمال منجى فندى حمد عبدهللا داھر حسن حجي  6469

كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 147 71 كنديناوة نخشين رشيد اومر عبدهللا رجب عزيز وسو  6470
كالويش كوير مخمور 68224678 2 3043 30461 153 كوير فكرية ابراھيم  عبدهللا رسول معروف   6471
سيقبات زمار تلعفر نينوى 7 3021 109 675م زمار فيروز مصطفى عزيز عبدهللا رشيد حسين ابراھيم  6472
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طاق حمه شيخان نينوى 66978841 2 3003 198 831م شيخان مريم فارس سليمان عبدهللا رشيد عبو اسماعيل 6473
زمار زمار نينوى 669786326 7 3002 37 2209 سنجار سانيا عبدالحكيم حسين عبدهللا رمضان خلو عبدهللا  6474

زمارة كوير مخمور 68224705 3 3043 75 117م كوير بزين حمد اسعد عبدهللا روستم عبدهللا شكري  6475
سنجار نينوى 4 3051 47286 237 بعشيقه غزاله محمد علي عبدهللا زيدان موسى   6476

قراج سنجار نينوى 68052027 1 3031 153 1052 كوير سكينة حسن ولي عبدهللا سعدي ولي اسماعيل  6477
سنجار سنجار نينوى 67006542 4 3005 127 206م سنجار نعيمه محمود خضر عبدهللا سعيد صالح  بيرم 6478

حمه رش م شيخان شيخان نينوى 66979555 8 3003 42 1424 شيخان صدقيه احمد مصطفى عبدهللا سعيد محمد شريف 6479
قراج مخمور نينوى 1 3033 12 72 اربيل شاديه على بابكر عبدهللا سلطان محمد سعدهللا  6480
شيخان شيخان نينوى 66978195 4 3002 4 1328 شيخان ليله صديق احمد عبدهللا سليم سمو عبو 6481
شيخان شيخان نينوى 66979799 9 3003 119167 596 شيخان محي خان محمد صالح عبدهللا سليم سمو عبو المزوري 6482

شيخان نينوى 66980012 1 3004 126 142 شيخان شھرزاد فارس مجيد عبدهللا سليمان عبدهللا عبو 6483
شيخان شيخان نينوى 66978196 4 3002 11806 594 شيخان خديجه سليمان عبدالقادر عبدهللا سليمان عبو برو 6484

مخمور 2 3003 29178 147 كوير عائشه بير داود احمد عبدهللا سوار رسول   6485
كاميشتبة كوير مخمور 67972045 3 3049 2 1526 كوير نريمان بابا ولي عبدهللا صابر حمد عارب  6486
بثار كوير مخمور نينوى 9 3029 26338 132 اربيل زاره حسن سمير عبدهللا صابر عبدهللا حسين  6487
عبداليه شيخان نينوى 66982721 10 3004 197 1413م شيخان غريبه محمود ابوزيد عبدهللا صالح احمد عبدالكريم 6488

سنجار نينوى 8 3007 184 448 سنجار اسرى كلمو حكو عبدهللا صالح احمد ولي  6489
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 2 3022 12980 647 زمار زيخه عبدهللا طه عبدهللا صالح عمر صالح  6490
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67458983 9 3022 132760 664 ربيعه عمشه حسين قاسم عبدهللا صبري تاج الدين مراد ال مراد 6491
حمداغا زمار تلعفر نينوى 8 3021 161 708م زمار فاطمه احمد محمد عبدهللا صبري علي حاجي العلي 6492
كرفقير شيخان نينوى 66980020 1 3004 136 1412م شيخان سلوى حميد امين عبدهللا صبري مصطفي احمد 6493
كيس قلعه شيخان نينوى 66877193 9 3004 93911 1470 شيخان دولت رشيد محمد عبدهللا صديق مسيح  6494
ترجان كوير مخمور نينوى 8 3028 67 565 كوير كيزان صالح احمد عبدهللا طاھر عوال قادر  6495
كيس فلعه شيخان شيخان نينوى 66883725 9 3001 58 859م شيخان قدريه احمد موسى عبدهللا طاھر ككو محمد 6496

مخمور نينوى 68051507 9 3036 6 262 مخمور ھيام طه احمد عبدهللا عبدالحميد عبدهللا احمد  6497
شيخان شيخان نينوى 66979521 8 3003 182 595 شيخان سعديه صابر محمد عبدهللا عبدالقادر احمد عبدالقادر 6498

عبداليه شيخان نينوى 66982668 10 3004 150 2117م شيخان مھاباد صديق اسماعيل عبدهللا عبدالملك عبدالقادر حسو 6499
كردشينة كوير مخمور نينوى 7 3028 49 609 كنديناوة ماريه محمد عبدهللا عبدهللا عثمان شريف قادر  6500
حصاروك قراج مخمور نينوى 67250561 9 3030 100 283 قراج امنه بكر صوفى محمد عبدهللا عثمان محمد سعدو  6501
حصاروك قراج مخمور نينوى 7 3029 89 96 قراج كرجه عثمان محمد عبدهللا عزيز احمد عزيز لك 6502
كشاف كوير مخمور نينوى 3 3029 185 477 كوير مناور انور عمر عبدهللا عزيز اسماعيل مصطفى  6503

كوير مخمور نينوى 6 3032 29865 150 كوير جيھان مصطفي احمد عبدهللا عزيز بيرداود   6504
كوير مخمور نينوى 5 3029 30 358 مخمور سامال نوري كريم عبدهللا عزيز صوفي احمد  6505
كوير مخمور نينوى 2 3029 80 1437م كوير ھمين ابوزيد كريم عبدهللا عزيز عبدهللا داود  6506

طاق حمه فاروق شيخان نينوى 66978843 2 3003 108 1906م شيخان شيرين اسعد ابراھيم عبدهللا عزيز عبدهللا سليمان 6507
كعيتل كوير مخمور 68224079 9 3042 14 1024م كوير سوزان عبدالقادر محمد عبدهللا عزيز يونس محمود الشيخاني 6508

قلعة موسي رة زمار تلعفر نينوى 67376110 10 3022 111 197 ربيعه مريم عبدهللا حاجى عبدهللا على عمر احمد ال حسين 6509
شيخان نينوى 66982613 9 3004 37 783م شيخان عائشه علي حبيب عبدهللا علي احمد علي 6510

شيخان شيخان نينوى 66978141 2 3002 93852 470ب شيخان نوريه خالد يوسف عبدهللا علي اسماعيل حسن 6511
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كنديناوة مخمور 68224489 1 3042 31092 156 كنديناوة بكيسي عمر امين عبدهللا علي خضر   6512
كنديناوه مخمور 67970281 6 3049 31588 158 كنديناوة فريده جعفر نبي عبدهللا علي خضر   6513
سنجار سنجار نينوى 66883131 2 3001 10401 521 سنجار شاھة جمعة خلف عبدهللا علي خلف شعبان  6514
سنجار سنجار نينوى 67006012 6 3007 108181 541 القحطانية شاھة يحيى يونس عبدهللا علي خليفة كوبكة السرحوكي 6515
كوير مخمور نينوى 5 3032 18 283 اربيل كتان حمدامين احمد عبدهللا علي رشيد محمد  6516
شيخان شيخان نينوى 66978699 5 3002 151 1415 شيخان جميله عبدالوھاب جمعه عبدهللا علي سليمان محمود 6517
زمار سنجار نينوى 67727019 10 3011 109309 547م سنجار اديبه خليل ابراھيم عبدهللا علي عباس عبدال البيواتي 6518
شيخان شيخان نينوى 0340889 8 3002 11944 598م شيخان ناھده عبدالقادر علي عبدهللا علي عثمان علي 6519

كه رد كوير مخمور نينوى 5 3029 28901 145 كوير نجيبه سليمان عمر عبدهللا عمر احمد شادت  6520
نوغران كوير مخمور 67972709 3 3049 7 1526 كوير ليلى عمر صادق عبدهللا عمر عزيز رسول سورجي 6521

سنجار سنجار نينوى 66883118 2 3001 108925 545 سنجار زھري مصطفي عيسي عبدهللا عمر عيسي محمد  6522
كوير\ مخمور نينوى 67254494 6 3030 83 1291 كوير حمده عثمان مولود عبدهللا عمر مولود حمد امين  6523

الشكليه زمار تلعفر نينوى 66883079 1 3001 111 925م زمار فھيمه محمود برندار عبدهللا عمر ميرزا عبدو  6524
شيخان شيخان نينوى 66978451 8 3002 60 2904 شيخان جميله سعيد يونس عبدهللا عمر يوسف سمو 6525

سنجار نينوى 67006271 9 3008 53 448م سنجار عبدهللا فوزي جوكو خدر    6526
كنديناوه مخمور 67972014 3 3049 66 95 كوير فخريه احمد حسين عبدهللا قادر اسماعيل حسن  6527

حساروك كنديناوة مخمور 2 3037 23 605م كنديناوة فخرية حسين خضر عبدهللا قادر عبدهللا بيرداود  6528
سمية زمار تلعفر نينوى 8 3021 125 2112 زمار عائشة يوسف ابراھيم عبدهللا قاسم ابراھيم حسو ال شالل 6529

كلك حمدانية نينوى 67972327 4 3048 73 524م حمدانيه حمدية عزيز مصطفي عبدهللا كريم احمد مولود  6530
اومران قراج مخمور 8 3047 54284 272 قر اج كوثر طاھر اسماعيل عبدهللا كريم اسعد   6531
تل بنات سنجار نينوى 3 3014 105295 527 القيروان قرسو مطو سيفو عبدهللا ماصي حسن   6532

موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66982581 9 3004 82 20153 شيخان ساريه عمر محمود عبدهللا مجيد عبو مصطفي 6533
محسناوه قراج مخمور 7 3032 88 118 قراج مريم صالح جاسم عبدهللا مجيد علي سعيد  6534

ديبكه مخمور 8 3029 140 607 كنديناوة امينه سعيد مولود عبدهللا مجيد مولود محمود  6535
كنديناوة مخمور 68224064 9 3042 137 95 كنديناوة روناك رمضان حسن عبدهللا محمد اسماعيل روستم  6536

كلشين شيخان شيخان نينوى 66982497 8 3004 118 1412م شيخان فوزيه خورشيد عمر عبدهللا محمد حامد محمد 6537
كوير مخمور نينوى 10 3032 120 1472 كوير سھيله اسماعيل شوقي عبدهللا محمد رحمن حسن  6538
شيخان شيخان نينوى 66884344 5 3002 119101 596 شيخان عبدهللا محمد سليمان خلف   6539

الممان شيخان شيخان نينوى 66979281 6 3003 18 109 شيخان عبدهللا محمد صالح علي   6540
كنديناوة مخمور 68224987 6 3042 54 1017 كنديناوة تاران فتاح كريم عبدهللا محمد صديق عبدهللا  6541

قريھبرازاي ك شيخان شيخان نينوى 67009181 1 3005 1968 195 شيخان شيرين محمد سليم عبدهللا محمد عبدهللا مصطفى 6542
شيخان نينوى 0306755 2 3004 119021 596 شيخان عبدهللا محمد عبدهللا مصطفى المزوريضحي يوسف طاھر 6543

سنجار سنجار نينوى 669786321 7 3002 113 547 القيروان ھديه اسماعيل حجي عبدهللا محمد علي حجي حسن  6544
كرشكت سنجار تلعفر نينوى 66883470 5 3001 75 2168م زمار بيانة صالح علي عبدهللا محمد قاسم حسين ال قاسم 6545

كوير مخمور 8 3029 43 1051م كوير بخشان رحمن عبدهللا عبدهللا محمد مجيد احمد  6546
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 84 1672م سنجار سميه على عبدى عبدهللا محمد محمود احمد  6547
شيخان شيخان نينوى 66978653 10 3002 114 21633 شيخان عزيمه خورشيد الياس عبدهللا محمد يونس سليمان 6548
كوير مخمور نينوى 7 3029 121 1156 مخمور بيخال محمد  عبدهللا مصطفى عبدهللا بنديان  6549
ديبكه مخمور 10 3029 54 1151م كنديناوة شاميه حليمن خالد عبدهللا مصطفى عبدهللا مصطفى  6550
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حمدانية نينوى 67972372 5 3048 40 336 حمدانيه فاطمه سليمان ميكائيل عبدهللا مطلب احمد ابراھيم  6551
زمار سنجار نينوى 67649833 6 3011 110473 254 الشمال سازي بكر حسين عبدهللا مطو خلف رمو  6552

مخمور 68224132 10 3042 كوليزار عمر علي عبدهللا مولود ابابكر زيندين  6553
ديبكه مخمور 7 3029 169 603م كنديناوة عائشه قادر حاجي عبدهللا مولود حاجي باول   6554

قوجة سبيلكة قراج مخمور نينوى 3 3032 187 1073 قراج باكستان نوري خضر عبدهللا مولود عبدهللا  سيان 6555
حصاروك كنديناوة مخمور 7 3032 31236 157 كنديناوة سنيه عمر اومر عبدهللا مولود فقي عبدهللا  6556
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 67008021 3 3004 87 2253 شيخان خوال احمد محمد عبدهللا نجم عبدهللا موسى 6557
ابراھيم باول قراج مخمور نينوى 6 3029 119 1381 قراج شلير عزيز رسول عبدهللا ولي فقي محمد  6558
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978770 1 3003 162 1421م شيخان صاجده رشيد موسى عبدهللا ياسين حسن احمد 6559

سنجار سنجار نينوى 67458460 2 3020 104258 522م سنجار خنساء طه حسن عبدهللا ياسين عبدهللا احمد  6560
سنجار سنجار نينوى 67458460 2 3020 104258 522م سنجار خنساء طه حسن عبدهللا ياسين عبدهللا احمد  6561
شيخان شيخان نينوى 0340888 8 3002 92818 465 شيخان خديجه سليمان محمد عبدهللا ياسين محمد الياس 6562
سنجار سنجار نينوى 7 3005 151 116 سنجار خيريه ادريغي محمود عبدالمجيد بدل حمزو محي  6563

باباو شيخان شيخان نينوى 66979173 6 3004 118659 594م شيخان شكريه احمد عزو عبدالمجيد صالح سليمان احمد 6564
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978621 10 3002 161 249م شيخان سعاد محمد كاكل عبدالمجيد مصطفى يحيى مصطفى 6565
كلشين م شيخان شيخان نينوى 66978646 10 3002 65 1422 شيخان اميره حازم طاھر عبدالمطلب شاكر عبو فارس 6566

سنجار سنجار نينوى 66982648 2 3005 125 490م سنجار باسمه صبور صالح عبدالمنعم عبدو علي احمد  6567
عين عويس زمار تلعفر نينوى 7 3021 129185 646 زمار عبدالھادي عبدالرحمن حاول حسن حاومريم محمد عزو 6568

زمار سنجار نينوى 66883367 4 3001 104278 522م سنجار نعيمه حسين حمد عبدالواحد احمد عبدهللا احمد  6569
زمار سنجار نينوى 66883367 4 3001 104278 522م سنجار نعيمه حسين حمد عبدالواحد احمد عبدهللا احمد  6570

كاريتان ديبكه مخمور نينوى 3 3032 39 1435 كنديناوة سميره كريم محمد عبدالواحد خضر محمد اسماعيل  6571
كوير مخمور نينوى 6 3029 30199 151 كوير خاوليه عثمان عبدالرحمن عبدالواحد صالح مصطفى سليم  6572

ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 2 3030 162 1195 كنديناوة امينه رمضان بداغ عبدالواحد عبدهللا خضر عزيز  6573
مخمور سنجار نينوى 10 3028 90 160 مخمور عبدالواحد عثمان حمه صالح  شيروانىبخشان محمد محمد 6574

ترجان كوير مخمور 68224572 4 3042 166 72م كوير فخريه عمر مولود عبدالواحد عثمان رسول طه  6575
كوير مخمور نينوى 5 3031 120 295 كنديناوة ساري محمدامين حسن عبدالواحد كريم اسماعيل حسن  6576

كندال ديبكة مخمور نينوى 67970104 5 3049 35 1525م كنديناوة رسمية محمد علي عباس عبدالواحد محمد امين احمد   6577
كرتان شيخان شيخان نينوى 2 3028 37291 187 حمدانية ماريه على فتاح عبدالواحد ھياس سليمان اميري  6578
كرفقير شيخان نينوى 66978996 10 3003 184 1420 شيخان كلي حازم محمود عبدالوھاب جمعه عبدالوھاب اسماعيل 6579
سيقبات زمار تلعفر نينوى 9 3021 52 1157 زمار عبدالوھاب جميل خليل ابراھييم البراھھحلوه فضل عبدالعزيز 6580
كربير زمار تلعفر نينوى 67458992 9 3022 193 2168م زمار بسنه محمد قاسم عبدالوھاب صالح علي حسين علي 6581
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883493 5 3001 29 112م زمار فوزيه احمد حسين عبدالوھاب على تمو عثمان  6582

قراج مخمور نينوى 9 3029 112 1000 قراج زينه عمر رمضان عبدالوھاب قادر حسن عمر مرزان 6583
زمار تلعفر نينوى 67805134 5 3023 129 2196 ربيعه ابراھيم علي ابراھيم عبده حمد خضير محمود  6584
زمار تلعفر نينوى 67805134 5 3023 129 2196 ربيعه كردستان ابراھيم علي عبده حمد خضير محمود  6585

سنجار نينوى 3 3014 75214 527 القيروان الفية حسن سليمان عبدو اسماعيل علي حمو  6586
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375488 8 3022 84 758م ربيعه قمري عبدي ابراھيم عبدو حاجي شابي محمد ال محمد 6587
اسكينه سنجار سنجار نينوى 7 3012 117 647 القحطانية سيفو خليل عمر عبدو خضر رشو  6588

سنجار سنجار نينوى 67649927 7 3011 69 779م الشمال كوزى خلف الياس عبدو خليل سلو علي  6589
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زمار تلعفر نينوى 66979639 5 3003 181 2268 زمار بيروز ابراھيم عمر عبدو شاھين يوسف حاجي ال عمو 6590
سنجار نينوى 67006829 4 3009 88 1367 القيروان كولي علي ھبو عبدو علي زندين ابراھيم عبدي 6591

قصركي سنجار سنجار نينوى 67727037 10 3011 108110 541م سنجار كوري حجي علي عبدو علي قاسو نافخوش ادي 6592
زمار سنجار نينوى 66982874 4 3006 161 57 سنجار ميان علي حسين عبدو قاسم خلو سمير  6593
م سنجار سنجار نينوى 67006532 4 3005 104589 523م سنجار عيشى ھادى احمد عبدو قاسم محمد نعمو  6594
سنجار سنجار نينوى 2 3010 10980 1550 سنجار ھاني عمر الياس عبدو قاسم مراد   6595
فائدة سميل نينوى 68002917 6 3025 110 132م فايده خفشى عبدو حسن عبدو ميرزا معمي تمو  6596
فائدة سميل نينوى 68002917 6 3025 110 132م فايده غبدي حسن قاسم عبدو ميرزا معمي تمو  6597
زمار تلعفر نينوى 8 3021 12913 666 زمار شيرين مھندس ابراھيم عبدو يوسف خضر شيخو  6598
القيروان سنجار نينوى 0194437 9 3012 178 937 القيروان شاھه محمد صالح على عبدو يونس علي   6599

زومانى م سنجار سنجار نينوى 67006762 10 3008 10845 541م القحطانية مروان عبدى خدر عبدى خدر ناسو  الخالتى 6600
شمال سنجار نينوى 1 3021 42 1373م ربيعه خاتون مراد صالح عبدى درويش شيبو محمد ال شيبو 6601

قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 67805532 10 3023 132735 664 ربيعه نازى على قاسم عبدى سليمان عمر على ال على 6602
برازايك بير شيخان شيخان نينوى 67009182 1 3005 152 1177 شيخان سھله جاسم عزو عبدي ابراھيم حامد ابراھيم 6603

ربيعة تلعفر نينوى 67375411 7 3022 122741 664 ربيعه عائشة يوسف فتة عبدي ابراھيم رشو سعدون  6604
ربيعه تلعفر نينوى 67375316 3 3022 132969 665 ربيعه فاطمه درويش جولو عبدي ابراھيم علي ميرزا ال ميرزا 6605

عوينه زمار تلعفر نينوى 67375130 6 3022 119 476 ربيعه عائشه عمر ابراھيم عبدي احمد صوفي علي  6606
شيخان شيخان نينوى 66978457 8 3002 71 2116 شيخان ايمان حمه رشيدد جاسم عبدي احمد علي حسن 6607

كرفقير شيخان نينوى 66980017 1 3004 114 1414م شيخان حمديه عبدهللا يونس عبدي اسماعيل شيخو سليمان 6608
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979396 9 3003 65 1416م شيخان شكريه محمد علي عبدي جرجيس قادر مصطفى 6609
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67375433 7 3022 132643 664 ربيعه خزني رشيد سلو عبدي حاجي عمر حسو ال شم 6610
عوينة زمار تلعفر نينوى 3 3021 164 246 ربيعه فاطمة محمد جندي عبدي حسين عثمان ابراھيم اّل ابراھيم 6611
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66978759 1 3003 10 1425م شيخان مامز محمد رمضان عبدي طاھر يونس طاھر 6612

سنجار سنجار نينوى 67727027 10 3011 17 389 القحطانية خونافي دربو درويش عبدي عطو درويش حمو الحمو 6613
سنجار سنجار نينوى 7 3012 22 813 القحطانية حنيفه قاسم خليل عبدي علي عبدي رفو  6614

ملك زمار سنجار نينوى 67006935 7 3009 108316 542 القحطانية مھيمة خلف مراد عبدي مراد يوسف خدر  6615
صوفية زمار تلعفر نينوى 67764945 10 3023 128239 642م زمار شيرين شاھين علو عبدي يوسف ناصر   6616

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 199 127م زمار زينب علي حسين عبيد احمد حسين ختو  6617
انجروك شيخان شيخان نينوى 0294387 9 3001 124 1417 شيخان عيشي عثمان محمود عبيد احمد رمضان احمد 6618
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805662 10 3023 145 2229م زمار اديبه عودي شمو عبيد جولو علي حسو ال صكر 6619
سيفيان زمار تلعفر نينوى 4 3021 32 2301م زمار نازي محو سلو عبيد شرو اسماعيل   6620
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982526 8 3004 24 599م شيخان بلقيس يونس محمد عبيد مادو علي  6621
نيجي م شيخان شيخان نينوى 66980222 4 3004 132 621م شيخان ربيعه محمد سليم عبيد مادو علي  6622

شيخان شيخان نينوى 68002309 7 3026 2 1418م شيخان بدي فتحي ولي عبيد مادو علي   6623
شيخان شيخان نينوى 68002309 7 3026 2 1418م شيخان زنار عبيد مادو عبيد مادو علي   6624

كنديناوه كنديناوة مخمور 1 3029 59 185 كنديناوة فوزيه قادر صادق عبيد مطلوب خضر صالح  6625
بارا زمار سنجار نينوى 4 3018 114224 572 الشمال بيري حجم ميرو عتو بشار عيسى قاسم  6626
ميالى سنجار سنجار نينوى 1 3009 445 552 القحطانية شيرين الياس ضياع عتو خلف ضياع علكى كيخو 6627

كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67728125 4 3013 108448 543 القحطانية بركات سلو جندي عتو سلو جندي حسو االوسو 6628
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كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67728125 4 3013 108448 543 القحطانية عيدو سلو جندي عتو سلو جندي حسو االوسو 6629
كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67728125 4 3013 108448 543 القحطانية ھادي سلو جندي عتو سلو جندي حسو االوسو 6630

سنجار سنجار نينوى 67649820 6 3011 11153 558 الشمال كوجر كارس خلف عتو سليمان مندو حسين  6631
دھوال زمار سنجار نينوى 9 3007 901 4439809 الشمال ھزو مراد رشو عتو غانم كردي سمير المسقوري 6632
عوينة كوير مخمور 67972794 7 3049 30276 152 كوير محبوب حسن احمد عثمان اسماعيل خضر حسين  6633

سنجار سنجار نينوى 66883140 2 3001 103810 520 سنجار عيشى احمد عمر عثمان اسماعيل علي خضر حنشو 6634
قراج مخمور 9 3029 2632 132 قراج صبرية مصطفي غفور عثمان بيربال ظاھر احمد  6635
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 25511 17181 حمدانية فاطمة ابراھيم قادر عثمان جرجيس كريم محمد  6636

ترجان كوير مخمور 68224243 2 3042 257 96م كوير كيزخان رحمان  عثمان جالل صادق عزيز  6637
كرون العمر كوير مخمور نينوى 10 3030 85 448 مخمور خيريه بايز قادر عثمان حسن احمد حسن دزه يى 6638

ديبكه مخمور نينوى 10 3029 32711 164 كنديناوة خديجه عبدهللا امين عثمان حسن بيرداود خضر  6639
كعيتل كوير مخمور 3 3030 62 220 كوير كاظمه حسن عمر عثمان حسن عثمان حمدامين  6640
تل المطر قراج مخمور 68001669 7 3032 99 446 قراج ناھده حمد عبدهللا عثمان حسن قادر   6641

كوير مخمور 9 3029 30031 151 كوير شيرن حامد يوسف عثمان حمد امين رسول حمشين  6642
شوره زركه كنديناوة مخمور نينوى 67254573 7 3030 173 358 كنديناوة حسنيه رسول حمد عثمان حمد رسول حمد شيخ بزيني 6643
كشاف كوير مخمور نينوى 5 3029 159 40 كوير رابعه محمود سعيد عثمان حمد سلبمان باوه  6644

قراج مخمور 8 3029 198 245 قراج صبيحة عزي عبدهللا عثمان حمد عبدهللا خدر  6645
تل الخيم كوير مخمور نينوى 7 3028 6 71 كوير لعلي عوال مصطفي عثمان حمد كريم فارس  6646
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376180 10 3022 130 872 ربيعه شيرين عبدو احمد عثمان خالد سليمان مراد ال مراد 6647
شوره بلكه قراج مخمور 4 3032 55349 277 قراج اسمر معروف احمد عثمان خالند محمد رمضان  6648
كه ور كوير مخمور 67646372 7 3028 125 1368م كوير نعمت حسن صالح عثمان خضر عزيز احمد  6649
عوينه كوير مخمور 4 3033 105 524م كوير نجيبه محمد عباس عثمان داود عبدهللا داود كردي 6650
ديمه كار ديبكه مخمور نينوى 2 3030 67 610 كنديناوة نزيره صابر شريف عثمان رحمان حسين محمد  6651

كوير مخمور 2 3032 25 105م مخمور اديبة مصطفي عمر عثمان رسول حسن حمد  6652
عاال كنديناوة مخمور 68224833 4 3043 53 158م كنديناوة جواھير عبدهللا عثمان عثمان رشيد حسن   6653

برايم باول قراج مخمور 4 3030 178 72ا قراج حياة ابراھيم مولود عثمان رضا ابراھيم قادر بامند 6654
كوير مخمور 67970171 5 3049 104 21099 كوير شيرن خليل عمر عثمان سعدي شريف اسماعيل  6655
كنديناوة مخمور 1 3029 32709 164 كنديناوة فاطمه قاسم حامد عثمان سليم حمد   6656

خورمله كنديناوة مخمور نينوى 68224230 2 3042 166 71 كنديناوة نزيره صمد قادر عثمان سمايل رسول عثمان  6657
قراج مخمور 4 3030 78 72م قراج مياس حسين محمد عثمان شريف اسماعيل   6658

كة ندال كنديناوة مخمور نينوى 67944617 5 3035 58 1264م كنديناوة زليخة صادق  عثمان صوفي محمد عبدهللا  6659
كة ندال كنديناوة مخمور نينوى 67944617 5 3035 58 1264م كنديناوة زليخة صادق  عثمان صوفي محمد عبدهللا  6660
كة ندال كنديناوة مخمور نينوى 67944617 5 3035 58 1264م كنديناوة مغديد عمر  عثمان صوفي محمد عبدهللا  6661

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66978792 1 3003 18574 53 شيخان نماد صادق رشيد عثمان طاھر يونس طاھر 6662
كوير مخمور نينوى 5 3029 129 1368 كوير جميله جكل  عثمان طه حسين ابراھيم  6663
شيخان شيخان نينوى 66978038 1 3002 58 890 شيخان كلي راز محمد يونس عثمان عبدالرحمن جمعه عبدالوھاب 6664

دار بستا شيخان شيخان نينوى 66977571 5 3002 196 1967م شيخان شمس سليمان خليل عثمان عبدالرحمن عمر اسماعيل 6665
كوير مخمور نينوى 10 3029 29927 147 اربيل مصريه صالح سمايل عثمان عبدهللا امين   6666

دينكاوة قراج مخمور نينوى 6 3029 5209 276 قراج دالر ملود حمد عثمان عبدهللا حمد عبدهللا  6667
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عوينة كوير مخمور نينوى 68224450 7 3042 99 1411م كوير شكرية احمد خضر عثمان عبدهللا خضر جليل  6668
سنجار نينوى 67006263 9 3008 176 294م سنجار حلوه سرحان مشكو عثمان عبدهللا شيخو علي  6669

شمشوله كوير مخمور نينوى 67254623 7 3030 185 126 كوير حنيف اسماعيل عبدهللا عثمان عبدهللا عثمان بيرداود  6670
عوينة كوير مخمور 1 3030 3 1428م كوير راضية يابة ابراھيم عثمان عبدهللا علي كورةش  6671
الخضره قراج مخمور نينوى 9 3032 86 1454 قراج صدريه حسين احمد عثمان عبدهللا قاسم عمر  6672
حصاروك كنديناوة مخمور نينوى 7 3035 21 1463م كنديناوة كوردستان احمد عمر عثمان عبدهللا محمد عبدهللا  6673

كوير مخمور نينوى 4 3032 126 245 اربيل مريم رحمان مولود عثمان عبدهللا مصطفى اسماعيل سيان 6674
خدرجية كنديناوة مخمور نينوى 68224384 9 3041 32331 162 كوير شكرية سعيد بيرداود عثمان عزيز حسن   6675

كوير مخمور نينوى 8 3028 76 1131 كوير سعديه محمد حسن عثمان عزيز خضر عثمان  6676
جانه ديبكه مخمور نينوى 67250603 9 3030 34 1153 كنديناوة فائزه صباح بيرداود عثمان علي عثمان  بلباس 6677

مخمور 68224150 10 3042 نعيمة احمد حسن عثمان علي كريم   6678
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 31286 157 كنديناوة مريم عبدهللا خضر عثمان عمر بيرداود اسماعيل  6679

ماجداوه كوير مخمور نينوى 6 3032 10 2998 كوت به فرين محمد يوسف عثمان عمر عزيز محمد  6680
برايم باول قراج مخمور نينوى 67254382 5 3030 10 283 قراج فريده عبدهللا مولود عثمان عمر محمد مثنى بنديان 6681
تل ذبيان ربيعه تلعفر نينوى 3 3021 131911 665م ربيعه امينة علي محمد عثمان عمر ھسام ابراھيم ال ابراھيم 6682

مخمور 67972685 5 3047 كردستان عثمان حاجي عثمان قادر محمد   6683
كة ور كوير مخمور نينوى 6 3029 108 1048 كوير خوناو اسماعيل يوسف عثمان مجيد عثمان قادر  6684

كنديناوة مخمور نينوى 10 3032 7 106 كنديناوة سعديه حسن محمد عثمان محمد احمد رسول  6685
ديبكة مخمور 68224911 5 3043 154 610 كنديناوة كوردستان قادر حمد عثمان محمد حمد امين مولود  6686
كوير مخمور نينوى 5 3029 189 227 مخمور قمرى اسعد على عثمان محمد خليل محمد  6687

عبداليه شيخان نينوى 66982680 10 3004 179 1417م شيخان مريم حسين حسن عثمان محمد رمضان حسين 6688
تل الخيم كوير مخمور نينوى 68224255 2 3042 3 1190م كوير ھيرو محمد سليم عثمان محمد شريف عثمان  6689

مخمور 67646362 9 3028 28 556 مخمور كافية احمد علي عثمان محمد عباس صالح سارةي 6690
كوير مخمور 2 3032 17 1450م كنديناوة ساكار احمد مال هللا عثمان محمد مصطفى   6691

عوينة كوير مخمور نينوى 6 3029 103 1427 كوير زكيه توفيق خضر عثمان محمد مصطفى جوجه  6692
دوسره قراج مخمور 4 3030 21 446 قراج خديجة حسن اسماعيل عثمان محمود اسماعيل  مام سيني 6693

سنجار نينوى 67009013 5 3005 31 66م سنجار زكيه امين عبدالرحمن عثمان محمود عبدالرحمن خضر  6694
مشار كوير مخمور نينوى 1 3030 27082 136 مخمور نجاة عبدالقادر ھادى عثمان محمود معروف قادر صالحى 6695

علي مال قرة كوير مخمور 3 3032 76 1025 كوير مدينه محمد حسن عثمان مشعان خضر   6696
تيكالو كنديناوة مخمور 68224417 7 3042 32720 164 كنديناوة الري صالح كريم عثمان مولود ابراھيم مولود باالني 6697

كوير مخمور نينوى 5 3029 112 1118 اربيل حياة مولود زانور عثمان مولود حمد امين   6698
شورةزنكة كنديناوة مخمور 68224529 1 3042 114 1326 كنديناوة بديعة عمر علي عثمان ياسين علي سليمان  6699
الجبورية زمار سنجار نينوى 67649823 6 3011 41 542م القحطانية خاتون مطو مصطو عجاج حسن حسو عيسو العيسو 6700
بارا شمال سنجار نينوى 67649573 10 3011 113674 570 الشمال كوزى خلف حمد عجم حسن عجم شيبو  6701

محل اومران قراج مخمور نينوى 3 3029 4 170 قراج نازدار عجيل سعدى عجيل سعدى محمد كاك خدر  6702
كوير مخمور 2 3032 143 227م مخمور سميرة ولى احمد عجيل سليم احمد عزيز  6703

كخ ور كوير مخمور نينوى 4 3029 28882 145 كوير عظيمه كريم عمر عجيل صابر وسمان عبدهللا شيخاني 6704
باقرن مخمور 10 3032 116 1454م قراج خاسى قادر اسماعيل عجيل علي حسن بنديان  6705

سكينة سنجار سنجار نينوى 10 3007 110985 555 القحطانية سماعيل علي ناصر عدالني رشكو بشار خلف محي 6706
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برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009174 1 3005 118587 53 شيخان كافيه عبدالرحمان عبو عدله احمد قادر خليل 6707
كلكي م شيخان شيخان نينوى 66979875 7 3004 80 1158م شيخان ساجده مجيد حسن عدله محمد احمد علو 6708

مواالن السال زيلكان شيخان نينوى 66884252 7 3001 18674 594 شيخان غريبه حسين جدوع عدله محمد صالح سليمان 6709
طاق حمه شيخان نينوى 66978848 2 3003 118775 594 شيخان عيشه جواد طاھر عدنان احمد سليمان محمد 6710
طاق حمه شيخان نينوى 66978855 2 3003 156 1417 شيخان كوردستان محمود سليمان عدنان اسماعيل عزو سمكو 6711
ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978806 2 3003 117862 590 شيخان عدنان بشير قادر سليم   6712

شيخان شيخان نينوى 66980118 2 3004 89 142 شيخان رازيه ابراھيم صالح عدنان جاسم عزو عبدهللا 6713
قطران كوير مخمور نينوى 9 3028 182 1013م مخمور تماظر محمد شاكر عدنان جمال صابر عبدهللا  6714

سميل سنجار نينوى 67459833 9 3020 2063م 23 الشمال خاتون مراد عمر عدنان جوكو علي دولمز  6715
يدوقو كنديناوة مخمور 10 3030 79 1504م مخمور روناك عباس رضا عدنان جوھر سمايل بيرداود  6716
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979766 9 3003 54 746م شيخان ھيبه محي الدين يونس عدنان حامد خدر حسن 6717
جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979576 8 3003 118810 595 شيخان فخريه علي مجيد عدنان حيدر اسماعيل عمر 6718
نيجي شيخان شيخان نينوى 66979033 4 3003 132 621م شيخان جميله ولي عبدالرحمن عدنان سلطان عدو شاھين 6719

كوركيزان زمار تلعفر نينوى 67375108 6 3022 119 2288م زمار اميرة حسين كريم عدنان سليمان احمد عبدالكريم  6720
عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978774 1 3003 118489 953م شيخان مامز خضر رمضان عدنان شعبان محمد عباس 6721
تل البعرو ديبكة مخمور نينوى 67972816 7 3049 103 1511م كوير جميلة حمد امين مصطفي عدنان صابر عمر مموند  6722

شيخان شيخان نينوى 66979586 8 3003 118379 592 شيخان فيان محمد طاھر خضر عدنان صابر محمد عبدالقادر 6723
شيخان شيخان نينوى 66978464 8 3002 118968 595 شيخان كوفان شاھين احمد عدنان عبدالسالم سليمان خلف 6724

عوينه كوير مخمور نينوى 9 3028 115 1428 كوير صدري رحمن حمد عدنان عبدهللا محمد علي  6725
م شيخان شيخان نينوى 66978034 1 3002 92877 465 شيخان ناريمه طاھر يونس عدنان عبدهللا معروف حسين 6726
كنديناوة مخمور نينوى 67970165 5 3049 115 1040م كنديناوة زيتونة اسماعيل رسول عدنان عزيز حمد   6727

عمر خاله زمار تلعفر نينوى 66883023 1 3001 28 2112م زمار خديجه محمد تحو عدنان على تمو عثمان  6728
ماسكة ربيعة سنجار نينوى 67375101 6 3022 132638 664 ربيعه رانيا يوسف اسماعيل عدنان علي ابراھيم مراد ال موسي 6729

مخمور 67972540 5 3047 عائشه احمد فرحان عدنان علي محمد فني  6730
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979146 6 3004 118693 594 شيخان زميران حسن مندي عدنان غازي حسن عمر 6731

كوير مخمور نينوى 1 3030 185 115 مخمور زبيده سليمان عزيز عدنان كانبي عبدالكريم ابراھيم  6732
زمار سنجار نينوى 66883021 1 3001 156 1908م سنجار زينب راھى عبدالرحمن عدنان محمد خلف قاسم خلف  6733

موسكان اسالم شيخان شيخان نينوى 66979503 8 3003 24 1403م شيخان عيشى عبدهللا خضر عدنان محمد عبو برو 6734
كل الذيبان ربيعه تلعفر نينوى 67375412 7 3022 67 2166 ربيعه لمياء احمد حسن عدنان محمد علي رسول ال رسول 6735
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978813 2 3003 77854 590م شيخان بلقيس احمد اسماعيل عدنان محمود ولي اسماعيل 6736

شيخان شيخان نينوى 66979202 6 3003 118595 593 شيخان بروين فاخر صادق عدنان ميرزا عرب ميرزا 6737
قراج مخمور 67970228 4 3049 6 1073 قراج بيري جوھر اسماعيل عدنان نعمان ويسي   6738

موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66979531 8 3003 118865 595 شيخان عدنان يوسف حسين احمد   6739
الوردية سنجار سنجار نينوى 67006475 8 3008 108226 542م القحطانية عيشه قاسم خدر عدوش عبدهللا عباس مراد  6740

شيخان نينوى 66982713 10 3004 80 2209 شيخان وسيل بكر ياسين عدول احمد موسى محمد 6741
تلعفر نينوى 8 3007 569 8663841 الشمال عدول خليل خلف حمد    6742

بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 47 636 الشمال حسن مطو يوسف عدول علي فندي  السموقي 6743
قلعة موس رش ربيعة تلعفر نينوى 68721993 10 3023 132736 664 ربيعه عدولة مراد محمد علي    6744

الحيالي سنجار سنجار نينوى 67727520 6 3012 110969 555 القحطانية زيري قاسم حسين عدوله خدر قاسم محي  6745
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اسكينيه سنجار سنجار نينوى 6 3012 111023 556 القحطانية كورى علو حسن عدوله سلو ابراھيم خلف  6746
سنجار سنجار نينوى 67649627 5 3011 110242 552 القحطانية عدوله عيدو نبسو     6747

سكينة سنجار سنجار نينوى 67338747 9 3007 110905 555م سنجار خلف رشكو علو عدولي خدر خالني دھار حمي 6748
سكينة سنجار سنجار نينوى 67338747 9 3007 110905 555م سنجار عدولي خلف رشكو عدولي خدر خالني دھار حمي 6749

زمار تلعفر نينوى 66979649 5 3003 172 869م زمار مقبوله شاقوكي عيسى عرب حسن علي اومر ال اومر 6750
سحيلة زمار تلعفر نينوى 66883350 4 3001 80 2202م زمار عيشه ناصر احمد عرب حسين عمر عساف ال عساف 6751

شيخان شيخان نينوى 66978185 4 3002 24 594 شيخان مامز يونس اسماعيل عرب خورشيد عبدال عمر 6752
زمار تلعفر نينوى 67375471 8 3022 129367 647 زمار قبيله عبدو فلخان عرب عبدي جانكير عبدي  6753
سنجار سنجار نينوى 66978282 6 3002 14 21680 سنجار امينة تمر عثمان عرب عثمان عمر عثمان  6754
سنجار سنجار نينوى 67727090 1 3012 109349 547 القيروان ليلي صالح قاسم عرب علي قاسم مطو  6755

عبدليه شيخان نينوى 66982706 10 3004 44 2409م شيخان خيريه رشيد مولود عرب عمر موسي عمر 6756
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 7 3021 165 2287م زمار زينب يوسف حسين عرب كري حاجي عقدي حاجي 6757

شيخان شيخان نينوى 66883644 8 3001 2 1412 شيخان وسيله اسماعيل علي عرب محمد احمد خلف 6758
شيخان شيخان نينوى 66978728 1 3003 38705 594 شيخان امينه ابراھيم حسين عرب ميرزا عرب ميرزا 6759
زمار سنجار نينوى 8 3010 11403 558 الشمال عربو نعمو بشار داود    6760
زمار تلعفر نينوى 5 3021 132943 665 زمار درويش جولو مردان عربي درويش جولو  ال مردان 6761

ھنجروك فاروق شيخان نينوى 66978808 2 3003 92 1412 شيخان بشرى عبدالرحمن قادر عرفات حسن شريف سليم 6762
باباو شيخان شيخان نينوى 66884201 7 3001 118689 594 شيخان عاصمه محمد امين محمد عل عرفات عبدالعزيز قادر عزو 6763
البشر كلك حمدانية نينوى 67972150 3 3048 100 2305 حمدانية دولت يوسف احمد عرفات مجيد محمد علي  6764

سنجار سنجار نينوى 67726550 10 3014 109284 547 سنجار خضر زكر محمود عرنه اسماعيل محمود اسماعيل  6765
سنجار سنجار نينوى 67726550 10 3014 109284 547 سنجار ھدوله عباس احمد عرنه اسماعيل محمود اسماعيل  6766

سيابة سنجار سنجار نينوى 3 3006 11062 556 القحطانية عرنو علي تتر عرنو علي تتر ابراھيم  6767
صيالي سنجار سنجار نينوى 0330262 2 3008 110451 553 القحطانية حسين ضياع علكي عرنو قاسم خلف محو كيخو 6768
بارا زمار سنجار نينوى 67970893 6 3018 114972 570م اديبه حسين حسن عرني خلف عبدهللا شيبو  6769
بارا زمار سنجار نينوى 67970893 6 3018 114972 570م امينه حسين حسن عرني خلف عبدهللا شيبو  6770
بارا زمار سنجار نينوى 67970893 6 3018 114972 570م حسن حسين حسن عرني خلف عبدهللا شيبو  6771
بارا زمار سنجار نينوى 67970893 6 3018 114972 570م حسن عجم شيبو عرني خلف عبدهللا شيبو  6772
بارا زمار سنجار نينوى 67970893 6 3018 114972 570م شيرين جوكو نعمت عرني خلف عبدهللا شيبو  6773
بارا زمار سنجار نينوى 67970893 6 3018 114972 570م علي حسين حسن عرني خلف عبدهللا شيبو  6774
بارا زمار سنجار نينوى 67970893 6 3018 114972 570م مارينة حسين حسن عرني خلف عبدهللا شيبو  6775
الشير كلك حمدانية نينوى 0294378 4 3048 35317 77 الحمدانيه رده خضر عبدهللا عزالدين احمد سيدان   6776

سنجار نينوى 67006609 3 3005 157 1482م سنجار احالم محسن جعفر عزالدين اسود خضر حسين  6777
شوره زرتكه كنديناوة مخمور 68224839 4 3043 51 556م مخمور روناك رفعت فتاح عزالدين بكر حمد اسعد روزبياني 6778
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009176 1 3005 157 143 شيخان حنيفه جبرائيل ولي عزالدين جاسم قاسم مصطفى 6779
ھوار غل كوير مخمور نينوى 9 3032 172 105 مخمور فوزيه قاسم كاكل عزالدين خضر حسن علي  6780

شيخان شيخان نينوى 66980111 2 3004 11787 590 شيخان لعلي صدرالدين حسين عزالدين سليم خديده حسن 6781
كوير مخمور نينوى 68051504 9 3036 66 1081 كوير كه الويز عثمان علوان عزالدين صادق قادر قرنى ملكى 6782
كوير مخمور 4 3030 57 1013م مخمور بيان ابراھيم حسن عزالدين صالح حسن   6783

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67805629 1 3024 118 2218 زمار شيماء عمر حسين عزالدين طة عبدهللا حسن  6784
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كلشين شيخان شيخان نينوى 66978640 10 3002 134 2117 شيخان بيداء صديق يوسف عزالدين عبدالرحمن انور محمد 6785
كرد كراوى قراج مخمور 3 3030 24 1075 مخمور امينه رجب حمد امين عزالدين علي حمدامين درويش  6786

ديبكه مخمور نينوى 2 3029 9 1195 كنديناوة ھديه صابر سعيد عزالدين علي عبدهللا   6787
يديقو كنديناوة مخمور 68224844 4 3043 66 1040م كنديناوة اميرة عثمان احمد عزالدين عمر علي   6788
كلشين شيخان نينوى 66982674 10 3004 181 143 شيخان زليخه مناف كنعان عزالدين فارس مصطفي خضر 6789
ترجان كوير مخمور نينوى 10 3030 110 1368 كوير بديعة احمد علي عزالدين فقي بابير فقي  6790

كيسي قلعه م شيخان شيخان نينوى 66978441 8 3002 7 2162 شيخان دل فين محمود امين عزالدين محمد صالح ابراھيم 6791
تل الخيم كوير مخمور نينوى 7 3028 29931 150 كوير نجيبه شاكر اسماعيل عزالدين محمد كاجي حمد  6792

سنجار سنجار نينوى 67459920 8 3020 20 2297م سنجار صفية حسين يوسف عزالدين محي الدين احمد درويش  6793
راشد سنجار سنجار نينوى 2 3010 183 615 الشمال حنيفه قرو خديده عزام رشو عزام خلف  6794

كوير مخمور نينوى 6 3032 26 143 كوير اميرة عثمان احمد عزت عزيز علي قادر  6795
زمار تلعفر نينوى 66883348 4 3001 810 559 سنجار امينة حسو محو عزت لوند محو خلف  6796
كوير مخمور نينوى 67254431 8 3030 192 477 اربيل شكري عزيز عبدهللا عزت محمد احمد   6797
شيخان شيخان نينوى 66978950 3 3003 89 1418م شيخان صافيه محمد خضر عزت محمد محمد امين 6798
سنجار سنجار نينوى 66883673 3 3005 104604 524م سنجار عزو سلطان محمد احمد بابوان   6799

سحيلة زمار سنجار نينوى 67375835 8 3022 59 2288م زمار نجلة علي حسن عزيز ابراھيم احمد يوسف ال عمر 6800
شيخان شيخان نينوى 66979095 9 3003 104 2002 شيخان شيماء موسي ابراھيم عزيز احمد علي عبدالعزيز 6801

برازى كبير م شيخان شيخان نينوى 67009172 1 3005 189 1488م شيخان خالده محمد حسن عزيز احمد ككو رشو 6802
شيخان شيخان نينوى 66979780 9 3003 24 514م شيخان فاطمه طاھر يونس عزيز احمد يونس احمد 6803
كنديناوة مخمور 8 3029 32145 161 كنديناوة كابان عارب سلطان عزيز اسعد حسن مولود  6804

محمد اومران قراج مخمور نينوى 67250566 9 3030 54263 272 قراج مھديه عبدهللا عزيز عزيز اسعد خدر اسعد  6805
جوكسز قراج مخمور 4 3030 13 118م قراج بيروز مام على حمزة عزيز اسعد لطيف عبدهللا خيالني 6806
كرجان كوير مخمور 67970275 6 3049 126 1510 كوير سلطان عمر رستم عزيز اسماعيل عبدهللا حسن  6807

سنجار نينوى 67006608 3 3005 157 819م سنجار امينه حسن حوش عزيز اسود خضر حسين بابا 6808
كيسي قلع م شيخان شيخان نينوى 66978936 3 3003 173 2012 شيخان عائشه حجي احمد عزيز انور يونس حسين 6809
كاريتان مخمور 68224322 2 3043 176 185م كنديناوة درخشان فيض هللا اسعد عزيز برايم حمة رةش يوسف  6810

مخمور نينوى 68224924 5 3042 38 1462 مخمور خانى قادر محمود عزيز جالل احمد ماماخان  6811
قراج مخمور 8 3032 99 1454م قراج سعدية عثمان حمد عزيز حاجى رسول   6812

كالورش كوير مخمور نينوى 9 3028 100 113م كوير ليلى سمايل محمد عزيز حسن عزيز شيخان  6813
كالورش كوير مخمور نينوى 9 3028 100 113م كوير ليلى سمايل محمد عزيز حسن عزيز شيخان  6814

سنجار سنجار نينوى 7 3010 130 147م سنجار عزيز حسين خضر عبدالعزيز الببواتيخديجه خليل خضر 6815
زمار تلعفر نينوى 67375289 4 3022 131574 658 زمار منيجة سليمان احمد عزيز حسين خلف عزو  6816

سكنية سنجار سنجار نينوى 67727709 9 3012 13 731 القحطانية نادر جندي خضر عزيز حيدر جبو نافخوش  6817
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 669786339 7 3002 129145 646م زمار شيماء فيصل حسين عزيز خلف حسين  الزوو 6818
القادسية زمار سنجار نينوى 66982821 6 3006 100 358م الشمال عنود خدر علي عزيز خلف يونس محمد  6819
كيس تلعه شيخان شيخان نينوى 66978573 9 3002 103 499 شيخان زاين مجيد احمد عزيز رمضان اسماعيل عثمان 6820

كنديناوة مخمور نينوى 67944640 5 3035 32438 163 كنديناوه خديجه مولود محمد امين عزيز سليم محمود احمد  6821
شيخان شيخان نينوى 66979288 6 3003 92828 465 شيخان عزيز سليمان اسماعيل سليمان   6822

جخري زمار تلعفر نينوى 10 3022 23 1134 زمار رزقية خلو علي عزيز سليمان عمر علي العلي 6823
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كنديناوة مخمور نينوى 0000526 8 3032 43 1263م كنديناوة بھار علي حمد عزيز سليمان قادر سليمان  6824
زمار تلعفر نينوى 6 3021 1319096 660 زمار نجمه حسين محمد عزيز شيرو احمد   6825
سنجار سنجار نينوى 66978228 6 3002 115845 58 الشمال سعاد محمد سلو عزيز صالح خلف سليمان  6826

كزوك قراج مخمور نينوى 3 3032 1300 196 قراج ھمين حسين سليمان عزيز صالح شيخه وسمان كوتكي 6827
كوير مخمور نينوى 2 3029 128 1678 كوير قدرية مجيد لشكري عزيز صوفي حمدعزيز   6828
شيخان شيخان نينوى 66979524 8 3003 51 1416 شيخان زھره سليمان صديق عزيز عبدالرحمن حميد عبدالقادر 6829

زاكه كوير مخمور 3 3035 47 1132م كوير ناسك كاكه مين رسول عزيز عبدهللا بابير اسماعيل زنكنه 6830
عوينه كوير مخمور نينوى 67251624 4 3031 190 1241م كوير سميرة عبدهللا سليم عزيز عبدهللا رسول مصطفى  6831
ديبكة كنديناوة مخمور نينوى 5 3035 54 610 كنديناوة ھتاو محمد شاكر عزيز عثمان حمه صالح صادق  6832

تل الميرة كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 182 211م كنديناوة بدريه محمود  عزيز عثمان رسول محمد  6833
بونغبينة كوير مخمور نينوى 1 3030 54949 275 قراج بكم يابه قادر عزيز عثمان قادر حسن  6834
ارفع م سنجار سنجار نينوى 66982752 1 3006 127 981 سنجار يازي امين حسين عزيز علي ابراھيم اسماعيل البيواتي 6835

زمار تلعفر نينوى 4 3021 192 2189 سنجار بھية يوسف عمر عزيز علي حبش حسين علي 6836
بريقو ديبكه مخمور نينوى 67009200 6 3005 161 607م كنديناوة كوردستان عبدالرحمن حسين عزيز علي عبدهللا حمد  6837
كنديناوة مخمور مخمور 1 3047 83 106م كنديناوة عزيز عمر درويش عبدهللا    6838
كرجال قراج مخمور 67646538 6 3028 27 1049 قراج عبر ابراھيم عمر عزيز عمر على فتاح سيدان 6839

محمد رشان شيخان نينوى 66979944 1 3004 12 1421م شيخان فاطمه عبدهللا صابر عزيز قاسم علي ممي 6840
كفروكي سنجار سنجار نينوى 67006318 9 3008 150 454م القحطانية كلي بركات سلو عزيز كبعو شيبو نافخوش ادي 6841

زمار تلعفر نينوى 2 3022 129305 647 زمار فخريه محمد حسو عزيز اللو عمر مراد  6842
كوير مخمور نينوى 5 3029 124 1428 اربيل مامز حسين عبدهللا عزيز محمد اسماعيل بيران  6843
شيخان شيخان نينوى 66979051 4 3003 121 333م شيخان عيدى على حسن عزيز محمد حاجي حسين 6844

كاوةرة ديبكة مخمور نينوى 3 3036 32240 162 كنديناوة صافيه محمد امر عزيز محمد عزيز   6845
ھنجروك فاروق شيخان نينوى 66978807 2 3003 168 1414 شيخان اديبه محمد عبدهللا عزيز محمد كاكل محمد 6846
دار بستا شيخان شيخان نينوى 66977569 5 3002 119701 599 شيخان خانم رمضان يونس عزيز محمد مصطفى علي 6847
كعتيل كوير مخمور 0000399 2 3032 2877 141 كوير خيال محمد امين بابكر عزيز محمود احمد ابراھيم  6848

كنديناوة مخمور نينوى 9 3028 49832 25 مخمور بھيه محمد شريف عزيز مراد رسول رشيد  6849
دينكاوه باقرته مخمور 67254584 7 3030 106 262م مخمور نخشين حمد عمر عزيز مصطفى اسماعيل يوسف سيان 6850

كوير مخمور 8 3032 173 245 قراج خاتون مولود درويش عزيز مولود درويش سعيد  6851
شيخان شيخان نينوى 66883886 5 3002 118826 595م شيخان نجاه عاشو عبدهللا عزيز نادر يوسف ابراھيم 6852

كومه شين قراج مخمور نينوى 7 3029 44 118 قراج مريم مغديد عثمان عزيز ھاور عثمان قربى ساره يى 6853
زمار تلعفر نينوى 8 3021 66 982 زمار خالد علي حسين عزيمة احمد خلف   6854
ربيعة تلعفر نينوى 67375333 3 3022 132935 665 ربيعه عزيمة حسن درويش حاجي الخوخة   6855

عين عبوس زمار تلعفر نينوى 8 3021 129213 647 زمار عزيمه محي علي عزيز    6856
سنجار سنجار نينوى 67649805 6 3011 6 294م سنجار لطيفه يحى موسى عساف خليفه وھب موسى الموسى 6857

صفيه كوير مخمور 6 3028 117 329م كوير سوله عبدهللا عرب عسكر ذياب عسكر عبدلي  6858
سنجار نينوى 6 3019 150 380 سنجار نجاح سيمو حسين عصام الدين محمود احمد   6859

الحاتميه القيروان سنجار نينوى 5 3019 106555 533 القيروان عصام خلف ميشو دھش الدھش   6860
مجبوريه سنجار سنجار نينوى 67007918 6 3009 160 47م سنجار مسري رشو محمود عصمان شيخو عثمان عيسو  6861

ربيعة تلعفر نينوى 5 3021 132926 665 ربيعه حاجي عثمان حنش عصمت حاجي ميرزا خنش ال حبش 6862
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قراج مخمور نينوى 5 3028 56041 281 قراج عصمت رحمان حمد بابكر    6863
قراج مخمور نينوى 5 3028 56041 281 قراج عصمت رحمان حمد بابكر    6864
قراج مخمور نينوى 5 3028 56041 281 قراج عصمت رحمان حمد بابكر    6865
كوير مخمور نينوى 9 3028 29857 150 اربيل دنيا اسماعيل حسين عصمت سعيد امين   6866

كه ور كوير مخمور 6 3028 28852 145 كوير كريم شيخان مصطفى عصمت صالح محمد حسين  6867
عبدالي م شيخان شيخان نينوى 66979998 5 3004 171 1417 شيخان مريم عبدهللا يونس عصمت صالح يونس خاف 6868
باباو شيخان شيخان نينوى 66979185 6 3004 147 1403 شيخان شاھزمان عيدالكريم رمضان عصمت صبرى مصطفى احمد 6869

مخمور 68224137 10 3042 عصمت عبدهللا احمد عزيز    6870
البشر كلك حمدانية نينوى 67972224 3 3048 35449 178 حمدانية سميره حاسم محمود عصمت عثمان عبدالرحمن عثمان  6871

كوير مخمور نينوى 3 3029 171 7م كوير عصمت عثمان مصطفى ابراھيم شيخانمحمد احمد محمد 6872
شيخان نينوى 66982598 9 3004 44 2254م شيخان خالت برھان عالء الدين عصمت علي انور محمد 6873

شيخان شيخان نينوى 66977564 5 3002 119704 599 شيخان ميان سليم شاباز عصمت محمد لطيف ككو 6874
حمدانية نينوى 11 3032 34 1762 القوش عصمة محمود فتاح  6875

زمار تلعفر نينوى 67375483 8 3022 186 2147 زمار عصمت مصطفى حاجي عبدهللا ال حاجغزاله سليمان علي 6876
زمار سنجار نينوى 0344395 9 3010 35 731م القحطانية غزالي قاسم عباس عطو جطو خرو قاسم  6877

ماميسا زمار سنجار نينوى 3 3010 111494 558م الشمال نازدارك حسن قاسم  عطو حسين ھفند بازو الدخي 6878
جداله القحطانية سنجار نينوى 67458148 4 3020 40 1531م القحطانية نسرين سيدو كلي عطو صبري فارس بيسو جيلكي 6879
بيركي سنجار سنجار نينوى 67006315 9 3008 108399 542 القحطانية نية خلف شمو عطو علي داود الياس المعو 6880
صوفيا زمار تلعفر نينوى 66883103 2 3001 18 675م زمار ختاف علي سمو عطو قاسم محي  رشكاني 6881

زمار سنجار نينوى 67727585 8 3012 114698 5144 الشمال عدالن ابراھيم كارس عطو يوسف يوسف عطو  6882
كوير مخمور نينوى 5 3028 29815 150 اربيل سعد مولود سليمان عطيه بيرداود حسين   6883
كوير مخمور 8 3032 31259 157 كنديناوة رجب حمد امين بير داود عطيه سمايل بيرداود طة  6884

برايم باول قراج مخمور نينوى 1 3030 53903 270 قراج عمر فقي سمايل عطيه صديق حسين خضر  6885
قراج مخمور نينوى 5 3029 105 40م كوير اسعد حسن  عطيه صوفي محمد حمد صالح  6886

زاكة كوير مخمور نينوى 1 3030 115 151 كوير قادر علي  عطيه عبدهللا ميكائيل ولي  6887
قراج مخمور 1 3029 3 1454م قراج احمد اسماعيل  عطيه كريم عبدهللا داود  6888
قراج مخمور 1 3029 3 1454م قراج احمد اسماعيل  عطيه كريم عبدهللا داود  6889

حمدانية نينوى 12 3032 17219 539 الشمال عطيه كريم قادر  6890
حمدانية نينوى 12 3032 17219 539 الشمال عطيه كريم قادر  6891

كوير مخمور نينوى 2 3030 18 70 اربيل عطيه محمد خضر     6892
زيروان زمار سنجار نينوى 67647934 7 3015 64 521م الشمال غزال حسين خلف عفدال سيدو خلف عفدال  6893

سنجار نينوى 4 3008 186 981م سنجار محبت رشو باجو عفدال يوسف ھافنت ابراھيم  6894
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 7 3023 144 2286م زمار بھار رشو سعدي عفدو ابراھيم حسن عمر ابراھيم 6895

سنجار سنجار نينوى 8 3010 88 477 سنجار عدون مطو سعدون عفدو قاسم خدر   6896
حيالي القحطانيه سنجار نينوى 0339893 8 3011 110457 553م القحطانية عكو خلف علي عفدو مراد ھفند خضر  6897

سنجار سنجار نينوى 2 3010 114 587م سنجار كوري عمر مازي عفدو مندو حسن حسين ادي 6898
حمداغازمار زمار تلعفر نينوى 669786350 7 3002 55 2286م زمار سعديه سفر رشيد عقيل خلو رشيد قاسم ال سليمان 6899
طوبزاوه شيخان شيخان نينوى 67647500 7 3031 193 1647م بعشيقه كلي حيدر خالد عقيل علي خضر محمد  6900

زمار تلعفر نينوى 2 3051 132497 663 زمار زاھده محمد سعدو عكاش احمد قباط علي  6901
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شيخان شيخان نينوى 66978882 3 3003 179 865 شيخان صباح جاسم حسين عكيد محمد يونس يوسف 6902
الممان شيخان شيخان نينوى 66979193 7 3004 133 267م شيخان بشري محمد طاھر عبيد عكيد مصطفي بركات يوسف 6903
نيجي شيخان شيخان نينوى 66979030 4 3003 83 11954م شيخان فاطمه علي عبدالرحمن عالء الدين عبدهللا احمد 6904

سنجار سنجار نينوى 67458026 1 3020 57 2297م سنجار ليلى علي عزيز عالءالدين خلف محي يونس  6905
زمار سنجار نينوى 66883159 2 3001 36 45م سنجار ستفيه مراد دھو علو الياس حسو دھو ھبابات 6906

سنجار نينوى 10 3007 106540 533 القيروان علو ايالس ھبو نافخوش    6907
سنجار سنجار نينوى 1 3012 108 1097 القحطانية ليلى المان شيبو علو حسن افدل خلف العمر 6908
سنجار سنجار نينوى 67761232 7 3016 141 542م القحطانية غزالي مراد خلف علو حسن علو حسين حمي 6909
م سنجار سنجار نينوى 67008742 2 3009 18584 543م القحطانية خنسو خدر عباس علو حمد عباس ماجد  6910

صفيه شيخان نينوى 67972967 1 3051 119437 598 شيخان زليخه موسي عمر علو حمو على كوركيس 6911
زمار تلعفر نينوى 9 3021 53 2268 زمار قمري حسين حاجي علو صوفي شيفو   6912
سنجار سنجار نينوى 4 3010 68 454 القحطانية كوري قاسم ميرزا علو كلش مرزا حسو الخالتي 6913

على عبار زمار تلعفر نينوى 66883227 3 3001 7 2189م زمار فاطمه حسن سعيد على احمد نعمو ال بوطى  6914
شيبانه زمار تلعفر نينوى 67805594 1 3024 151 2296م زمار فخرى على اسماعيل على اسماعيل ابراھيم حسو ال برو 6915
شيبانه زمار تلعفر نينوى 67805594 1 3024 151 2296م زمار قمرى حسن حمادى على اسماعيل ابراھيم حسو ال برو 6916

رمبوسى غربى سنجار سنجار نينوى 67458049 1 3020 148 389 القحطانية غزال حسين علو على بركات عيسو ميرزا  6917
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805599 1 3024 188 2288م زمار غزاله احمد بشير على حسين عيدو مراد ال حكر 6918

شمال سنجار نينوى 67007901 6 3009 113221 567م الشمال عموش صالح خدر على حسين قاسم يوسف الرشكانى 6919
زمار سنجار نينوى 66883372 4 3001 104298 522م سنجار اديبه عبدهللا بطوش على حيدر الياس خضر  6920
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 116 2128م سنجار خنسى سليمان رشو على خلف الياس مطو ھبابات 6921

حليقى زمار سنجار نينوى 67725152 2 3014 113610 569 الشمال روشى خديده سليمان على خلف مطو كالو ابى اوسو 6922
صوفية زمار تلعفر نينوى 67805695 10 3023 128297 642 زمار بھار ابراھيم كلى على دولماز ناصر  رشكانى 6923
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67805548 10 3023 197 2038 زمار حسنى خليل سعيد على رشيد على يوسف ال يوسف 6924
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67805548 10 3023 197 2038 زمار سيسى كرى موسى على رشيد على يوسف ال يوسف 6925

م سنجار سنجار نينوى 2 3021 181 1367م القيروان حسينه عطى خضر على سليمان حيدر   6926
شيخان شيخان نينوى 66979118 6 3004 93221 467 شيخان زكيه حمد حسن على صابر عمر موسى 6927
شيخان شيخان نينوى 66979827 7 3004 190 1411 شيخان ناحيه علي احمد على عبدهللا عبدهللا جانكير 6928

محمد رشان شيخان نينوى 66979943 1 3004 136 1967 شيخان ميديا فاخر سليمان على عمر على حجى 6929
شلكيه زمار تلعفر نينوى 67805588 1 3024 144 2256م زمار ھديه محمود برندار على عمر ميرزا عيدو  6930

قراج مخمور نينوى 5 3028 54 272 قراج كالويز حسين رسول على قادر حمد عبدهللا  6931
على عبار زمار تلعفر نينوى 66883231 3 3001 78 2168م زمار خوخى احمد نعو على قاسم حسين على  6932
كرى زركه شمال سنجار نينوى 67007293 9 3007 90 358م الشمال طعننه خدر على اوسمان على قاسم علو اوسمان  6933
ديمكار كوير مخمور 8 3032 63 1263م كنديناوة زينب فقى عبداللة على محمد اسماعيل احمد  6934

شيخان نينوى 66982552 9 3004 009005 596 شيخان رمزيه صالح جاسم على محمد محمد محمد 6935
قراج مخمور نينوى 9 3029 162 118 اربيل روناك احمد خضر على محمود سيره   6936

كورلند شمال سنجار الموصل 9 3019 116630 584 الشمال كوزي حجي مراد على محمود نمر جانكير  6937
الوه ر ديبكه مخمور نينوى 68051518 9 3036 96 1126 كنديناوه بيان قادر اسماعيل على ياسين طه  بنديان 6938

قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 67805597 1 3024 132660 664 ربيعه بيبون مصطفى درويش على يوسف كلش اسماعيل ال جندى 6939
زمار تلعفر نينوى 67375290 4 3022 68 520 زمار نوفة حسين حسن علي ابراھيم حسن حسين سادانى 6940
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حمداغا زمار تلعفر نينوى 8 3021 151 328 زمار ميران محمد احمد علي ابراھيم حسين احمد ال حمد 6941
زمار تلعفر نينوى 67375402 7 3022 129124 646 زمار امينة ابراھيم صالح علي ابراھيم حسين مراد  6942
سنجار سنجار نينوى 2 3021 134 351م سنجار ھدي نوري حيدر علي ابراھيم حيدر   6943

شيبانه زمار تلعفر نينوى 669786379 7 3002 17 2268م زمار جيھان عبدالكريم رشيد علي ابراھيم خليل علي ال مندو 6944
كرسي زمار سنجار نينوى 67649465 1 3011 151 358م الشمال شمى ابراھيم نوبال علي ابراھيم دربو محكي  6945
حيالي سنجار نينوى 5 3007 111186 556 القحطانية شمي كتي خلف علي ابراھيم صفر   6946

مجمع حطين زمار سنجار نينوى 67007358 1 3008 191 980 الشمال بسي علي بكر علي ابراھيم علي شاوردي  6947
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375450 7 3022 312719 664 ربيعه بھيه يوسف مراد علي ابراھيم مراد موسى ال موسى 6948
كوكلن زمار سنجار نينوى 67650927 3 3011 178 992م الشمال عمشه حسن سيدو علي ابراھيم ميرزا عمر ال زرو 6949
سحيلة زمار تلعفر نينوى 67805611 1 3024 33 2295م زمار نوره احمد محمد علي ابراھيم ناصر احمد  6950
سميله زمار تلعفر نينوى 66979643 5 3003 169 2268م زمار ھديه محمد عبدهللا علي احمد ابراھيم عزيز ال جانكير 6951
يرمھوك شيخان نينوى 0195869 4 3026 49 2255م شيخان سوزان عباس اسماعيل علي احمد خضر علي 6952

زمار سنجار نينوى 67459827 9 3020 109174 546 القيروان زھرة عباس خلف علي احمد خلف دھمان  6953
كنداله زمار سنجار نينوى 67649520 1 3011 117 1027م الشمال غريب شعبو علي علي احمد دربو مراد  6954

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 7 3021 129 2296م زمار نمشه محمد عبدالكريم علي احمد عارف محمد ال عارف 6955
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66978719 1 3003 21 1421م شيخان خيريه عبدالكريم جيرجيس علي احمد علي احمد 6956

شيخان شيخان نينوى 66978570 9 3002 46 1403م شيخان سليمه صالح رشيد علي احمد علي عمر 6957
كلشين شيخان شيخان نينوى 0306826 3 3002 132 746 شيخان خوله اسماعيل محمود علي احمد علي عمر كوران 6958
كلشين شيخان شيخان نينوى 0306826 3 3002 132 746 شيخان محمد علي احمد علي احمد علي عمر كوران 6959

كردي كوم ديبكه مخمور 9 3037 31670 159 كنديناوة خديجه صالح بابير علي احمد مصطفى اسماعيل  6960
سنجار نينوى 9 3009 3 781 سنجار شمسي محمود ناصر علي احمد نعمت حمد السموقي 6961

زمار سنجار نينوى 67647952 7 3015 116110 581 الشمال ھديفة قاسم يوسف علي ادو سيدو خلف البكري 6962
قراج مخمور 1 3030 137 37 مخمور رمزيه سعيد اسماعيل علي اسعد اسماعيل رسول اومربل 6963

سافيه كوير مخمور 2 3030 181 1678م كوير اتين قادر روسو علي اسعد محمد علي  6964
فاروق شيخان نينوى 66883564 6 3001 118755 594 شيخان عائشه رمضان اسماعيل علي اسماعيل عزيز خليفه 6965
كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 115 29 كنديناوة ساكنه صالح بايز علي اسماعيل محمود   6966
شمال سنجار نينوى 67649903 7 3011 954 781 الشمال بھار خلف حسن علي اسماعيل ھسن خلي الخالدي 6967

خزنةتبة برطلة حمدانية نينوى 4 3051 25 658م برطلة غالية عبدهللا فتح هللا علي الياس بكدش احمد  6968
اسكينه سنجار سنجار نينوى 0340777 8 3011 110719 554 القحطانية اليفه حسين خلف علي الياس حسن علو  6969
الورديه سنجار سنجار نينوى 67007499 3 3008 189 587م القحطانية ريحان بشار قاسم علي الياس علي عيسى زندنان 6970

قراج مخمور 2 3032 116 1097م مخمور ليلي سامي بكر علي باراني يونس قادر  6971
قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375424 7 3022 139 941م ربيعه نازدار جميل عمر علي تاج الدين عمر صوفي  6972

سنجار سنجار نينوى 8 3010 78 540 سنجار شمسي نعو مراد علي جردو مراد غانو  6973
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 5 3022 125 2298 زمار زينة عادل كري علي جعفر كري عصمان احمد 6974

سنجار سنجار نينوى 67649806 6 3011 109 1249م سنجار عمشه حسين قاسو علي جعو حمو حسين احمد 6975
نيجه يي شيخان شيخان نينوى 66979223 6 3003 15 1959م شيخان سليمه عبدالسالم عبدالقادر علي جمعه امين جمعه 6976

ديبكة مخمور نينوى 1 3033 183 95 كنديناوة فاطم علي شريف علي جميل علي بك حسن  6977
سنجار سنجار نينوى 67008745 2 3009 108538 543 القحطانية عدالني سيدو حمو علي جندو خديدة ھمو الحمو 6978
زمار سنجار نينوى 67726606 1 3015 78 306م الشمال غزال خلف قاسم علي جوكي علو قولو الخليقى 6979
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جدالة سنجار نينوى 66980746 8 3009 49 587م القحطانية بطن خديدة سيدو علي جونو خلف  جندو 6980
شيخان نينوى 0294388 4 3026 90 2255 شيخان رانيه محمود محمد علي جيجي موسى مادو 6981
سنجار نينوى 7 3022 32985 665 ربيعه عائشه خالد عارف علي حاجي عثمان شرف  6982

محل اومران قراج مخمور 7 3032 156 135 قراج محتبر رشيد بيربال علي حامد بيربال   6983
زمار سنجار نينوى 67727556 8 3012 15 454 القحطانية ساري حسين حسن علي حامو خلف   6984

شيخان نينوى 0294388 4 3026 90 2255 شيخان على فقى عزيز علي حجي الياس حسين 6985
سنجار سنجار نينوى 67007270 8 3007 6 423 الشمال روس خدر حجي علي حجي حسين مطو  6986
م سنجار سنجار نينوى 66980321 1 3006 157 324م سنجار حسن علي حجي علي حجي سلو حسن بيوات 6987
م سنجار سنجار نينوى 66980321 1 3006 157 324م سنجار خنس خلف حكو علي حجي سلو حسن بيوات 6988

عين حلوه شيخان شيخان نينوى 66982470 8 3004 11 2207م القوش ريحان صالح حفظ هللا علي حجي شاباز مصطفي 6989
سنجار سنجار نينوى 67650866 2 3011 104994 525م سنجار كامو عيدو حسن علي حجي شالل   6990
شمال سنجار نينوى 66978274 6 3002 125 877 الشمال بھار قاسم خدر علي حجي مراد نعمت الرشككاني 6991
شمال سنجار نينوى 66978274 6 3002 125 877 الشمال نوري علي حجي علي حجي مراد نعمت الرشككاني 6992

حيالي سنجار سنجار نينوى 67006292 9 3008 110541 553م القحطانية علي حسن ابراھيم شرو شافي باقي   6993
سنجار نينوى 3 3014 15254 527 القيروان وضحه علي حجي علي حسن خلف جدوع  6994

صوفيه زمار تلعفر نينوى 67805547 10 3023 128227 642م زمار مريم ناصر سلي علي حسن شمو  رشكاني 6995
القيروان سنجار نينوى 4 3008 175 920م سنجار غزال سيفو قاسم علي حسن قاسم منت االوسو 6996
م سنجار سنجار نينوى 67006665 1 3009 157 2037 سنجار عزيزه عبدو قاسم علي حسن محمود علو سرحوكي 6997

تل ابوظاھر تلعفر زمار نينوى 6 3021 130387 652 زمار اديبة حسين ناصر علي حسن ناصر حسين  6998
زمار سنجار نينوى 67649456 1 3011 46 600م الشمال حياة قاسم اوصمان علي حسو حنتو حمو  6999

حمد اغا زمار تلعفر نينوى 3 3021 129028 646 زمار مريم يوسف خالد علي حسين ابراھيم محمد ال ابراھيم 7000
اسكينيه سنجار سنجار نينوى 0196312 7 3012 110674 554 القحطانية ارزاني خلف خدر علي حسين احمد ناصو العيسى 7001

زمار تلعفر نينوى 4 3021 51 1529م زمار علي حسين اسماعيل حسين ال اسماعيلفاطمه عمر علي 7002
سنجار سنجار نينوى 66978266 6 3002 109230 547 سنجار سميه ابراھيم حيدر علي حسين الياس خضر المبدال 7003

شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979622 5 3003 93 2268م زمار حنيفة جاسم محو علي حسين بادر خلف ال ميرزا 7004
سيقبات زمار تلعفر نينوى 7 3021 129802 650 زمار مياسه علي عبدو علي حسين رمو زيدو  7005
كبرتو افائدة سميل نينوى 68003504 2 3025 140 257 فايده عبدي علو سلو علي حسين سليمان يوسف  7006

كرده شينه كنديناوة مخمور 68224792 4 3043 31852 160 كنديناوة كھرباء عبدهللا مصطفى علي حسين صالح بيره  7007
حصاروك قراج مخمور 68224582 4 3042 170 1418م قراج نشتيمان عزيز حمه صالح علي حسين صالح عبدهللا  7008
حصاروك قراج مخمور 68224582 4 3042 170 1418م قراج نشتيمان عزيز حمه صالح علي حسين صالح عبدهللا  7009

اشمال سنجار نينوى 67172547 6 3005 115870 580 شيخان بارزان ابراھيم مراد علي حسين علي   7010
ربيعة تلعفر نينوى 67805557 1 3024 133168 666 ربيعه بشرة محمد خلف علي حسين علي جندو  7011

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67376167 10 3022 132642 664 ربيعه كريمه احمد يوسف علي حسين علي ھسام ال ھسام 7012
عرخالد زمار تلعفر نينوى 66883010 1 3001 11 2189 زمار مريم احمد عرب علي حسين محو  اوسو 7013

زمار سنجار نينوى 67375327 3 3022 104 319م ربيعه فاطمة عمر احمد علي حسين يوسف الوند ال ابراھيم 7014
جلھويزة كنديناوة مخمور 67970184 4 3049 164 1464م كنديناوة مرضية بالل حسين علي حسين يونس حسين  7015

مخمور مخمور نينوى 9 3028 26839 135 كوير خاني خاليد احمد علي حمد ابراھيم مامند  7016
كرداو قراج مخمور نينوى 67649199 4 3031 24 1075 مخمور نجيبة احمد رشيد علي حمد امين درويش وسو  7017

كوير مخمور نينوى 10 3030 112 3445 كوير فاطم خضر اسماعيل علي حمد امين محمدصالح   7018



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

كوير مخمور نينوى 1 3032 54982 275 كوير شمام احمد خضر علي حمد جبرائيل احمد شيرواني 7019
مخمور مخمور نينوى 66978914 3 3003 26614 134 مخمور بكم حسن حسين علي حمد حسين حمة  7020

تيكالو كنديناوة مخمور نينوى 6 3033 32732 164 كنديناوة اسمر محمد عبدالقادر علي حمد عبدهللا يونس  7021
حيالي القحطانية سنجار نينوى 67649909 7 3011 110479 553 القحطانية مرجان حسن علو علي حمد ھافند   7022

سنجار سنجار نينوى 67727032 10 3011 109186 546 القيروان خديجة محمود يونس علي حمش برو خضر البرو 7023
سنجار سنجار نينوى 67649998 8 3011 142493 713 القحطانية كوزي الياس حذر علي حيدر ابراھيم  االبراھيم 7024
سنجار سنجار نينوى 67727039 10 3011 109956 550م القحطانية كالن خضر صالح علي حيدر خدر دربو ادي 7025

سنجار نينوى 66981122 3 3006 109106 546 سنجار اديبة خضر حمزة علي حيدر مسطو احمد  7026
زمار سنجار نينوى 67375334 3 3022 36503 683 ربيعه حلوة يوسف حسين علي خالد حسين حسن  7027

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375168 6 3022 132615 664م ربيعه ساره احمد اسماعيل علي خالد محو  ال علي 7028
شمال سنجار نينوى 0339767 3 3011 175 66م سنجار غزالة جردو سلطان علي خدر حكو زيبو  7029
سنجار سنجار نينوى 67649855 6 3011 69 784 سنجار خونافي جوكي مجك علي خدر قاسم خلف محي 7030
قراج مخمور 68224708 3 3043 91 1073 قراج نشتيمان مصطفى عبدهللا علي خدر مولود روستم ھموندي 7031

زيروان زمار سنجار نينوى 67647926 7 3015 170 477م الشمال سيفي حجي الياس علي خديده قاسو بكر  7032
زيروان زمار سنجار نينوى 67647926 7 3015 170 477م الشمال شيرين خديده قاسو علي خديده قاسو بكر  7033
زوجاني م سنجار سنجار نينوى 67007738 10 3008 108876 525 سنجار ميان حمه برھم علي خضر الياس خلو  7034

سنجار سنجار نينوى 67727403 1 3012 109374 547 القيروان خناف خضر ميرزا علي خضر الياس عبدي ناصر 7035
زمار سنجار نينوى 66883203 3 3001 189 2233م سنجار قسميه قاسم محمد امين علي خضر حمزه محي  7036

كرو لند شمال سنجار نينوى 67727428 7 3012 170 615 الشمال سوسن كيو كني علي خضر سورو ميرزا  7037
الخان سنجار نينوى 66981156 3 3006 103978 520م سنجار شيرين ايزدين عمر علي خضر سيدو كالي  7038

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66980106 2 3004 27 1413م شيخان شيماء ياسين محمد علي خضر علو محمدصالح 7039
قصركي م سنجار سنجار نينوى 67007683 10 3008 82 1247م البعاج اسمر اوصمان شيبو علي خلف خديدا بشار  7040
جداله سنجار سنجار نينوى 67649329 2 3011 44 647م سنجار سارة برو خلف علي خلف خرمش زندين اوسو 7041
حطين زمار سنجار نينوى 67727189 6 3012 114196 571م الشمال ونسة خدر قادو علي خلف دقو خلف السموقي 7042

سنجار سنجار نينوى 7 3010 104378 522 سنجار نشميه مراد عيفان علي خلف صكر برو الصكر 7043
زمار تلعفر نينوى 9 3021 130 1968 زمار بھار دربو مراد علي خلف عبدي مراد  7044
زمار تلعفر نينوى 66883451 5 3001 83 520 زمار كوري ھسو بلي علي خلف محي محمد  7045

سمي ھيشر سنجار سنجار نينوى 67007546 3 3008 170 587م القحطانية خنان درويش سليمان علي خلف ميرزا سعدون زرو 7046
سنجار سنجار نينوى 67007994 2 3009 174 17م سنجار منيفة يحي يونس علي خليفة وھاب موسى الموسي 7047

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67805688 10 3023 112 2296م زمار قمريه عمر ھسن علي خليل ابراھيم عمو  7048
سنجار نينوى 9 3019 177 1983م قحطانية علي خليل سليمان علي السلو   7049

سنجار سنجار نينوى 67458203 6 3020 61 م٤٣ سنجار نرمين اسماعيل امين علي خليل محمد نايف  7050
زمار سنجار نينوى 67006316 9 3008 63 358 الشمال حلوس حجي رشو علي داود رشو حسين البازوي 7051

بارا شمال سنجار نينوى 67649536 1 3011 114072 571 الشمال امينة حسين مراد علي دھار ديبو   7052
سنجار سنجار نينوى 66883164 2 3001 176 1141م سنجار سمه خضر احمد علي رزا مراد علي  7053

كابارا سنجار سنجار نينوى 67007816 5 3009 110003 551 القحطانية غزال جردو قاسم علي رشو حجي ابراھيم زغال 7054
كھيل زمار سنجار نينوى 67459802 9 3020 19 2063م الشمال نركز محلود حاجو علي رشو كرزو بوزو رشكني 7055
الوليد زمار تلعفر نينوى 67375493 8 3022 164 872م ربيعه شيرين عمر ھسام علي رشيد حاجي علي ال علي 7056

سنجار نينوى 2 3021 96 993م سنجار خانم فرحان خلف علي رضا خلف   7057
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زمار تلعفر نينوى 67805601 1 3024 148 2295م زمار حلوة عمر علي علي رمضان يوسف حسين ال حسين 7058
الوردية سنجار نينوى 66980736 8 3009 111 988 القحطانية خاني قاسم رش علي زلفو خلف   7059
موسكان زليكان شيخان نينوى 0294255 7 3001 149 1403 شيخان حمديه عبدالكريم رمضان علي سعدون علي حسن 7060

مجمع التاميم شمال سنجار نينوى 67649486 1 3011 160 987م الشمال نظيفه سليمان يوسف علي سفر عبدو خليل  7061
قصركي سنجار سنجار نينوى 2 3010 109918 550ب القحطانية عدى مراد عتو علي سلو عيدو عمروك ادي 7062
باشوك قيروان سنجار نينوى 0344943 7 3010 62 308م سنجار عمشه قاسو بكر علي سليمان بشار خلف  7063
خجري زمار تلعفر نينوى 6 3022 29 1440 زمار ملكة عمر ميرزا علي سليمان عمر علي العلي 7064
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375808 8 3022 132865 665 ربيعه عمشه عمر احمد علي شابي محمد نبي ال محمد 7065
جدالة سنجار سنجار نينوى 0330233 10 3010 109639 549م سنجار كزوان حسين قاسم علي شرو خلف خدر  7066

كرجامعي القيروان سنجار نينوى 3 3010 106341 532م سنجار سيفي حجي خديده علي شرو خلف درويش  7067
زمار سنجار نينوى 67649864 6 3011 76 582 الشمال برين كجو تمو علي شمو ملكو حسين الشريكاني 7068
كوير مخمور نينوى 4 3029 138 113 كوير فخريه محمد حسين علي صادق علي   7069
سنجار سنجار نينوى 2 3021 5 1582م القيروان بةيمان جميل وھب علي صالح حسين محمد  7070
زمار تلعفر نينوى 67375446 7 3022 132100 665 ربيعه روزين مصطفى عمر علي صالح حمدانية حامد  7071
سنجار سنجار نينوى 67006531 4 3005 109146 546 سنجار اديبه احمد يونس علي صالح سليمان خضر السليمان 7072

جة لتون ديبكة مخمور 68224330 6 3043 157 229 كنديناوة علي طاھر حمد     7073
جقلوك كنديناوة مخمور 68224983 6 3042 26 1434 كنديناوة سعدية مصطفى عبدهللا علي طه محمد روستم سنجاري 7074

برطلة حمدانية نينوى 4 3051 143 658 بشرى خمير خليل علي عباس سليمان   7075
زمار تلعفر نينوى 67375317 3 3022 103 319م ربيعه علي عبدالحميد صالح تاج الدين ال تاجقمري حسين يوسف 7076

بشار كوير مخمور نينوى 2 3029 55 160 مخمور اواز عبدهللا محمد امين علي عبدالكريم علي   7077
محل اومران قراج مخمور نينوى 8 3029 99 118 قراج بيمان بكر محمود علي عبدهللا احمد خضر  7078
عوينه كوير مخمور 3 3044 30197 151 كوير نجمه حسين عزيز علي عبدهللا حسين عبدهللا  7079
باره زمار سنجار نينوى 67006749 9 3009 114318 572 الشمال غزال شمو جوكو علي عبدهللا خلف حسن السموقي 7080

قراج مخمور 1 3033 81 530م قراج ھمين مجيد محمدامين علي عبدهللا سعيد رسول بلباس 7081
كاريتان ديبكه مخمور 3 3038 1045 61 كنديناوة بيمان صالح شفيق علي عبدهللا عبدالرحمن عمر  7082

زمار سنجار نينوى 66883385 4 3001 115 324م سنجار فضيله ابراھيم داود علي عبدهللا عمر عيسي  7083
نيجي م شيخان شيخان نينوى 66978678 10 3002 174 1411 شيخان صافبه سليمان عبدالقادر علي عبدهللا معروف حسين 7084
عوينه كوير مخمور 3 3030 135 1437م كوير سميرة والي احمد علي عبدالمجيد حمد مال  7085
سھيلة زمار تلعفر نينوى 67375177 6 3022 150 2187م زمار علي عبدو عمر ابراھيم ال برو   7086
اسكينيه سنجار سنجار نينوى 67649856 6 3011 110508 553 القحطانية زھره بشار خضر علي عتو خضر مندي شيخ خضر 7087

محمد اومران قراج مخمور 3 3030 175 105 مخمور رقيه محمود سمايل علي عثمان حسن بابير  7088
زمار سنجار نينوى 67375806 8 3022 132926 665 ربيعه فاطمة حاجي قاسم علي عثمان خنش حاجي  7089
زمار تلعفر نينوى 2 3022 164 2146 زمار فيروز محمد قاسم علي عثمان قاسم حاجي  7090

عوينه زمار تلعفر نينوى 67375474 8 3022 132852 665 ربيعه عائشه ابراھيم محمد علي عثمان مصطفى بينان ال بينان 7091
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375474 8 3022 132852 665 ربيعه عائشه ابراھيم محمد علي عثمان مصطفى بينان ال بينان 7092

كوير مخمور نينوى 4 3029 170 55م كوير فھيمه وسمان عبدهللا علي عثمان مصطفى حمد  7093
زمار سنجار نينوى 67649835 6 3011 10 615 الشمال ليلو بركان اوني علي عزيز حسين   7094

عوينه كوير مخمور 3 3030 7 82م كوير خديجه قادر عبدهللا علي عزيز سعيد نبي  7095
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67375126 6 3022 26 2295 زمار مريم عمر مراد علي عفدو ابراھيم حسن ابراھيم 7096
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كوير مخمور نينوى 4 3029 156 58 كوير خديجه حسن محمد علي عمر احمد شاوت سورجي 7097
كانيان كنديناوة مخمور نينوى 1 3032 3266 164 كنديناوة فوزيه محمد عزيز علي عمر حسن اسماعيل  7098

مجمع العروبه زمار سنجار نينوى 67728653 9 3013 115907 580م الشمال كرني سيدو خدر علي عمر خلف جومر الھركاني 7099
كعتيل كوير مخمور 68224157 1 3043 139 1007م كوير فريدة ياسين بكر علي عمر صوفي محمد  7100
شيبانه زمار تلعفر نينوى 669786353 7 3002 150 2256م زمار حليمه احمد ابراھيم علي عمر علو مراد ابي علو 7101
شيبان زمار تلعفر نينوى 67375461 8 3022 189 2296م زمار فيروز حيول محمد علي عمر علي برو ال برو 7102

شمال سنجار نينوى 67459916 8 3020 133 901م الشمال غزالة الياس سليمان علي عمر علي حسن الخالدي 7103
دھوبي زمار سنجار نينوى 67009258 9 3005 84 987 الشمال باكزه علي عمر علي عمر موسى كتي عنو 7104
دھوبي زمار سنجار نينوى 67009258 9 3005 84 987 الشمال عموشه حردو قولو علي عمر موسى كتي عنو 7105
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805653 10 3023 166 1288م زمار سلطانة حسن قاسم علي عمر ھسن حاجي ال ويردي 7106
كندالة زمار سنجار نينوى 66981233 9 3006 114371 572 الشمال علي عيسى حسن خمو    7107
بارة زمار سنجار نينوى 9 3006 114037 571 الشمال علي غانو مراد غانو    7108

سنجار نينوى 3 3007 104839 525 سنجار علي فارس الوند بشار الالوندي   7109
جوار كومل قراج مخمور 3 3029 54286 272 قراج عائشة عزيز رمضان علي فقي اسماعيل عبدهللا بلباس 7110

مخمور 7 3003 26564 133 مخمور نجمه مصطفى حسن علي قادر اسماعيل فقي  7111
حشترالوك قراج مخمور 5 3032 134 1128م قراج لعلي حسن احمد علي قادر شريف قادر لك 7112
زماره كبير كوير مخمور نينوى 10 3028 178 1368 كوير جواھير وسو شيخه علي قادر مولود بيربال  7113
حيالي سنجار سنجار نينوى 67007483 3 3008 110527 553 القحطانية عدوية قاسم خلف علي قاسم جردو عباس  7114

سنجار نينوى 1 3009 104952 525 سنجار نعام حسين عيدو علي قاسم خضر شمكو  7115
قصركي شنكال سنجار نينوى 6 3009 10991 755 نعامي مجو عباس علي قاسم خلف ماجد االدي 7116

سنجار سنجار نينوى 2 3010 115984 580 سنجار سيفي ايزوين عمر علي قاسم رشو علي  7117
تربكه زمار سنجار نينوى 67649526 1 3011 114943 575م الشمال نوره مراد قرى علي قاسم فندي احمد  7118

زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية رامي علي قاسم علي قاسم يوسف بكر  7119
زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية رناد علي قاسم علي قاسم يوسف بكر  7120
زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية روان علي قاسم علي قاسم يوسف بكر  7121
زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية عدنان علي قاسم علي قاسم يوسف بكر  7122
زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية غزال علي قاسم علي قاسم يوسف بكر  7123
زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية فاطمة حجي سليمان علي قاسم يوسف بكر  7124
زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية نوري علي قاسم علي قاسم يوسف بكر  7125
زمار سنجار نينوى 67726978 10 3012 10972 555 القحطانية فاطمة حجي سليمان علي قاسم يوسف بكر  7126

تل عاكول قيروان سنجار نينوى 66883383 4 3001 109027 546 القيروان سعيده محمد حسين علي قاسو سمو علي  7127
سنجار سنجار نينوى 0344698 8 3011 106345 532 سنجار شيرين ابالس برھم علي قولو عربو قاسم القاسم 7128
سنجار سنجار نينوى 67007860 6 3009 129 587م القحطانية ميو علي خديدا علي قولي نيسو كشتو  7129
سنجار سنجار نينوى 0339827 3 3011 142 1076 القحطانية ساري خلف عطف علي كتي خلف جومر  7130
زمار تلعفر نينوى 67805628 1 3024 37 2298 زمار نھارى زبير خواستي علي كرنك عبدهللا سليمان  7131

صوفية زمار تلعفر نينوى 66883437 5 3001 112 910م زمار وصفة كرمز عيدو علي ماھمد عمر علي رشكاني 7132
سنجار سنجار نينوى 67006205 5 3007 11931 555 القحطانية بسي اسماعيل اوصامة علي مجو سليمان بكر شاي باقري 7133

عوينه كوير مخمور نينوى 1 3030 30348 152 كوير علي مجيد ابراھيم خدر كردي   7134
شيخان شيخان نينوى 66979057 4 3003 65 317م شيخان طيب على حاجى علي محمد الياس محمد 7135
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خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67805667 10 3023 59 2288م زمار زھرة عبدالرحمن يوسف علي محمد حاجي عبدو  7136
خورمله كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 122 145م كنديناوة ساكار رشيد اغا علي محمد حسين   7137

كلك حمدانية نينوى 67972194 3 3048 173 2231 حمدانيه رابعة محمد بايز علي محمد رشيد حسين  7138
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978946 3 3003 181 317م شيخان نركس حسن ميسا علي محمد صالح ابراھيم 7139
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 67009124 1 3005 70 1416 شيخان وھبيه عباس عمر علي محمد عبدالرحمن محمود 7140
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 0302478 3 3004 111 2253 شيخان سھيله رشيد محمد علي محمد عبدالرحمن محمود كوران 7141
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978905 3 3003 150 2155م شيخان ليلى صادق محمد علي محمد علي احمد 7142

شيخان نينوى 66979716 10 3003 21 514 شيخان فيرزو علي احمد علي محمد علي احمد  7143
جحزي زمار تلعفر نينوى 10 3021 173 780 زمار بيان ابراھيم مطو علي محمد مطو قلندر جريان 7144

قراج مخمور 8 3029 104 170م قراج خديجة اساعيل علي علي محمد ھيني عمر  7145
كوير مخمور 67254669 8 3030 608 329 كوير ھدله ياسين مجيد علي محمد وھاب فتاح  7146

كلشين شيخان شيخان نينوى 66982516 8 3004 1186100 593م شيخان علي محمدسليم علي فارس   7147
شيخان شيخان نينوى 66978766 1 3003 52 1403م شيخان نجسيه ابوزيد جميل علي محمود احمد صالح 7148
زمار تلعفر نينوى 5 3021 190 957 زمار حلوة موسي احمد علي محو حامو  ال حامو 7149
زمار تلعفر نينوى 67458796 1 3022 132 2202م زمار غزاله علي محو علي محو علي حامو  7150
سنجار سنجار نينوى 2 3021 142 17م سنجار ساجده عبدالكريم حسن علي مردان حسن زكر  7151
سنجار سنجار نينوى 67458204 6 3020 21 2233م سنجار الھام بابير احمد علي مسيب حيدر ابراھيم  7152
سنجار سنجار نينوى 67006010 6 3007 108144 541 سنجار فاطمة خلف عمر علي مشكو سرحان عسكر السحو كتي 7153
ديبكة مخمور نينوى 2 3029 80 607 كنديناوة قمري باراني حسين علي معروف احمد معروف  7154

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978582 9 3002 11861 594 شيخان بديعه انور محمد علي ميرزا عبدال علي 7155
سنجار سنجار نينوى 66883686 3 3005 104601 524 سنجار شيماء نوري سعدو علي نايف بدل سلطان  7156

كرشكست زمار تلعفر نينوى 67376173 10 3022 50 2168 زمار ھزنيه ابراھيم مندو علي ھاشم مندو تمو ال تمو 7157
سنجار سنجار نينوى 67007330 7 3005 184 405م سنجار ايمان حجي سيدو علي يوسف بدل بكر  7158

تل ذيبان زمار تلعفر نينوى 67970329 8 3049 173 665م ربيعه مريم علي عثمان علي يوسف جندي  ال كجل 7159
محمداغا زمار تلعفر نينوى 8 3021 129100 646م زمار فاطمة محمد حسن علي يوسف خالد ابراھيم الخالد 7160

سنجار سنجار نينوى 67459851 9 3020 170 2269 دھوك ميان قاسم حسين علي يوسف ناصر علي  7161
الوه ر ديبكه مخمور نينوى 3 3032 192 610 كنديناوة ستير اسماعيل عزيز علي يونس احمد اسماعيل  7162

شيخان شيخان نينوى 66979798 9 3003 119111 596 شيخان ديران عبدهللا عبدهللا علي يونس خلف مردان 7163
زمارة كبير كوير مخمور نينوى 68224240 2 3042 108 1678م كوير جھان مولود رسو عماد احمد حسن محمود  7164

سنجار نينوى 1 3021 21 448 سنجار منال بدل صالح عماد احمد صالح   7165
كلشين شيخان شيخان نينوى 66979037 4 3003 74 1416م شيخان حنيفه محمود خدر عماد تحسين حميد ياسين 7166

شيخان شيخان نينوى 66978695 5 3002 118710 594 شيخان رازيه عزيز محمد عماد حسين احمد موسى 7167
كوير مخمور 67944632 5 3035 186 1117م كوير وعديه شريف عدى عماد خضر سليم عدى كاكي 7168
شيخان شيخان نينوى 66979189 7 3004 80 2153م شيخان نازك ابراھيم طاھر عماد شاكر حسن شريف 7169
كوير مخمور نينوى 3 3029 111 69م كوير كيزان عثمان  عماد صالح حسين   7170

محمد رشان شيخان شيخان نينوى 66883522 6 3001 12 1421م شيخان سعديه صادق ابراھيم عماد عابد اسماعيل علي 7171
زمار سنجار نينوى 66883207 3 3001 18 218م سنجار عماد عبدالرحمن احمد داود ال مال خضحنان عبدالرحمن قاسم 7172

شيبانا زمار تلعفر نينوى 66979678 5 3003 43 2268م زمار فاطمه يوسف علي عماد علي عبدو حاجي ال عمر 7173
سنجار سنجار نينوى 2 3021 183 1555م سنجار بيداء اسماعيل حسو عماد كريم حسو يوسف االحمد 7174
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شيخان شيخان نينوى 66978724 1 3003 142 1430 شيخان سكينه محمد علي عماد محمد عزيز عبدهللا 7175
شيخان شيخان نينوى 66980271 4 3004 118685 594 شيخان بروين رشاد اسماعيل عماد ولي عبدالرحمن جمعه 7176

مطراد كوير مخمور 67944915 6 3049 54 1025م كوير شھلة عزيز كريم عماد يوسف نجف علي  7177
طاق حمه شيخان نينوى 66978859 2 3003 135 1403 شيخان حليمه عمر محمود عمار ياسين محمد علي 7178

زمار تلعفر نينوى 67458931 9 3022 132639 664 ربيعه نفيسي حيول احمد عمر ابراھيم احمد درويش ال درويش 7179
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67375455 7 3022 179 2287م زمار خديجه يوسف حسين عمر ابراھيم سعدو حسو سعدو 7180
تيكالو كنديناوة مخمور 10 3029 6 158م كنديناوة سلطانه مولود علي عمر ابراھيم عزيز  7181
ماسكة زمار تلعفر نينوى 67805583 1 3024 74525098 2189م زمار زليخة حسين محمد عمر ابراھيم مراد موسي ال موسى 7182

شمال سنجار نينوى 67649868 6 3011 116958 585 الشمال غزال سلو علي عمر ابراھيم ميرزا عمر  7183
شيبانا زمار تلعفر نينوى 2 3022 27 2147 زمار حسنه حسين علو عمر ابراھيم يوسف على  7184
بشار كوير مخمور نينوى 1 3030 100 262 مخمور نجيبة صديق رسول عمر احمد اسماعيل   7185

كوير مخمور نينوى 8 3028 73 7 كوير بكيسي كريم سيدان عمر احمد حاجي سوار فقي ملكي 7186
م شيخان شيخان نينوى 66979398 9 3003 11746 588م شيخان قدريه محمدصالح عبي عمر احمد حسين خدر 7187
قراج مخمور 8 3029 11 135 قراج ھيبتة رضا امين عمر احمد عبدهللا سلطان دزدى 7188

كاوخ كوير مخمور نينوى 7 3028 605 1064 كوير فوزيه عبدالحمن محمد عمر احمد عزيز كوك  7189
شيخان شيخان نينوى 66979055 4 3003 26 684م شيخان مازجن صديق صديق عمر احمد محمد شاھين 7190
شيخان شيخان نينوى 66979795 9 3003 27 514 شيخان عائشه عبدالرحمن حميد عمر احمد يوسف عمر 7191

كر فقير شيخان شيخان نينوى 66978952 3 3003 134 1413م شيخان سليمه محمد حسو عمر ادريس رمضان سعيد 7192
كوير مخمور 1 3029 31180 156 كنديناوة ايش عثمان امين عمر اسرائيل رحمان ميران  7193

برزوار كنديناوة مخمور 67972035 3 3049 138 1464م كنديناوة امنة ابراھيم محمد عمر اسماعيل حمد مصطفى  7194
شوريجة كنديناوة مخمور 68224295 9 3042 31179 156 كنديناوة مارياا حسين مصطفى عمر اسماعيل عمر وسو  7195

قراج مخمور نينوى 6 3032 149 226 قراج لعلى جمال صادق عمر اسماعيل قادر بنديان بنديان 7196
عوينه كوير مخمور نينوى 9 3028 36 1311 شكريه سليم قادر عمر اومر مال بيرداود  7197

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 7 3021 115 2286م زمار فاطمة محمد علي عمر أخو قاسو عمر  7198
زمار تلعفر نينوى 66979661 5 3003 95 20268 زمار كورة بنيان صيول عمر بادر خلف علي ال ميرزا 7199

شيبانه زمار تلعفر نينوى 66884243 7 3001 32 2268م زمار امينه طاھر بديع عمر بادو علو خلف ال خن 7200
سنجار سنجار نينوى 67649581 10 3011 6 4176 سنجار عتيبة خلف قاسم عمر برجس اوسو طه المندكاني 7201

كربير زمار تلعفر نينوى 66883333 4 3001 29 2 زمار غزاله حاجي ابراھيم عمر تمر خلف عبدي  7202
م شيخان شيخان نينوى 66979370 9 3003 196 291 شيخان فيان علي عبدي عمر توفيق عمر اسماعيل 7203
زمار تلعفر نينوى 67458839 1 3022 168 2296 زمار شيرين محمو ناصر عمر جانكير كمو محو  7204

تل ابوظھر زمار تلعفر نينوى 67375259 4 3022 119 2189 زمار مريم حسين سينو عمر جولي سليمان ابراھيم  7205
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009159 1 3005 81 1421م شيخان حمديه محمد سعيد عمر جوھر حسن برو 7206
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883474 5 3001 20 2112م زمار عزيمه برو عقدى عمر حاجو شمو محمو حاجى 7207

شيخان شيخان نينوى 0306623 3 3002 115 1773 شيخان فضيله صابر ولي عمر حجي عمر علي 7208
زمار تلعفر نينوى 2 3022 130 2147 زمار حبس حسن  عمر حسن ابراھيم   7209

كرقباط سنجار سنجار نينوى 67007742 10 3008 108180 541م القحطانية شمسة عمر حسن عمر حسن سرحان عسكر السرحوكي 7210
شيخان نينوى 66979325 7 3003 106 378 شيخان غربه شرو علي عمر حسن عمر غازي 7211

زمار تلعفر نينوى 67805631 1 3024 132976 665 ربيعه امينة عبدالحميد محمد عمر حسن محمد  ال محمد 7212
زمار تلعفر نينوى 67375267 4 3022 67 2112 زمار اسيا حاجي محو عمر حسن محو محو ال محو 7213
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الوليد زمار تلعفر نينوى 67458906 9 3022 112 2038م زمار فاطمة حسن يوسف عمر حسن يوسف محمود ال خوستي 7214
عوينه كوير مخمور 7 3032 19 149 كوير نازنين محمد رحمان عمر حسين عزيز عبدهللا  7215
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978820 2 3003 170 1413 شيخان شيماء فاضل خليل عمر حسين علي عمر 7216
خوب تبا قراج مخمور نينوى 3 3029 54401 272 قراج نعيمة احمد حسن عمر حمد امين علي  شيروان 7217

زمار سنجار نينوى 66883551 1 3001 53 2171م الشمال جميله الياس الياس عمر خدر الياس مراد عمر  7218
زرافكى سنجار سنجار نينوى 1 3012 146 874 القحطانية ليلو خضر سيدو عمر خدر قاسو نافخوش ادى 7219

زمار سنجار نينوى 67009201 9 3005 115678 579 الشمال ميان عمر نفسو عمر خدر مندو قاسم العمري 7220
زمار تلعفر نينوى 67375442 7 3022 99 27م ربيعه حزني جانكير خلف عمر خلف سيف الدين  ال سيف الدين 7221

ئوسفا زمار سنجار نينوى 0340781 8 3011 165 1032 الشمال كوري قاسم خالده عمر خلف كندور عفدي القيكاني 7222
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 669786330 7 3002 58 2286م زمار دلفين ھاشم عبدي عمر خلو رشيد قاسم ال سليمان 7223
تل ذيابة زمار تلعفر نينوى 3 3021 132918 665 ربيعه شيرين محمد عيسى عمر خليل عمر علي ال علي 7224
تل النجم كوير مخمور 67646897 5 3029 29810 150 كوير فطيم غدير داود عمر خورشيد عمر سليمان  7225
ئاريتان ديبكه مخمور 1 3032 87 185م كنديناوة عائشه يحيى حمه عمر خورشيد قادر رحمن  7226

شمال سنجار نينوى 10 3049 55 410 ربيعه نيسان حسو حاجى عمر درويش شيبو حمد  7227
شلكيه زمار تلعفر نينوى 66883403 5 3001 48 2189 زمار كوري عبدهللا ابراھيم عمر درويش عبدي   7228

ديبكه مخمور نينوى 67251597 4 3031 185 29 كنديناوة كلثوم اسماعيل عبدهللا عمر رحمان كريم محمود  7229
عوينة كوير مخمور 68224945 7 3043 3 1241 كوير ھة تاو انور حسن عمر رسول خدر عبدهللا  7230

كوير مخمور نينوى 67254496 6 3030 131 135 مخمور كلناز حسين اسماعيل عمر رسول مراد عمر دزه يي 7231
سنجار نينوى 1 3010 104388 522 سنجار عمر رشو خلف     7232

تل الذبيان زمار تلعفر نينوى 67375805 8 3022 133186 666 ربيعه فاطمة امين محمد عمر رشو درويش اسماعيل ال اسماعي 7233
سنجار سنجار نينوى 2 3021 104581 523 سنجار نعام بسي سليمان عمر رشو سليمان عبدهللا  7234

مجمع اليرموك زمار سنجار نينوى 2 3010 116221 582 الشمال عيشي قاسم عتو عمر رشو عمر سعدو اخالدي 7235
كوير مخمور نينوى 4 3029 30302 152 كوير كوردستان انور  عمر رضا عدو   7236

قايماوه شيخان نينوى 66982614 9 3004 95 1414م شيخان نجيبه احمد عبدالقادر عمر رمضان محمد رسول 7237
شيخان شيخان نينوى 66978101 2 3002 136 2189م زمار بسنة عزالدين حسين عمر رمضان محمد رسول الرسول 7238

تل الخيم كوير مخمور نينوى 3 3029 143 1833 كوير ناھده عثمان محمد عمر زيدان مولود طة  7239
مخمور 67972692 5 3047 فاطمة محمد عزيز عمر زينل كريم فارس بلباس 7240

م شيخان شيخان نينوى 66979276 6 3003 119154 569 شيخان رمزيه فيصل صديق عمر سعيد سليم محمد 7241
كلك حمدانية نينوى 67972213 3 3048 17 862م حمدانيه بھاري محمد مصطفى عمر سعيد قادر ميكائيل  7242

كشاف كوير مخمور نينوى 3 3032 29762 149 كوير صافية عبدالرحمن احمد عمر سلطان محمد سوار  7243
زماره سميس كوير مخمور 3 3030 83 1118م كوير فوزيه عزيز مجيد عمر سليم عثمان خالند  7244
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805593 1 3024 96 2288م زمار حزنه سليمان عمر عمر سليمان عمر تمر ال تمر 7245

مخمور مخمور نينوى 3 3033 183 82 مخمور سلطانه سعيد حمه عمر سمايل خضر بريندار  7246
تل قصب شمالي القيروان سنجار نينوى 67727744 9 3012 43 660 القيروان فطومه اسماعيل حسن عمر سمو حسين   7247

قزلكند سنجار سنجار نينوى 67006005 6 3007 197 542م القحطانية عدوله يوسف حجي عمر سيدو علي خلف عمر 7248
ترجان كوير مخمور نينوى 68224358 9 3041 29349 147 كوير حليمه جدوع احمد عمر شريف فتاح عزيز  7249

زمار سنجار نينوى 67375437 7 3022 81 925م زمار سھام حسين جلبي عمر شمر صبري برجس  7250
عوينه كوير مخمور 68224241 2 3042 30181 156 كوير كافيه كريم قادر عمر شينه كريم اسماعيل الجاف 7251
دوسةر قراج مخمور 68224192 1 3043 12 1139م قراج منيره عثمان عزيز عمر صالح بابكر احمد شيروانى 7252
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شيخان شيخان نينوى 66979800 9 3003 61 831 شيخان فرمان محمد صالح عمر صالح عمر ابراھيم 7253
كربير زمار تلعفر نينوى 66883090 1 3001 12 2112 زمار حربييه مراد كيلو عمر صالح كلش حسين  7254

كوير مخمور نينوى 6 3028 28280 142 كوير كيزخان عباس عمر عمر طه عمر مولود  7255
نيجه ي شيخان شيخان نينوى 66979256 6 3003 161 599م شيخان به تول طيب طه عمر عباس عمر خليل 7256

زمار تلعفر نينوى 1 3022 82 2296 زمار بھية قاسم صالح عمر عبد حسين ملك  7257
زمار تلعفر سنجار نينوى 6 3023 35 2202 زمار قمريه محمد درباس عمر عبدالرحمن قاسم مندو  7258

مخمور 68224119 10 3042 خانزاد رسول محمد عمر عبدهللا بيروت فتاح  7259
دنكاوه قراج مخمور نينوى 10 3032 121 1454 اربيل صبريه حسين بيرداود عمر عبدهللا حمد عبدهللا سيان 7260

شيخان شيخان نينوى 66883807 10 3001 170 2001 شيخان كوزر ويس يوسف عمر عبدهللا سعدون علي 7261
سيد عبيد كنديناوة مخمور 0000534 10 3033 192 86 كنديناوة فاطم محمد علي عمر عبدهللا علي عبدهللا  7262

زمار تلعفر نينوى 67375413 7 3022 132951 665 ربيعه رمزية نبي ابراھيم عمر عبدهللا عمر عثمان ال عثمان 7263
زمار تلعفر نينوى 67805638 1 3024 55 2189م زمار عمشة حسين علي عمر عبدو عمر صوفي  7264
قراج مخمور نينوى 10 3030 109 306 مخمور نازدار علي اسعد عمر عثمان حسن   7265

ديمكان كنديناوة مخمور 68224337 6 3043 101 86 كنديناوة فاطمه علي حمد عمر عثمان عبدهللا محمود بنديان 7266
قراج مخمور نينوى 4 3032 83 646 قراج نايله فيض هللا عبدالرحمن عمر عثمان محمد عبدهللا نناكلى 7267
كوير مخمور نينوى 5 3029 49955 125 مخمور امنة مصطفي رسول عمر عزيز رسول سلطان  7268
كنديناوة مخمور نينوى 67254902 8 3030 32638 164 كنديناوة خديجه خضر جرجيس عمر عزيز رسول على  7269

ماجداوه كوير مخمور نينوى 7 3029 56 83 كوير زلفي محمد زينل عمر عزيز عبدهللا زينل  7270
سنجار سنجار نينوى 1 3010 106604 534 القيروان عمر علو عبدهللا عباس    7271
زمار تلعفر نينوى 67805150 5 3023 132663 664 زمار عدنيه قاسم صالح عمر علي ابراھيم حامد  7272

الوليد زمار تلعفر نينوى 67375372 3 3022 184 547م ربيعة شيرين عثمان عمر عمر علي ابراھيم حسين  7273
زمار تلعفر نينوى 67375272 4 3022 137448 688 العياضية نوره محمد احمد عمر علي احمد محمد  7274

كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67458993 9 3022 77 408م زمار كول جولي سلو عمر علي اومر حسو  7275
زمار تلعفر نينوى 67375278 4 3022 131565 658 زمار فاطمة خلف ابراھيم عمر علي حسين  سادانى 7276

موسي رةش زمار تلعفر نينوى 67805670 10 3023 3 833 ربيعه وضحة حاجي كلش عمر علي حسين كلش ال كلش 7277
كونه سيخوره قراج مخمور نينوى 5 3032 105 207 قراج عصمت علي ابابكر عمر علي حمشين سليم كوردا 7278

شيخان شيخان نينوى 66979632 5 3003 80 2268 شيخان حزنو حاجي خلف عمر علي خلف حسو شالل 7279
سيدعبير كنديناوة مخمور 2 3003 31451 158 كنديناوة خاسي احمد رسول عمر علي صالح سليمان  7280

م شيخان شيخان نينوى 66978035 1 3002 115 1954 شيخان سيالف حسين محمد عمر علي عبدالرحمن جمعه 7281
علو عبار زمار تلعفر نينوى 66883073 1 3001 83 2202م زمار كلجين محمد مصطفي عمر عمر عبدالعزيز دوكاز ال ھسف 7282
الحاتميه القيروان سنجار نينوى 67649876 6 3011 170 660م القيروان شريفه خشمان رشو عمر عمي ميشو دھش الھش 7283

ديبكة مخمور 10 3029 122 227 مخمور ھمين عبدهللا حسين عمر عوال عزيز   7284
ديري بيش كوير مخمور نينوى 7 3028 43 220م كوير خانزاد قادر وسمان عمر عوال وسمان مولود  7285

سنجار نينوى 8 3007 87 569م سنجار غزال فارس قولو عمر فارس الوند بشار  7286
سعداوه كوير مخمور نينوى 67254438 8 3030 52 1427 كوير صبيحه عبدهللا عزيز عمر قادر احمد حمد  7287
كره سور مخمور 3 3030 26104 131 مخمور فخريه خضر بيروت عمر قادر اسماعيل ھمزه دزه ي 7288

كوير مخمور نينوى 67254681 8 3030 36 1025 اربيل كافيه حمد خضر عمر قادر خضر   7289
خدرجيجة ديبكة مخمور 67649191 3 3031 153 599 كنديناوة سروين عبدهللا رضا عمر قادر صالح احمد  7290

سنجار نينوى 8 3009 551 7437528 القحطانية ھوري جميل قاسم عمر كرنوص خلف كلو حلو 7291
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ديبكه مخمور نينوى 67251588 4 3031 0195 117 كنديناوة زبيدة ابراھيم قادر عمر كريم حسن مولود  7292
قراج مخمور 67972931 3 3049 141 318 قراج عيشي حسين وسو عمر كريم وسو وسمان  7293
قراج مخمور 67972931 3 3049 141 318 قراج عيشي حسين وسو عمر كريم وسو وسمان  7294
سنجار سنجار نينوى 67008749 2 3009 108208 542 القحطانية شيرين الياس كتي عمر كسو بوزو جندي قزلي 7295

مخمور 67970257 6 3049 150 1678 كوير كوثر صابر حسين عمر مجيد محمد علي  7296
قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 8 3023 132650 664 ربيعه نسرين على احمد عمر محمد ابراھيم محمد ال مراد 7297

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978753 1 3003 184 1411م شيخان سعاد طاھر محمد عمر محمد الياس محمد 7298
زمار تلعفر نينوى 67375251 5 3022 47 1970 ربيعه شمسه محمد محسن عمر محمد حاجي ھسام ال عزيز 7299
ديبكه مخمور نينوى 10 3028 118 227 اربيل سيوه عبدهللا اسماعيل عمر محمد خليل حمد كاللى 7300

كرفقير شيخان نينوى 66979941 1 3004 11 1414م شيخان زميران ھاشم حسن عمر محمد سليم بكر 7301
م شيخان شيخان نينوى 66883594 5 3002 106 1013م شيخان صبيحه حميد عبدهللا عمر محمد سليم علي 7302
شيخان شيخان نينوى 0306615 3 3002 118565 539 شيخان جزيه صديق محمد عمر محمد صالح ابراھيم 7303

تل الخيم كوير مخمور نينوى 3 3029 136 113 كوير خانزاد اودل محمد عمر محمد عبدهللا على  7304
سنجار نينوى 67006563 3 3005 109421 548م القيروان نعيمة يقوب الياس عمر محمد علي علي محمد  7305

ماسكة زمار تلعفر نينوى 67805669 10 3023 197 875 ربيعه عائشة عمر اسماعيل عمر محمد قاسم اصالن ال اصالن 7306
عوال كنديناوه مخمور 67970243 4 3049 112 95م اربيل فخريه خضر شيخه عمر محمد محمود   7307

مخمور 9 3042 سفية يابة اسماعيل عمر محمد محمود محمد  7308
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67805318 7 3023 136404 683م ربيعه صريه عمر محمد عمر محمد ھسام شيلي ال شيلي 7309
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67805318 7 3023 136404 683م ربيعه فاطمة صالح درويش عمر محمد ھسام شيلي ال شيلي 7310

شيخان نينوى 66982556 9 3004 29 2210م شيخان شعله فايق حاجي عمر محمد يزدين محمد 7311
سميله زمار تلعفر نينوى 67375123 6 3022 86 2287 زمار نازي عمر خلف عمر محمد يوسف عثمان ال عمادي 7312
كه ور كوير مخمور 68224036 8 3042 152 1460م كوير نزيره علي اسماعيل عمر محمود احمد عمر  7313
باباو شيخان شيخان نينوى 66980270 4 3004 123 12162 شيخان شيالن روستم محمد عمر محمود سليمان يونسد 7314
الممان م شيخان شيخان نينوى 66979006 4 3003 69 12163 شيخان بيروز سليمان برو عمر محمود عبدهللا محمود 7315
حمراغا زمار تلعفر نينوى 66883351 4 3001 14 2189 زمار ھنية محمود كولي عمر محو حامد بابير الصوفي 7316

سنجار سنجار نينوى 66980732 8 3009 59 389 القحطانية عيشان رشو حسو عمر مراد حسو اوسو االوسو 7317
ميان سنجار سنجار نينوى 66980386 8 3006 111257 557 القحطانية بسي خلف علي عمر مراد عيسى نعمو رشاني باقي 7318
سلماس قراج مخمور نينوى 68224212 2 3042 113 207 قراج عمر معروف عبدهللا اسماعيل شنجاويكافية خضر رسول 7319

ئازى كه ند قراج مخمور 67970278 6 3049 90 69 قراج امنه ھمزه محمود عمر مولود احمد على بنديان 7320
كوير مخمور نينوى 8 3028 135 310 الكوير كافيه عزيز رضا عمر مولود حجي احمد   7321
كنديناوة مخمور نينوى 1 3029 31549 158 كنديناوة شكره مصطفى احمد عمر نادر قادر وليد  7322
كوير مخمور نينوى 7 3029 81 1118 كوير شھله صالح الدين عبدهللا عمر نعمان عثمان  سورجي 7323
كوير مخمور نينوى 67250579 9 3030 157 1381 اربيل نجمه فاروق فوزى عمر ھادى عثمان حسن بلباس 7324

ملك اغا كنديناوة مخمور 4 3033 129 1060م كنديناوة كوسه ر حسين جميل عمر يابه جميل عبدهللا  7325
شيخان شيخان نينوى 66884457 3 3002 110 466 شيخان مدينه خضر صالح عمر ياسين حسن محمود 7326

دوشيوان كنديناوة مخمور 2 3032 1451 19 كنديناوة كردستان عزيز حمه صالح عمر ياسين فتاح عبدهللا  7327
خاتوناوه شيخان نينوى 66979311 7 3003 126 2163 شيخان جواھر كمال خليل عمر ياسين محمد الياس 7328
قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 67764940 10 3023 43 1264 ربيعه زياد عبدي حسين عمر يوسف اسعد مراد  7329

زمار تلعفر نينوى 67375831 8 3022 6 910م ربيعه عمشة سعيد عيسي عمر يوسف حسين حاجي ال حاجى 7330
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طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66883713 9 3001 20 1418م شيخان واجده صالح يونس عمر يوسف صالح محمد 7331
ترجان كوير مخمور نينوى 5 3032 29305 147 كوير شكريه سليم على عمر يونس اسماعيل   7332

شيخان نينوى 66979335 7 3003 81 565م شيخان بشرى رفيب عبدهللا عمر يونس خلف مردان 7333
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 66883597 5 3002 79 1418 شيخان اسماء شريف محمد عمر يونس محمد عمر 7334
البشر كلك حمدانية نينوى 67972212 3 3048 149 2305م حمدانيه ئاشنا علي محمد عمران انور سليمان محمدصالح  7335

كلك حمدانية نينوى 67972324 4 3048 1 900م حمدانيه ھدية طة قادر عمران حسين قادر عزيز  7336
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883653 8 3001 157 1413م شيخان صبيحه محمد امين عمران خورشيد يوسف حسين 7337

كلك مخمور 67972569 7 3048 54 72 حمدانية ساجدة سعيد جبرائيل عمران عزيز علي كاكل كوران 7338
شيخان شيخان نينوى 66978786 1 3003 73 1416 شيخان رمزيه صديق علي عمران غريب عبدالقادر عبدالوھاب 7339

جمره ش شيخان شيخان نينوى 66982513 8 3004 81 1403مد شيخان ريحان صالح  عمران مجيد علي احمد 7340
ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978803 2 3003 117864 590 شيخان شرين زدار سليمان عمران محمد محمد سعيد 7341
صفية كوير مخمور 68224665 2 3043 142 1277 كنديناوة عمران مصطفى سمايل مصطفى كاكيكافيه عبوك حسين 7342

زمار سنجار نينوى 67375348 3 3022 59 246م ربيعه امين سليمان خالد عمشة فقة درويش جانكير ال جانكير 7343
بارا زمار سنجار نينوى 67648017 8 3018 113317 567 الشمال خديده خدر فندى عمشه الياس حاجي ناصر الشيخ 7344

سنجار نينوى 0340570 10 3009 104918 525 سنجار حاجي ميشو سيفو عمشه حسن سيفو وسو  7345
شيخان شيخان نينوى 66980171 5 3004 190 1412 شيخان جميله صديق يوسف عمشه حسين علي حسن 7346

خانصور زمار سنجار نينوى 67009999 6 3008 113260 567 الشمال شمو حسن عيسى عمشه سليمان خلف حسو الشركات 7347
بارة زمار سنجار نينوى 8 3018 113968 570م الشمال خديدا شمو خلف عمشه ملكو احمد عيسى السموقي 7348

سنجار سنجار نينوى 67727265 3 3012 38 781 الشمال خنسي اوسو خديدا عمشي اسماعيل حسن شمو  7349
سنجار سنجار نينوى 66978771 1 3003 103803 520م سنجار حيدر الياس خضر عمشي كلي شاكر الياس  7350
سنجار سنجار نينوى 66978771 1 3003 103803 520م سنجار محمد حيدر الياس عمشي كلي شاكر الياس  7351
سنجار سنجار نينوى 67007723 10 3008 109871 550 القحطانية خنسي قاسو طيرو عمو رفو عيدو قاسم  7352

رمبوس القحطانيه البعاج نينوى 66883341 4 3001 102 1723م القحطانية ليلى والتى فاسو عمو على بركات عيو  7353
قصركي سنجار نينوى 6 3007 79 976 القحطانية ھوري غانم ايبراھيم عمو عنجو قاسم خدر حلو 7354

زمار سنجار نينوى 67007917 6 3009 165 54م الشمال شيرين خلف سليمان عمي حسو ابراھيم حجي  7355
كندال سارمجه ديبكه مخمور 10 3030 32155 161 كنديناوة رحمان حسين  عنبر احمد خضر وسو  7356

شلكيه زمار تلعفر نينوى 66979671 5 3003 39 2189م زمار صباح محمد درويش عنتر احمد درويش  العبدى 7357
شيخنان شيخان نينوى 66979047 4 3003 118622 594 شيخان زياد صابر سليمان عنتر جرجيس احمد محمد 7358

قلعة موسي رة زمار تلعفر نينوى 67375103 6 3022 133 2225 ربيعه حلوة محمد عثمان عنتر عبدهللا احمد ميرزا ال مراد 7359
كوير مخمور نينوى 5 3032 49 1460 كوير حسيبه ويسي كريم عنتر نادر كريم حمه  7360

الورديه سنجار نينوى 67009960 4 3008 110221 552م القحطانية اليفه سرحان على عنو خدر خديدا حسين  7361
بارة زمار سنجار نينوى 67727185 6 3012 114286 572م الشمال ساري حجي امسيخ عنو مراد احمد محو السموقي 7362

سنجار سنجار نينوى 67764829 7 3019 26 779م الشمال بريشان ايزدين علو عوتو شكو ادي علو المھركاني 7363
سنجار سنجار نينوى 67764829 7 3019 26 779م الشمال ليلى عوتو شكو عوتو شكو ادي علو المھركاني 7364
سنجار سنجار نينوى 2 3010 109924 550ب القحطانية سكينة خديدة خلف عودي خلف خديدا بشار  7365

البشر حمدانية نينوى 67972189 3 3048 92 2305 حمدانية مياة ياسين سليمان عوف عبدالرحمن تمو محمد صالح  7366
ترجان كوير مخمور نينوى 10 3032 29300 147 كوير امينه عزيز امين عوال مصطفى سليمان   7367

مخمور 67972681 5 3047 بديعه صادق على عونى جيوز مولودد علرب سيان 7368
كنديناوة مخمور نينوى 67251602 4 3031 8 606 كنديناوة شوشه مال على عونى رشيد رضا رسول  7369
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كوير مخمور نينوى 5 3029 164 524 كوير خديجة حمة صادق شريف عوني خضر كريم اسماعيل  7370
زمار سنجار نينوى 66883182 2 3001 94 م١٩٩٩ سنجار ناھده مسبب حيدر عوني سليمان حيدر برھيم بيوان 7371

عوينه كوير مخمور 4 3032 138 58م كوير صبريه صابر رحمن عوني صالح رحمن مصطفى  7372
كوير مخمور نينوى 1 3032 4 1081 كوير كولستان ابراھيم اسماعيل عوني محمد حسن محمد  7373

زماره كبير كوير مخمور 67600954 5 3030 164 1063 كوير شرين صديق محمدصالح عوني يوسف مصطفى احمد اكو 7374
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67375166 6 3022 71 2298م زمار ديلبر بشير محمد عونيان يوسف محمد عمر  7375
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67376186 10 3022 13 2286 زمار نزار حسن محمد عوينه عبدالكريم يوسف عمر  7376

سنجار سنجار نينوى 0340957 8 3011 108391 542 القحطانية ميان علي رشو عياس خلف كسو سينو معو 7377
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66979514 8 3003 10 2189م شيخان شيماء احمد علو عيدان حسين محو   7378

قلعه موس ر ش زمار تلعفر نينوى 67458916 9 3022 149 246م ربيعه عائشه طحلو خلف عيدان علي حسين   7379
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979985 5 3004 33 1418م شيخان مدينه عبو محمد عيدو الياس مراد عبدي 7380

سنجار نينوى 3 3014 109388 547 القيروان بھادي خلف اوحمان عيدو برو اسماعيل   7381
القحطانيه سنجار نينوى 67007549 3 3008 110291 52م القحطانية نمامي حسين عبدي عيدو حامو حسن حفدي الزندنان 7382

جداله سنجار سنجار نينوى 67649595 10 3011 105 390 القحطانية شيرين عيدو مراد عيدو حجي بركات حمو الحمو 7383
شمال سنجار نينوى 67649641 5 3011 116148 581م الشمال شما علي علو عيدو حسين قولو مشكو  7384
سنجار سنجار نينوى 67006936 7 3009 154 999 القحطانية سيفي خديدة قاسم عيدو خدر حجي سنجار  7385
سنجار سنجار نينوى 0340778 8 3011 33 1047م القحطانية ليلي ھادي كجل عيدو خديدو كجل خضر  7386
سنجار سنجار نينوى 67007639 7 3005 110879 555 القحطانية كوجر خلف بيشو عيدو رشو بيشو مراد  7387
قحطانيه سنجار نينوى 2 3011 108189 541 البعاج كلي رفو سلو عيدو زندين حسن حسين الزرو 7388

كارايا سنجار سنجار نينوى 0344391 9 3010 110039 551 القحطانية شيرين شمو كامل عيدو سمو حسن سمو زغال 7389
زمار سنجار نينوى 66883197 2 3001 85 707م سنجار شكريه محمد على على عيدو عبدو على محمد  7390
زمار سنجار نينوى 10 3019 115666 579 الشمال بھار قاسم خديدة عيدو عبدي قاسم   7391

سنجار نينوى 9 3019 109 490م سنجار شيرين خلف حجي عيدو علي حجي شالل الدلكاني 7392
كري زركه زمار سنجار نينوى 0340786 8 3011 30 782 الشمال بھار قاسم خدر عيدو علي خلف ادي العمري 7393
شاميكا زمار سنجار نينوى 67006225 3 3009 116775 584 الشمال شرين مردا خدر عيدو عنز كينجو محي ال دخي 7394
خانصور سنجار سنجار نينوى 67006218 3 3009 181 781م الشمال تعلى كتي نمو عيدو كتي محمود شمو  7395

قحطانية نينوى 10 3014 108277 542 القحطانية عيدو كلي برو خدر الفقير   7396
سنجار سنجار نينوى 2 3010 106334 532م سنجار بيبون خضر علي عيدو مجو حجي   7397

كابارا سنجار سنجار نينوى 67007543 3 3008 89 454م القحطانية سقي خلف فارس عيدو مطو معو اوصمان  7398
كر جامعى القيروان سنجار نينوى 67727121 4 3012 152 928 القحطانية فانوس حسين نافخوش عيدو نعمو مندو عمر عسيفي 7399

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67458959 9 3022 133124 666 ربيعه شيماء سلو حاجي عيسى احمد عثمان خورشيد ال خورش 7400
عبدليه شيخان شيخان نينوى 66978749 1 3003 16 803 شيخان حمائل عبدالسالم محمدسعيد عيسى احمد عزيز خليفه 7401
كرقباط سنجار سنجار نينوى 0339905 9 3011 108174 541 القحطانية عمشه حجي عمر عيسى اسود عيسكو محمد السرحوكي 7402

سنجار نينوى 67006275 9 3008 109029 546 القيروان جليل حسن علي عيسى الياس جرو خلف  7403
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66980251 4 3004 31 1412م شيخان اميره انور عبدهللا عيسى حجى عبدهللا محمود 7404

سنجار سنجار نينوى 67728713 10 3013 108898 545 سنجار شاھه سليمان عباس عيسى حسن عباس سلو  7405
سنجار سنجار نينوى 1 3021 126 42م اربيل صفيه حسين علي عيسى حسين احمد سليمان  7406

شييانه زمار تلعفر نينوى 66978143 2 3002 165 2268م زمار فاطمه محمد صالح عيسى خليل محمد ابراھيم ال عمر 7407
طاق حمه م شيختان شيخان نينوى 66980173 5 3004 176 1403 شيخان رحيمه محمد امين احمد عيسى خليل محمد سلمان 7408
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القيروان سنجار نينوى 67459918 8 3020 90 878م القيروان عبدة علي محو عيسى زبلو شبلو عقدو  7409
سنجار سنجار نينوى 67458457 2 3020 110 66م سنجار ليلى سعيد حميد عيسى سليمان عمر جاسم ھندي 7410

كومه شين قراج مخمور نينوى 6 3032 9 170 قراج كلثوم ياسين احمد عيسى طاھر نامق اسعد ساره ي 7411
بارا زمار سنجار نينوى 67727190 6 3012 114296 572م الشمال خناف دھار ديبو عيسى عاصي خلف ابراھيم  7412
باشوك سنجار نينوى 66981142 3 3006 27 308م سنجار منيفة محمد بوسي عيسى عبدالكريم جردو باشوك  7413
بنجي شيخان شيخان نينوى 66978481 8 3002 120 803م شيخان سھله سلمان عبدالقادر عيسى عزيز احمد ككو 7414

مخمور 68224108 10 3042 فخرية صالح حمدامين عيسى عزيز حمد قادر  7415
قوجاجحي زمار سنجار نينوى 66981063 7 3006 112423 563م سنجار نوفه جرو قدوش عيسى علي سليمان شيخ موسى  7416
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375432 7 3022 132905 664 ربيعه وضحه جوبل حساني عيسى علي محمد ابراھيم  7417

كوير مخمور نينوى 6 3028 162 1411 كوير امينه رشيد عبدهللا عيسى عمر عثمان   7418
شيخان شيخان نينوى 66978610 10 3002 188 1416 شيخان نرمين رقيب رشاد عيسى عمر عيسى عمر 7419
م شيخان شيخان نينوى 66978444 8 3002 102 904 شيخان ماريه موسى يوسف عيسى عمر عيسى عمر الزيدكي 7420

خانصور زمار سنجار نينوى 6 3010 36 600 الشمال كوري حمو حسن عيسى قاسو عيسى حمد الخلف 7421
شمال سنجار نينوى 67006221 3 3009 25 780 الشمال شرين خدر جمو عيسى كجان حمد خلي جفدي 7422

زيروان زمار سنجار نينوى 67647922 7 3015 115424 563 الشمال خناف عمي كمو عيسى ھادي داود داود  7423
م سنجار سنجار نينوى 67007327 7 3005 104274 522م سنجار سھام سعدون ذنون عيسى يوسف حمزه محى  7424
م سنجار سنجار نينوى 66982776 1 3006 87 452م موصل جميله الياس قاسو عيسى يونس يوسف عزيز  7425

سنجار نينوى 10 3007 37 448 سنجار زينب علو خضر عيسي عباس علي ايسماعيل بيوات 7426
محلة شا فاروق شيخان نينوى 3 3027 68 313م القوش 1 1 1 عيشان سليمان سيدو سليمان الھكاري 7427

كوير مخمور نينوى 3 3033 25777 129 مخمور جوھر يابه  عيشان شريف عزيز مصطفي  7428
شمال سنجار نينوى 67009074 6 3005 116679 584م الشمال عيشان علي خلف علي الھكاني   7429

بركي زمار سنجار نينوى 0344369 4 3011 1084220 543 القحطانية خدر اسماعيل قلو عيشاني علي شمو  المحو 7430
كوير مخمور 1 3029 199 126 كوير على احمد  عيشه مصطفى رسول ناصر  7431
شمال سنجار نينوى 6 3008 114708 574 الشمال خلف خديدا عطو عيشو سيدو قاسم حسو  7432

قيماوه زيلكان شيخان نينوى 66978957 3 3003 165 1421 شيخان جلنك عبدالكريم سليم عيشو شريف حيدر صالح 7433
برازى كبير م شيخان شيخان نينوى 67009168 1 3005 77 2163م شيخان نبيت عادل ابراھيم عيشى عبدالسالم سليمان كوران 7434
عبداليه م شيخان شيخان نينوى 67009138 1 3005 148 947م شيخان ھاجر محمد سليم على عيشي احمد عثمان احمد 7435

م شيخان شيخان نينوى 66979583 8 3003 117121 586 شيخان رشا ابراھيم احمد عيشي جبرائيل ولي عباس 7436
سنجار سنجار نينوى 2 3011 109686 549م القحطانية خلف سليمان جوري عيشي خلف قولو صالح  7437
ديبكة مخمور نينوى 3 3033 3153 158 مخمور على عبدهللا قادر عيشي سليم معروف وسمان  7438
بعشيقة شيخان نينوى 4 3028 93 4466 شيخان عيشي صالح احمد     7439

بيربوب شيخان شيخان نينوى 67009118 1 3005 86 865م شيخان امنه جبرئيل رشيد عيشي عبدالرحمن محمود  7440
زماره صغير كوير مخمور نينوى 10 3028 29577 148 كوير محمد خضر  عيشي عزيز احمد خضر  7441
تل الخيم كوير مخمور 9 3042 2989 150 كوير عيشي عمر سعدهللا احمد    7442
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 62 2301 زمار حاجي محو خازي عيشي عيسى حضرو محو جندو 7443

سنجار نينوى 10 3010 109718 549أ قحطانية عيشي ھبو خلف قاسم    7444
شيخان شيخان نينوى 66979861 7 3004 163 2154 شيخان الھام صديق محمود عيشي يوسف يونس عبدالقادر 7445

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009157 1 3005 152 1423م شيخان عيشى طه امين عيماد احمد حسين علي 7446
كلشين شيخان شيخان نينوى 66980047 2 3004 118595 593 شيخان عيشي الياس توفيق عيماد اسماعيل محمود احمد 7447
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ابزوك شيخان شيخان نينوى 66980121 2 3004 117855 590م شيخان زھره احمد عزيز عيماد رشيد جبرائيل رشيد 7448
سنجار سنجار نينوى 67458145 4 3020 33 297م سنجار شاھه راتب خضر غائب خليل جمعه سرحان  7449
سنجار سنجار نينوى 66883427 5 3001 87 2269م سنجار ساره سليمان حيدر غائب علي حيدر محمود الببواني 7450
زمار تلعفر نينوى 67805553 1 3024 83 2296م زمار بشرى احمد سلطان غائب عمر ابراھيم سعدو  7451
شيخان شيخان نينوى 66980263 4 3004 1101659 594 شيخان خالده محمد خضر غازى طاھر ككو محمد 7452

ھنجيروك شيخان شيخان نينوى 67009160 1 3005 189 1183م شيخان عاصمه طاھر عبدالرحمن غازى عمر حسن عمر 7453
كنديناوة مخمور نينوى 67254676 8 3030 73 605 كنديناوة شكريه محمد على غازى عمر سعيد قادر  7454
م سنجار سنجار نينوى 67007320 7 3005 142 848م سنجار نسرين عائد بيسو غازى نورى سعدو سلطان  7455
كوير مخمور نينوى 6 3029 6 1304 قراج روزيدة حسين علي غازي ابراھيم حسين عبدهللا سنجاوي 7456

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979811 7 3004 139 1403م شيخان حمديه محمد سليم فتاح غازي احمد سمائيل شرفاني 7457
كويير مخمور نينوى 6 3032 98 1081 كوير بدري عزيز علي غازي اسماعيل حمد امين مصطفي  7458
زمار سنجار نينوى 66883043 1 3001 162 775 سنجار فاطمه اسماعيل حسين غازي الياس خضر علي بيوات 7459

سرناح كوير مخمور نينوى 6 3029 84 1096 قراج شيرين علي محمد غازي جميل عوال حسين سورمي 7460
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66978921 3 3003 118355 592 شيخان فارسه شعبان مصطفى غازي حبيب محمد كريم 7461

كوير مخمور نينوى 4 3032 81 61 كوير مليكة عادل تحسين غازي حسين مقصود محمد  7462
ترجان كوير مخمور نينوى 4 3033 29318 1470 مخمور نسرين عبدالرحمن رسول غازي حمد احمد   7463

مخمور 3 3044 11 118 قراج روناك يوسف احمد غازي حميد صالح سعدون اك 7464
شيخان شيخان نينوى 66979970 5 3004 118678 594 شيخان خالده ھياش عزيز غازي خالد ولي سلمان 7465
سنجار سنجار نينوى 2 3021 34 920م سنجار نجاح عبدهللا الياس غازي خضر خلف عبدى  7466

كردكراوى قراج مخمور 67970154 5 3049 85 1344 قراج كةوسةر بديع عثمان غازي درويش عثمان عبدهللا شيروان 7467
ديبك مخمور 1 3029 62 1017م كنديناوة ليلي احمد بيرداود غازي رسول صابر مولود  7468

ساقية مخمور سنجار نينوى 3 3033 50 419م مخمور مرجانه شمس الدين محمود غازي سليمان داود محمود  7469
كوير مخمور 2 3032 88 189م مخمور فاطمة رحمان قادر غازي شوكت رسول مصطفي  7470
سيخان شيخان نينوى 66980114 2 3004 97 1415 شيخان زھره صالح خليل غازي صادق رشيد  7471
شيخان شيخان نينوى 66980051 2 3004 69 145م شيخان قدريه رشيد عزيز غازي صالح سليمان شاھين 7472

كعيتل كوير مخمور نينوى 5 3029 154 1678 كوير سعاد رشيد حسين غازي صالح محمد امين عمر  7473
قراج مخمور نينوى 5 3028 141 446 قراج امينة رضا حمدامين غازي عثمان قرني عبدهللا  7474
سنجار سنجار نينوى 2 3021 100 993م سنجار سھام رضا خلف غازي فرحان خلف   7475

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66980102 2 3004 23 1425م شيخان خاليده محي الدين عبدهللا غازي موسى علي مزوري 7476
بيران شيخان شيخان نينوى 66979557 8 3003 4 947م شيخان قدريه اسماعيل عزو غازي ميكائيل ولي اسماعيل 7477

كوير مخمور نينوى 8 3028 3056 153 كوير روخسار عبدالقادر محمد غازي نوري رسول محمود  7478
شيخان شيخان نينوى 66978054 1 3002 141 1413 شيخان مريم نبي حسن غازي ھاشم احمد قادر 7479

سنجار نينوى 68721995 3 3021 امينه عيسى حسن غالب احمد بالل حمد  7480
كرفقير شيخان نينوى 66980026 1 3004 17 1012 شيخان صناء محمود صالح غاليا رشيد صالح جانكير 7481
المامان شيخان شيخان نينوى 68002119 4 3026 116 189م شيخان شورو صالح شريف غاليا رشيد صالح جانكير  7482
المامان شيخان شيخان نينوى 68002119 4 3026 116 189م شيخان كنعان شورو صالح غاليا رشيد صالح جانكير  7483

كيلكا ره شو سنجار سنجار نينوى 66883032 1 3001 122 98م سميل نصاف كالو محمود غانم خديدا مراد خليل محي 7484
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883761 9 3001 100 1954م شيخان عقيله محمود سعيد غانم عبدالجليل محمد علي 7485

شيخان شيخان نينوى 67009152 1 3005 166 1403 شيخان خيام احمد محمد غانم عبدالغني شريف مونس 7486
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شمشوله كوير مخمور 3 3030 194 1025 كوير ريزان قادر عثمان غانم عالء الدين حمدامين   7487
زمار سنجار نينوى 67649596 10 3011 114587 573م سنجار كوري رشو مشكو غانم علي بشار مطو الحليفي 7488
كوير مخمور نينوى 2 3030 101 1048 مخمور نھايت عزيز ابراھيم غانم محمد عمر   7489

عوينه ربيعه تلعفر نينوى 67458970 9 3022 132890 665م ربيعه فاطمة فاضل عبدالحميد غانم يونس فقه درويش ال جنكير 7490
شيخان شيخان نينوى 66883742 9 3001 56 2147 شيخان كمشة حسين ابراھيم غايب ابراھيم حسن ابراھيم التاجدين 7491

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67805614 1 3024 153 2296م زمار عاسيا درويش عفدي غايب احمد حسين قاسو  7492
شيخان شيخان نينوى 66978892 3 3003 22 2155 شيخان منال محمد قا=در غرب حبيب احمد حبيب 7493
قراج مخمور نينوى 8 3033 54280 472 اربيل جبرائيل اسماعيل جبرائيل غربه جليل ابراھيم   7494
زمار سنجار نينوى 9 3010 93 1960 الشمال كولي خلف كجو غربي قاشو مشكو علي  7495

باباو شيخان نينوى 66980002 1 3004 25 2011م شيخان ھديه صالح محمد غربيه طه محمد احمد 7496
كوير مخمور 10 3028 138 1064 كوير سروين عمر سوفي غريب اسعد حسن شريف  7497

خزنة منديناوة مخمور نينوى 68224412 7 3042 38 1434م كنديناوة شيالن   غريب رسول حسين وسو  7498
ذھيبه كوير مخمور 8 3029 14 1008م كوير شمام عبدهللا عمر غريب صابر ابراھيم اسماعيل ھموند 7499

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 67008011 3 3004 186 2236م برده رش بلقيس خورشيد يوسف غريب عبدالقادر عبدالوھاب جمعه 7500
كوير مخمور 67646519 8 3028 95 1089 مخمور زيان قھرمان محمد رشيد غريب قادر امين حسن  7501

كاميشة كوير مخمور نينوى 6 3029 112 1200 كوير شلير خضر احمد غريب محمد حمد امين الوه  7502
شمال سنجار نينوى 0339762 3 3011 15 975م القحطانية بسي علي مشكو غريب مراد مشكو حسين  7503

بارة زمار سنجار نينوى 8 3018 33 615 الشمال الياس سليمان بشار غزال حسين عطيش خلف السموقى 7504
زمان كوبرى مخمور نينوى 66978913 3 3003 29280 147 التون كويري غزال حسين عوال عثمان    7505

خانصورالقديم زمار سنجار نينوى 0344701 8 3010 113250 567 الشمال اوسو اسماعيل حسين غزال خلف ابراھيم  شاركاني 7506
خانصورالقديم زمار سنجار نينوى 0344701 8 3010 113250 567 الشمال غزال خلف ابراھيم غزال خلف ابراھيم  شاركاني 7507

سنجار سنجار نينوى 8 3018 11411 571 الشمال الياس مراد داھر غزال خلف اسماعيل   7508
زمار سنجار نينوى 10 3011 116857 585 الشمال بكر حسن عمر غزال سلو الياس داود  7509

القحطانية سنجار نينوى 0331281 1 3009 95 390 القحطانية خضر قاسم مندو غزال كنجي علي   7510
ديبكه مخمور 68224421 7 3042 52 1263م كنديناوة غزال محمد شريف  كوزي   7511

قويس زمار سنجار نينوى 8 3018 115217 577 الشمال سليمان رشو علي غزال مراد عليكو  المسقوري 7512
زمار تلعفر نينوى 67375821 8 3022 132696 664 ربيعة عبداللة خلف تاج الدين غزالة ابراھيم محمد علي ال تاج الدين 7513
زمار تلعفر نينوى 67805571 1 3024 128231 642 زمار على حمو على غزالة جيجو زلفي  رشكانى 7514
زمار تلعفر نينوى 5 3021 132896 665 ربيعه خلف ابراھيم خالد غزالة سليمان كالي  ال خالد 7515
زمار سنجار نينوى 67375344 3 3022 145 2146م زمار جميل حسين ابراھيم غزالة عبدالرحمن علي   7516
زمار تلعفر نينوى 67375815 8 3022 124 2112م زمار محمد رشو حسن غزالة علي حاجي شمو رشو 7517

قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 67375157 6 3022 132912 665 ربيعه ابراھيم محمد ابراھيم غزالة عمر عثمان محمد ال مراد 7518
قلعة دوش رةش زمار تلعفر نينوى 10 3021 38 111 ربيعه سرحان ابراھيم عمر غزالة كالو علو خلف ال علو 7519
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67375172 6 3022 109 369م ربيعه علي خلف ابراھيم غزاله احمد ميرزا مراد ال مراد 7520
بارانه زمار سنجار نينوى 2 3012 116204 582م الشمال عمر داود داود غزاله حمد علي سعدو  7521

قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 67458833 1 3022 132662 664 ربيعه حسن حمادي علي غزاله سليمان الوند  ال خالد 7522
قلعة موسي رة ربيعه تلعفر نينوى 67375137 6 3022 132773 664 ربيعه يوسف حسين حاجي غزاله سليمان مراد حاجي ال حاجي 7523

سنجار سنجار نينوى 67724600 6 3015 10179 546 سنجار حبيب خضر خلف غزاله عبدو برھيم اوسو  7524
سنجار سنجار نينوى 67724600 6 3015 10179 546 سنجار خضر خلف عبدى غزاله عبدو برھيم اوسو  7525
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سنجار سنجار نينوى 67724600 6 3015 10179 546 سنجار زھرة خضر خلف غزاله عبدو برھيم اوسو  7526
سنجار سنجار نينوى 67724600 6 3015 10179 546 سنجار غازي خضر خلف غزاله عبدو برھيم اوسو  7527

سميلة زمار تلعفر نينوى 67375150 6 3022 109 2296م زمار حسين عبدالكريم حسو غزاله يوسف عثمان  ال شوال 7528
سنجار نينوى 10 3007 111191 556 القحطانية غزالي سليمان صفر علي تافي   7529
مخمور 67600527 10 3010 110328 552 القحطانية خلف برزا سلبان غزالي قادر حمو حجي  7530

فياضي زمار سنجار نينوى 67970900 6 3018 109831 55م الشمال رشو ادي حجي غزالي قولو شيبو   7531
فياضي زمار سنجار نينوى 67970900 6 3018 109831 55م الشمال زروك حده صالح غزالي قولو شيبو   7532
اسكينية سنجار سنجار نينوى 0196357 3 3010 111309 557 القحطانية شرف شيخو رشو غزالي كالو علي   7533
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978773 1 3003 194 1422م شيخان سميره رمضلن فقي غزوان رشو خدر رشو 7534
كيس قلعه م شيخان شيخان نينوى 67008020 3 3004 87 2254 شيخان امنه حسين عثمان غزوان رشو خدر رشو 7535

كنديناوة مخمور نينوى 68224522 1 3042 92 86م كنديناوة خديجة موسي احمد غفور احمد رضا بھرم  7536
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66884261 7 3001 118726 594 شيخان رازيه سعيد عبدهللا غفور اسماعيل محمود حجي 7537

مخمور مخمور نينوى 3 3033 112 1097 مخمور سايه موسى حسن غفور حسين احمد مالشيخ  7538
كوزه بانكه ديبكه مخمور 68224434 7 3042 157 606 كنديناوة كالويز بكر سليم غفور حمد عبدهللا   7539

كوير مخمور 67254433 8 3030 124 1427م كوير مھديه عمر سليمان غفور خضر حمد علي  7540
قراج مخمور نينوى 67600644 8 3030 82 154 مخمور حمه خان جعفر حمد غفور رشيد عبدهللا طه  7541
كوير مخمور نينوى 4 3029 136 1367 كوير صبريه محمد احمد غفور صابر حسين حمل  7542

طاف حمه شيخان نينوى 66978842 2 3003 118589 593 شيخان بسني محمد حاجي غفور صديق علي ابراھيم 7543
وادي الغراب قراج مخمور 3 3030 98 1038 مخمور نوال جميل محمد غفور طاھر سعيد  سارممي 7544
كل العرور كوير مخمور نينوى 2 3029 53 1117م كوير شمسه حسن عوال غفور عثمان عوال احمر  7545

كوير مخمور نينوى 67254507 6 3030 28218 142 كوير سعديه اسماعيل شوقي غفور مجيد عثمان بيرداود  7546
كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 44 604 اربيل كلثوم جعفر على غفور يونس قادر   7547
برطلة حمدانية نينوى 4 3051 66 439م برطلة فتحية قاسم توفيق غني ابراھيم علي   7548
باعذره شيخان نينوى 66979082 4 3003 110 710م شيخان نوفه بيسو خديده غيدان مجيد عبو مصطفى 7549
قراج مخمور 1 3029 30 207 قراج خوناو اسماعيل خليل فؤاد احمد بكر رشيد  7550
قراج مخمور 1 3029 30 207 قراج خوناو اسماعيل خليل فؤاد احمد بكر رشيد  7551

ماسكة ربيعة سنجار نينوى 67376144 10 3022 196 872م ربيعه بلفر حسين خالد فؤاد احمد حامد علي خان ال بشار 7552
دوسرة قراج مخمور 67944926 6 3049 45 1381 قراج بيان عباس قادر فؤاد احمد حسين   7553
جوكتر قراج مخمور 68224577 4 3042 124 1254 قراج ليلى عبدهللا صالح فؤاد احمد حمدامين اسماعيل  7554

قال سوران كوير مخمور نينوى 6 3032 178 1168 قراج ھانيه رحمان لطيف فؤاد احمد خدر ابابكر مرزان 7555
كالورش كوير مخمور 2 3030 40 1437م كوير اميرة احمد مجيد فؤاد احمد مجيد عثمان  7556

جوار كومانه قراج مخمور 7 3032 155 1198 قراج جھان جميل كريم فؤاد خليل كريم   7557
كوير مخمور نينوى 5 3032 36 1418 اربيل نرمين كاكل رحمان فؤاد سيامند رشيد   7558

ماجداوه كوير مخمور نينوى 5 3029 40 71م كوير به يان يوسف محمد فؤاد شاكر اسماعيل علي  7559
كنديناوة مخمور 68224980 6 3042 106 1040م كنديناوة سعديه صابر خضر فؤاد صالح خضر حمد  7560

جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979765 9 3003 178 2079م شيخان عائشه عكيد محمد فؤاد طاھر ككو حمه 7561
كوير مخمور 67254367 5 3030 107 1052 كوير فوزية كانبي ابراھيم فؤاد عبدهللا عزيز احمد اكو 7562
كوير مخمور نينوى 1 3032 87 1153 كنديناوة بيان عباس صالح فؤاد عبدهللا قره ني اسماعيل روزبيانى 7563
كوير مخمور نينوى 10 3029 108 428 كوير رازيه صابر عمر فؤاد عمر خضر عزيز  7564
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شمشولة كوير مخمور 9 3042 21 477 كوير بسي صابر معروف فؤاد نوري احمد حسين كردي 7565
شيخان شيخان نينوى 66978725 1 3003 48 396 شيخان حمديه ياسين حسن فائق جميل شھاب عثمان 7566
قراج مخمور 1 3030 167 96 قراج نعمه جميل كريم فائق كريم وسو عثمان  7567
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 69 1203 كنديناوة فيان مصطفى عبدالرحمن فاتح سمابل قادر سمايل  7568

ماجداوه كوير مخمور نينوى 7 3029 97 55 كوير كابان حسين علي فاتح شريف علي عبدهللا  7569
جيلفوك كنديناوة مخمور نينوى 67254427 5 3030 32473 163 كنديناوة سعديه عبدهللا حمد فاتح لطيف عبدهللا عمر  7570
ماد الغراب كوير مخمور نينوى 67254384 5 3030 92 527 مخمور نريمان حافظ مصطفى فاتح محمد سعيد حجي سارممي 7571
الوردية سنجار سنجار نينوى 0340566 10 3009 110165 551 القحطانية شمو خلف تمو فاتي جردو حنش خلف زندنان 7572

كنديناوة مخمور نينوى 68224528 1 3042 197 1040م كنديناوة نھايت شريف خضر فاخر احمد محمد فقى  7573
كوير مخمور نينوى 2 3029 79 1368 كوير بريخان عباس عمر فاخر الياس عمر مولود  7574
قراج مخمور نينوى 1 3032 55479 277 قراج مامز عزيز حسن فاخر حسن عمر  مرزاني 7575

عوينة كوير مخمور 68224161 1 3043 44 1459 كوير ناسكه رسول حمد فاخر حسن كريم على خوشناو 7576
مخمور مخمور 8 3034 48 1139م قراج شعريه عيسى مصطفى فاخر خدر قادر ابراھيم بلباس 7577

عوينه شمامك مخمور 2 3032 30 1427م كوير مزده اسعد مولود فاخر خطاب رحمن سعيد فقي 7578
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67805587 1 3024 199 2038م زمار ملكه عبدالكريم احمد فاخر خليل على يوسف ال يوسف 7579
خورمله كنديناوة مخمور نينوى 10 3032 31123 156 كنديناوة شيرين احمد علي فاخر رحمن حمد امين صالح  7580

زمار تلعفر نينوى 66979641 5 3003 153 2229م زمار ميديا محمد مجيد فاخر زعل حسين سمو  7581
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978623 10 3002 169 1421م شيخان سليمه سليمان فتاح فاخر صالح ابراھيم حسن 7582

ديبكة مخمور 1 3029 181 240م اربيل نادية خضر رسول فاخر صديق عباس   7583
ازي كند قراج مخمور 7 3032 104 1418 قراج بناز طاھر جميل فاخر عمر جميل  بنديان 7584
سيدامين كوير مخمور 0195861 10 3043 9 1458 كوير فاخر عمر عبدالرحيم بيروت فقي ملكيسوزان اسماعيل غفور 7585
كره سور كوير مخمور نينوى 10 3030 144 1013 مخمور شنو عبدهللا على فاخر عمر قادر   7586

كوير مخمور نينوى 9 3028 39 1118 كوير غزال كاكل على فاخر فريق على رحمن  7587
شبخان شيخان نينوى 66979049 4 3003 118614 594 شيخان فلكناز ابراھيم علي فاخر مجيد عمر اسماعيل 7588
كوير مخمور نينوى 67254690 8 3030 31193 156 اربيل سميره محمد بيرداود فاخر محمد عبدهللا   7589
كوير مخمور نينوى 3 3032 11 160 مخمور خيال مصطفى قادر فاخر يابه سمايل   7590

سيد عبيد كنديناوة مخمور نينوى 68224477 1 3042 128 86 كنديناوة فريده حسن اسماعيل فارس ابراھيم صالح سليمان  7591
كرفقبر زيلكان شيخان نينوى 66883874 10 3001 4 1415م شيخان مريم يونس عبدالكريم فارس احمد محمد حسن 7592

شيخان شيخان نينوى 66979042 4 3003 18626 594 شيخان صبريه محمد طاھر فارس اسماعيل عبدهللا محمد 7593
كوير مخمور 4 3032 84 1175م كوير حسيبه درويش عزيز فارس توفيق حسين   7594
قراج مخمور نينوى 4 3032 5453 273 قراج زليخة عثمان اسماعيل فارس جبار كريم مولود  7595
شيخان شيخان نينوى 66978107 2 3002 188 378 شيخان سھام ميرزه علي فارس حسن جمعه عبدالوھاب 7596
كنديناوة مخمور 68224407 7 3042 159 1450 كنديناوة ايالف احمد حاجي فارس حسين ابابكر حسن  7597

زورافا زمار سنجار نينوى 67458054 1 3020 106 2190 الشمال كنى اسماعيل الياس فارس خدر الياس اسماعيل  7598
بارا زمار سنجار نينوى 66981190 9 3006 113841 570 الشمال عمشى ابراھيم حجي فارس خديده مطو فارس  7599
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727676 9 3012 110982 555 القحطانية زريفة خديدة علي فارس خلف حسن محمود  7600
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727676 9 3012 110982 555 القحطانية زريفة خديدة علي فارس خلف حسن محمود  7601

سنجار سنجار نينوى 3 3014 105291 527 القحطانية بيسو محمد علي فارس درويش خيلو حسين  7602
ديبكة مخمور 68224089 9 3042 168 1316 كنديناوة نازدار عزيز علي فارس رشيد عثمان بيرداود  7603
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كنديناوة ديبكه مخمور نينوى 7 3028 119 607م كنديناوة رقيه عثمان قرني فارس رضا حمدامين  سالة يي 7604
قراج مخمور 67646880 3 3029 79 1454 قراج زيرين كريم عزيز فارس رمضان قادر رشيد  7605
شيخان شيخان نينوى 66979594 9 3003 109 941 شيخان انتصار احمد حسين فارس سليم احمد جرجيس 7606

سيفيان زمار تلعفر نينوى 7 3022 46 2168م زمار حمرى موسى فارس فارس سليمان حسين سمو  7607
سيقبان زمار تلعفر نينوى 67805546 10 3023 46 2168م زمار حمري موسي فارس فارس سليمان حسين سمو خالد 7608

شيخان نينوى 66979348 7 3003 29 1403 شيخان مدينه سليم صديق فارس سليمان صالح حسين 7609
مخمور مخمور نينوى 5 3028 164 1038 مخمور سوزان غازي قادر فارس صادق مجيد   7610

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67376120 10 3022 76 1264م ربيعه فاطمة جميل عمر فارس عثمان ابراھيم صوفي ال مراد 7611
كلشين شيخان نينوى 66980031 1 3004 195 1416 شيخان حمديه احمد علي فارس عزيز رمضان عثمان 7612
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66978959 3 3003 155 145 شيخان سميره غازي سليم فارس عزيز محمد عباس 7613

مخمور مخمور 67254581 7 3030 127 17م مخمور بھار رمضان عبدهللا فارس علي شينه ايوب سنجاوى 7614
كوير مخمور نينوى 6 3028 105 2132 كوير زلفان عبدالخالق محمدعلي فارس علي مجيد ابراھيم  7615

بيره بات كنديناوة مخمور 0000369 1 3034 32719 164 كنديناوة عسرين عبدالكريم خورشيد فارس عمر دوله علي بك 7616
ديبكه مخمور 1 3029 111 185م كنديناوة به يمان احمد محمود فارس قادر حسين حمد  7617

دوكردكان مخمور مخمور 10 3030 711 60م مخمور بھيه فيض هللا عبدالرحمن فارس قادر صالح حمد اومريل 7618
كوزه بانكه كنديناوة مخمور 2 3033 103 106م كنديناوة كرحه حسين مولود فارس قادر عبدهللا امين  7619
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978757 1 3003 2 1414م شيخان فاطمه محمد شريف فارس قاسم ميكائيل ولي 7620
سنوني زمار سنجار نينوى 8 3010 128 540 الشمال نساف قاسم يوسف فارس قاسم يوسف  الھسكاني 7621
شمشولة كوير مخمور نينوى 3 3029 171 350م كوير سميره عبدهللا عثمان فارس كريم رسول عثمان  7622
علياوة قراج مخمور 10 3030 122 82 مخمور بفرين عزيز قادر فارس كريم عوال   7623

شيخان شيخان نينوى 66979040 4 3003 118162 594 شيخان غريبه شكر محمود فارس مجيد محمد حميد 7624
مخمور 6 3037 غزال سليمان حمد امين فارس محمد خضر بيره بات  7625

ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978824 2 3003 91 1421 شيخان قدريه كمال خليل فارس محمد خضر علي 7626
شيخان شيخان نينوى 66978966 3 3003 159 753م شيخان فاطمه امين سليم فارس محمد صالح محمد 7627

شاميكا زمار سنجار نينوى 6 3010 115 987 الشمال كوري خلف خلف فارس محمود دربو  الدفي 7628
حمداغا زمار تلعفر نينوى 9 3021 130 2038م زمار عوينة صبري  فارس مصطفى عزيز مصطفى  7629
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 67254699 8 3030 30966 155 كنديناوة عاليه محمد يحيى فارس معروف صالح عارف كردي 7630

قراج مخمور نينوى 7 3028 2 86 كنديناوة زليخه اسماعيل عباس فارس مولود شيخ محمد عباس  7631
باالني قراج مخمور 4 3030 177 1075م مخمور زوان صديق سليم فارس نوري احمد عبدهللا باالني 7632

كلك حمدانية نينوى 67972273 4 3048 83 2305 حمدانية سميره عبدالرضا حمد فارس ياسين عبدهللا ياسين  7633
جمزي زمار تلعفر نينوى 66883494 5 3001 71 2038م زمار غزاله سليمان عمر فارس يوسف حسين علي علي 7634

كنديناوة مخمور نينوى 7 3029 96 1432م كنديناوة ئاواز محمد عبدهللا فارق رحمان مام خول خضر  7635
دوشيوان كنديناوة مخمور 4 3033 82 606 كنديناوة جوان رحمان شيخ فاروق اسعد مولود   7636

قراج مخمور نينوى 6 3032 16 642 قراج بيمان احمد محمد فاروق اسماعيل ابراھيم حسين  7637
نيجي م شيخان شيخان نينوى 0306696 7 3003 127 785 شيخان كريمه ولي عبدالرحمن فاروق اسماعيل محمود عبدهللا 7638

قراج مخمور نينوى 4 3033 54940 275 قراج نمام كريم احمد فاروق جبار كريم مولود  7639
نوغران كوير مخمور نينوى 68051534 8 3040 187 1459 شكريه يوسف محمد صالح فاروق حسن عزيز على  7640

كوير مخمور 1 3029 29736 149 كوير ناھيده كانبى نجم الدين فاروق حمد رسول احمد  7641
كنديناوة مخمور نينوى 2 3030 14 71 اربيل صبيحه على خضر فاروق حميد احمد على  7642
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بيتوني شرقي زمار سنجار نينوى 67007284 8 3007 113136 566 الشمال كشي مراد ساطور فاروق حيدر مراد قاسم العنيي 7643
كنديناوة مخمور نينوى 67251618 4 3031 31456 158م كنديناوة كوثر خليل محمد امين فاروق خضر عبدهللا قادر  7644
ديبكة مخمور نينوى 10 3030 12 1103 كنديناوة شة وبو محمد احمد فاروق رسول احمد عباس  7645
كنديناوة مخمور 8 3029 185 141م كنديناوة ريزان فاضل عبدهللا فاروق سعدي بيرداود عبدهللا  7646

كنداله ديبكه مخمور 67600693 5 3030 139 604 كنديناوة سھام احمد حمدامين فاروق صديق شيخة جوامير  7647
سنجار  سنجار نينوى 2 3021 155 206م سنجار فھيمة جميل خلف فاروق عبدهللا خلف اسماعيل  7648
كوير مخمور نينوى 67254408 5 3030 81 1064 كوير بسه رشيد عثمان فاروق عثمان اسماعيل عمر شوان 7649
باقرت مخمور 68224194 1 3043 41 245 قراج كليزار محمد خضر فاروق كريم حسن   7650

كعيتل كوير مخمور نينوى 67254596 7 3030 110 149 كوير حمديه كريم حمد صالح فاروق مصطفى حسن احمد خيالني 7651
موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66979502 8 3003 143 1415م شيخان عائشه يسن جرجيس فاروق يونس محمد الياس 7652

قراج مخمور نينوى 2 3033 110 128 قراج به روين انور اسماعيل فاريق جوھر اسماعيل محمود سيان 7653
سيرقه مخمور مخمور نينوى 67254519 6 3030 207 1278 مخمور عجيبه علي احمد فاريق علي قرني  ال كوتكي 7654
علي عبار زمار تلعفر نينوى 66883422 5 3001 168 2168م زمار جليلة علي حسن فاضل ابراھيم دولماز ھسن آل ھسن 7655
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883492 5 3001 2 2112م زمار ساجده مراد كيلو فاضل ابراھيم شمو محمو شمو 7656
خاتناوه شيخان شيخان نينوى 66883758 9 3001 118853 595م شيخان زينب سعيد محمدامين فاضل ابراھيم علي عبدالعزيز 7657
شيبان زمار تلعفر نينوى 67805691 10 3023 192 2268 زمار نورة شاھين يوسف فاضل ابراھيم عمر ھسن ال كارز 7658
كردسور مخمور مخمور 67972037 3 3049 63 1156م مخمور فوزية قادر حمد فاضل اكرم اومر سمايل  7659

زمار تلعفر نينوى 66883394 4 3001 55 1340م زمار طيبت صالح شكر فاضل جميل عبدهللا   7660
عوينه زمار تلعفر نينوى 66883237 3 3001 136966 685 زمار قدره كوران دولماز فاضل حاجي شابي محمد  7661
عوينة زمار سنجار نينوى 67375338 3 3022 132834 665 ربيعه خاني حميد كلش فاضل حامد حسين كلشى ال كلشى 7662

كوير مخمور نينوى 5 3032 194 1051 كوير نجيبه صابر طاھر فاضل حسن ابراھيم   7663
عبداليه شيخان شيخان نينوى 67008035 3 3004 67 474 شيخان شكريه حسين ابراھيم فاضل حسن جمعه عبدالوھاب 7664

سنجار سنجار نينوى 67007258 8 3007 158 218م سنجار فضيلة يونس قاسم فاضل حسن صكر برو  7665
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 7 3022 58 2295م زمار حليمه عبو اسماعيل فاضل حسن مراد حمد  7666

سنجار سنجار نينوى 67006524 4 3005 188 304 سنجار نازي الياس حسن فاضل حسو يوسف احمد  7667
كوير مخمور نينوى 7 3028 25 1200م كوير تريفه قادر سعيد فاضل حمد اسماعيل   7668
سنجار سنجار نينوى 66884328 7 3005 169 308 سنجار مھدية حسن عبدهللا فاضل حيدر حسين محمد المحمد 7669

شرق وغرب سنجار سنجار نينوى 67727291 3 3012 170 351م سنجار ليلى الياس زكر فاضل خضر زكر محمود الحمود 7670
زمار سنجار نينوى 67458244 6 3020 103 2297 سنجار نادية عبيد ابراھيم فاضل خضر مراد بسي  7671

حمداني زمار تلعفر نينوى 66883429 5 3001 129129 646م زمار شيماء عبدالرحمن ابراھيم فاضل رمضان ابراھيم حسين  7672
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980107 2 3004 110 1416 شيخان مريم عثمان قادر فاضل رمضان فقي احمد 7673
تل الخيم كوير مخمور نينوى 3 3029 47 310 كوير مھربان حسن صابر فاضل زيدان مولود   7674

زمار تلعفر نينوى 7 3022 109 2146 زمار ملكية حسن قاسم فاضل سليمان علي   7675
كوير مخمور نينوى 10 3029 32 134 مخمور زھره حسين بيرداود فاضل صادق محمد قادر  7676
كوير مخمور نينوى 4 3029 102 1118 كوير غمبار كريم حمد فاضل عباس عبدهللا ميكائيل  7677

السور قراج مخمور 68224196 1 3043 44 283 قراج زيان يوسف  فاضل عباس محمد رمضان بلباس 7678
زمار سنجار نينوى 67458938 9 3022 80 1895 زمار نھلة عمر محمود فاضل عباس محمد عمر العمر 7679

مركز ناحية مخمور مخمور 7 3028 26 267 كنديناوة امينة صديق صالح فاضل عباس يونس جرجيس  7680
زمار تلعفر نينوى 67375209 5 3022 40 21112 ربيعه فيروز علي صادق فاضل عبدهللا اسماعيل محو ال مراد 7681
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كوير مخمور نينوى 6 3029 148 1081م كوير امنه محسن محمد فاضل عزيز حسن محمد  7682
جاروك كوير مخمور 68224586 4 3042 181 1175م كوير بريفان عبدالرزاق علي فاضل علي خليل   7683
كونكيران زمار تلعفر نينوى 9 3049 43 2288 زمار نونة ميرو الجرو فاضل علي عبدالكريم عمر  7684
دوكردكان مخمور 3 3030 34 306 مخمور مريم سليم محمد فاضل عوال حمد حسين اومربل 7685
شوريجه كنديناوة مخمور 7 3032 197 73 اربيل فيان عثمان حمدامين فاضل محمد بايز مولود  7686

كوير مخمور نينوى 2 3029 164 206 اربيل نافعه محمد امين فاضل محمد جليل   7687
باباو شيخان شيخان نينوى 66979163 6 3004 80 2012م شيخان فوزيه جاسم ابراھيم فاضل محمد صالح محمد 7688

برازي صغير شيخان شيخان نينوى 0306780 5 3004 136 904 شيخان نيسان عبدالكريم رمضان فاضل محمد عبدالقادر سليمان 7689
سنجار نينوى 3 3010 107916 540 القحطانية عطية سلو مصطفى فاضل محمد علي محمود  7690

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375440 7 3022 66 1373م ربيعه شيرين صالح درويش فاضل محمد ھسام ستيل ال سثيل 7691
سنجار سنجار نينوى 2 3021 25 1673م القيروان ايمان نوري حيدر فاضل موسى حيدر خفر  7692

مطراد كوير مخمور 3 3050 72 113م كوير عمشة خورشيد حسين فاضل موسى سليمان   7693
تل قصب شمالي القيروان سنجار نينوى 66981164 3 3006 48 461م القيروان شيرين خلف الياس فاضل يوسف شيخ  الياس  ال عبدى 7694
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 99 298 زمار حسن علو عمر فاطم ابراھيم احمد مراد علو 7695
ھوراس كوير مخمور نينوى 4 3032 26232 132 مخمور بريم   فاطم احمد محمد خطر  7696
ماجد كوير مخمور نينوى 67254379 5 3030 31622 159 كنديناوة نجم الدين بكر  فاطم حسين مجيد حسن  7697

زمار تلعفر نينوى 67376195 10 3022 132 2112 زمار جبار حسن علي فاطم عبدو خلف عبدي ال عبدي 7698
مالقره كنديناوة مخمور 2 3036 153 8 كنديناوة فاطم علي مولود كريم    7699
باره زمار سنجار نينوى 8 3018 41 1108م الشمال قاسم مطو خليف فاطم عمر حمزي عمر السموقي 7700

تل الخيم كوير مخمور نينوى 68224216 2 3042 فاطم محمد خضر احمد    7701
زمار تلعفر نينوى 67970333 8 3049 121765 649 زمار فاطمة ابراھيم حسين مراد    7702

سميال زمار تلعفر نينوى 67375371 3 3022 69 2296م زمار محمد سعدون خنجر فاطمة تمر يوسف يوسف  7703
تل الذبيان زمار تلعفر نينوى 67375365 3 3022 2907 665 ربيعة عثمان عمر عثمان فاطمة حاجي محمد عثمان ال عثمان 7704
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375305 3 3022 1296632 2168م ربيعة حسن سليمان كرى فاطمة حسن حاجي محمد ال كافرى 7705

زمار تلعفر نينوى 67458848 1 3022 46 252 زمار سليمان محمود حمو فاطمة حسن حمو يوسف  7706
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 129919 650 زمار فاطمة خضر ابراھيم     7707
دوشيوان كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 3177 156 كنديناوة اسعد حسن  فاطمة خضر محمد مال  7708
قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 67375193 6 3022 132771 664 ربيعه سلو بشير احمد فاطمة درويش عبدهللا احمد  7709
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67375171 6 3022 150 246م ربيعه جاسم علي سعدون فاطمة صادق جوبان كردي جوبان 7710
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458915 9 3022 43 410م ربيعه مصطفى سعيد محمد فاطمة صبري تاج الدين مراد ال مراد 7711

زمار سنجار نينوى 67375353 3 3022 132984 665 ربيعه عمر ابراھيم رشو فاطمة عبدي سعدون علي  7712
زمار سنجار نينوى 67375430 7 3022 132662 664 ربيعه حسن حمادى على فاطمة عبدي قاسم علي  7713
سنجار سنجار نينوى 67728093 3 3013 104127 521م سنجار احمد محمد شفان فاطمة مراد الياس جرجيس  7714
سنجار سنجار نينوى 67728093 3 3013 104127 521م سنجار محمد شفان عمو فاطمة مراد الياس جرجيس  7715

عين حلوه شيخان شيخان نينوى 66982468 8 3004 84 345م القوش ثوره علي مصطفى فاطمه احمد علي احمد 7716
زمار سنجار نينوى 67458781 1 3022 133 2146م زمار جميل عمر حسن فاطمه احمد غازي يوسف ال حسن 7717
سنجار سنجار نينوى 7 3009 75 66 سنجار بسي عبدهللا عباس فاطمه الياس قاسم علي العليكا 7718
كوير مخمور نينوى 8 3028 29187 146 كوير فاطمه رحمان صالح     7719

عين موسى زمار تلعفر نينوى 2 3022 52 222م زمار احمد حسن حسو فاطمه رشيد كري سليم ال حمو 7720
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شورجة ديبكة مخمور نينوى 7 3028 31159 156 كنديناوة 1 1 1 فاطمه عبدهللا حسين  اري كوجي 7721
خاتوناوا م شيخان شيخان نينوى 66979154 6 3004 129 1411 شيخان صافيه خالد حسن فاطمه عرب حمو مجيد 7722
السور قراج مخمور نينوى 1 3030 19 207 قراج عبدهللا احمد خضر فاطمه علي فقي مصطفى شيروان 7723
كردبور قراج مخمور 67250594 9 3030 165 172 قراج محمد على عبدهللا فاطمه عمر احمد حميد سيان 7724

كوير مخمور 4 3030 55156 276 قراج سليمان حسين عزيز فاطمه عمر درويش حسين  7725
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376123 10 3022 1320690 664 ربيعه محمد خلف تاج الدين فاطمه فرمان بھرم بھرم ال بھرم 7726
حمداغا زمار تلعفر نينوى 67458779 1 3022 170 2296 زمار عفدو جانكير كمو فاطمه كرو عمر   7727

كوير مخمور نينوى 10 3032 29232 147 كوير فاطمه مجيد محمد امين احمد    7728
شيخان شيخان نينوى 66978705 1 3003 117271 587 شيخان نازدار نوري حسين فاطمه محمد احمد علي 7729
شيخان شيخان نينوى 66979084 4 3003 119163 596 شيخان رحيمه سليمان صوفي محمد فاطمه محمد خضر عبدهللا 7730

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978210 4 3002 18778 594م شيخان فاطمه محمد شاھين احمد   7731
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 197 607 اربيل حسن احمد  فاطمه محمد قادر شيخه  7732

ازركند قراج مخمور 6 3028 54386 272 قراج خدر علي يوسف فاطمه مصطفى سعيد   7733
ماجداوه كوير مخمور 3 3030 30098 151 اربيل انور عثمان عبدهللا فاطمه مولود نادر   7734

كوير مخمور 67970282 6 3049 28586 143 كوير فاطمه ھياس سليمان     7735
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67376197 10 3022 1 2302 زمار عبدالقادر شيخو علي فاطو سعيد سليمان مراد  7736
كرشكت زمار تلعفر نينوى 67458958 9 3022 50 2202م زمار عمر احمد نعمو فاطو علي فتو محمود ال محمد 7737
حمداغا زمار تلعفر نينوى 6 3021 112 2168م زمار خالده سليمان شيخو فالح علي احمد عزيز  7738

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375146 6 3022 146 246م ربيعه مريم علي حسن فتاح ابراھيم حسين كلشي مرال  كلش 7739
ملك اغا كنديناوة مخمور نينوى 68224208 2 3042 31894 160 كنديناوة نزيره محمد عبدهللا فتاح حمد امين عثمان   7740

كوير مخمور نينوى 2 3029 118 40 مخمور سميرة رشيد عثمان فتاح خورشيد عثمان   7741
كردي كوح كنديناوة مخمور 68224969 6 3042 192 106 كنديناوة بسي احمد مصطفى فتاح رحمن عبدهللا رسول  7742
علي مال داود كوير مخمور نينوى 3 3032 91 300 كوير كرحة سمايل فتاح فتاح رمضان ابراھيم احمد  7743
حسن بك كنديناوة مخمور نينوى 67254565 7 3030 126 331 كنديناوة ارخوان كانبي احمد فتاح سليمان فتاح احمد  7744

قراج مخمور 2 3032 54518 273 قراج فاطمة رسول علي فتاح شاكر عبدهللا بلياس  7745
صفية كوير مخمور نينوى 6 3029 9 67 اربيل جليله رضا درويش فتاح عبدهللا فرحان محمود  7746
كاوةر ديبكة مخمور 68224776 3 3043 3 1103م كنديناوة كتان قادر بكر فتاح عمر احمد  شوان 7747

موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66877187 10 3004 118869 595 شيخان غزال احمد يحيى فتاح محى الدين حسن 7748
كنديناوه مخمور 67944901 6 3049 151 600 كنديناوة سميره برھان كوخه فتاح ھرمز احمد   7749

العبدليه شيخان نينوى 66979705 10 3003 81 1412م شيخان زكيه رمضان محمود فتح هللا خالد حسن 7750
كوير مخمور نينوى 67250572 9 3030 50 82 اربيل مريم روؤف مصطفى فتحى اسماعيل قادر   7751
سنجار زمار نينوى 66883488 5 3001 98 2112م زمار كرخية حسين عمر فتحي اسماعيل عقدو عمو  7752
برطله حمدانية نينوى 4 3051 36442 183م برطله حياة اسماعيل  فتحي حيدر حسين محمد الزھره 7753

حمداغا زمار تلعفر نينوى 6 3021 89 2147 زمار منيفه سليمان شيخو فتحي صالح شيخو عزيز العزيز 7754
زاكة كوير مخمور 67646366 9 3028 60 1445م كوير فاطيمة عمر رسول فتحي عزيز عبدهللا   7755
الخاله كوير مخمور نينوى 67254495 6 3030 164 300 كوير خديجه احمد قادر فتحي عمر مولود حمد امين  7756

شيخان شيخان نينوى 66978105 2 3002 188 378م شيخان ازھار محمد صديق احمد فتحي محمد علي عمر 7757
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009103 1 3005 118713 594 شيخان حمديه جرجيس رسول فتحي معروف يونس  7758

زمار تلعفر نينوى 67375281 4 3022 177 2117 زمار فجى مصطو احمد  عرب   7759
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جلتوك كنديناوة مخمور 68224398 9 3041 134 1046م كنديناوة نيسان حسين حسن فخرالدين عمر درويش صالح  7760
سنجار سنجار نينوى 66982643 2 3005 184 1618م سنجار رحمه ياسين احمد فراس عبدالحليم عبدو علي  7761
كوير مخمور نينوى 10 3030 136 1126 كنديناوة بيخال عبدالطيف محمد فراس عمر محمد امين غازي  7762

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978667 10 3002 46 2161م شيخان ساھره اسماعيل عبدهللا فرج جميل ياسين حسن 7763
خاتوناوا شيخان نينوى 66979719 10 3003 142 396 شيخان نھاد خلبل صالح فرج حامد خدر حسن 7764

شيخان شيخان نينوى 67009149 1 3005 118549 593 شيخان اديبه خورشيد سليمان فرج خلف خدر بسلو 7765
عبداليه شيخان شيخان نينوى 67008028 3 3004 112 1423م شيخان رمزيه اكرم صالح فرج عثمان عبدالرحمن جمعه 7766

سنجار نينوى 6 3020 85 2113م قيروان ھناء فرحان حسن فرج محمد قاسم خضر  7767
سنجار سنجار نينوى 67458468 2 3020 104097 521م سنجار خانم عبداالحد قاسم فرحان الياس موسى اسماعيل بابا 7768
سنجار سنجار نينوى 67458468 2 3020 104097 521م سنجار خانم عبداالحد قاسم فرحان الياس موسى اسماعيل بابا 7769

بيجى شيخان شيخان نينوى 66978666 10 3002 113 2116م شيخان عيشى ولى عبدالرحمن فرحان الياس يوسف الياس 7770
شيخان شيخان نينوى 66979273 6 3003 177537 588م شيخان خمس درويش حسن فرحان جاسم عزو عبدهللا 7771

سيقيات زمار تلعفر نينوى 67375182 6 3022 97 489م زمار نوريه ابراھيم صالح فرحان جميل خليل ابراھيم االابراھيم 7772
شيخان شيخان نينوى 67009161 1 3005 71 1906 شيخان سليمه عبدالوھاب جمعه فرحان حبيب محمد كريم 7773
سنجار سنجار نينوى 0344659 3 3011 100 1117 القحطانية عزيزه حسين فياض فرحان حسن فياض احمد  7774
سنجار سنجار نينوى 67007530 3 3008 105397 527 القحطانية ھزو رصاص خلف فرحان حسين رشو مطو  7775

براھيم بادل قراج مخمور 2 3032 24 318م قراج نجشان صديق حمد فرحان رضا ابراھيم قادر بامند 7776
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883418 5 3001 81 1024 زمار سيفي علي حجي فرحان سليمان دينو  رشكاني 7777
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883418 5 3001 81 1024 زمار سيفي علي حجي فرحان سليمان دينو  رشكاني 7778
السرى سنجار سنجار نينوى 66883281 3 3001 8 2269م سنجار نوره علي داود فرحان سليمان عثمان صالح  7779
السرى سنجار سنجار نينوى 66883281 3 3001 8 2269م سنجار نوره علي داود فرحان سليمان عثمان صالح  7780

خان صفية زمار تلعفر نينوى 66883408 5 3001 129274 647 زمار خاتون حاجي محو فرحان صالح طحلو علي  7781
حفية كوير مخمور نينوى 67972819 7 3049 9 67م كنديناوة شيماء محمد علي فرحان عبدهللا فرحان محمود  7782

كوير مخمور نينوى 67250568 9 3030 26275 132 اربيل نظيفه محمد سمايل فرحان عثمان سعيد حاجى سارمى 7783
قراج مخمور 8 3029 30 1304 قراج مينا قادر كوخة عوال فرحان عثمان قادر   7784

سي قيان زمار تلعفر نينوى 66883213 3 3001 169 2189 الموصل بريشان احمد حاجي فرحان علو ابراھيم   7785
زمار سنجار نينوى 67649951 7 3011 99 470م الشمال عيدة علي الكيدي فرحان علي قرتل .  7786
سنجار سنجار نينوى 67458016 1 3020 608018 541 القحطانية رجوى عوار محمود فرحان قاسم محمد علي محمد 7787

عين فتحي قيروان سنجار نينوى 67727745 9 3012 106625 344م القيروان وزيرة ابراھيم رحيم فرحان كاشان خضر فندي  7788
عين عويس زمار تلعفر نينوى 67805619 1 3024 182 2112م زمار شيرين احمد ابراھيم فرحان محمد اسماعيل عمر اسماعيل 7789
جفري شمال سنجار نينوى 67650891 2 3011 180 781م بيزار كارس جوكي فرحان محمود حسنوك حلو الجفري 7790

زمار سنجار نينوى 67649493 1 3011 93 962 الشمال بيبون عطو دربو فرحان محمود دربو محكي  7791
سنجار سنجار نينوى 67458248 6 3020 188 76 سميل كوزي سيدو قاسم فرحان مراد بسي خلف  7792
شمال سنجار نينوى 67650889 2 3011 124 901م سنجار عمشه عطي عرمه فرحان يونس خديده خضر ال اوسي 7793

سنجار نينوى 67972330 7 3049 اواز عبدالرحمن كانبي فرحو حسن ابراھيم عمر  7794
زيلكان شيخان نينوى 66979310 7 3003 118827 595 شيخان مامز انور يونس فرحو يونس محمد الياس 7795
بارا زمار سنجار نينوى 67648013 8 3018 152 901 الشمال فارس قاسم حسن فرزو مراد يوسف دھار  7796
كرمز زمار سنجار نينوى 3 3010 42 570 الشمال دنيا ماصد عمر فرسان كرمز عبدو   7797

شيخان نينوى 67944300 1 3045 106 2254 شيخان حياه جبرائيل ولي فرست زبير محمد خضر 7798
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قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306688 3 3002 118544 593 شيخان شكريه اسماعيل ابراھيم فرست عبدي اسماعيل شيخو 7799
سنجار سنجار نينوى 66982915 5 3006 106533 533 القيروان فرسو تمر خلف حسين    7800
زمار تلعفر نينوى 66979638 5 3003 140 2038 شيخان ثورية عبدهللا جانكير فرمان احمد عمر عبدي  7801

شيبانا زمار تلعفر نينوى 66979676 5 3003 67 2268م زمار فاطمه يوسف على فرمان حاجى على حاجى ال محو 7802
سميله زمار تلعفر نينوى 66979650 5 3003 7 417م عقرة كوري احمد اسماعيل فرمان عبدو يوسف قاسو ال ويردي 7803

زمار سنجار نينوى 67009043 6 3005 11677 584م الشمال ميان درويش الياس فرمان كسو شحو حاجى الھوري 7804
سيرمه مخمور 68224923 5 3042 107 1038م مخمور فيروز ياسين رشيد فرھاد احمد خضر رشيد  7805

كوزى بان ديبكه مخمور نينوى 67251583 4 3031 94 1242 كنديناوة بدريه حمد حسين فرھاد احمد عبدهللا امين  7806
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009105 1 3005 149 138 شيخان دالل تمو محو فرھاد اسكندر الياس توفيق 7807
زمارة كبير كوير مخمور 67646370 7 3028 92 1368م كوير ليلى احمد حسين فرھاد انور خضر احمد  7808

كوير مخمور 4 3030 25 1048م مخمور كلى عبدالرحمن ابراھيم فرھاد بھرام رشيد قادر  7809
شيخان شيخان نينوى 68003497 2 3025 119703 599 شيخان بسي حسين علي فرھاد جاسم عبدالرحمن  7810

قوجة سبيلكة قراج مخمور 68224338 6 3043 184 1096 قراج كوردستان عثمان عبدهللا فرھاد جعفر باراني ابراھيم  7811
جلتزك قراج مخمور 68224341 6 3043 158 245 قراج نجيبه حسن اسماعيل فرھاد جميل كريم مولود بلباس 7812
ترجبان كوير مخمور نينوى 5 3029 137 1051 كوير حمديه ياسين اسماعيل فرھاد حسن احمد   7813
كاسيلة كير مخمور نينوى 68224369 9 3041 195 1081 كوير ملكية صادق  فرھاد حسن معجوم   7814

كوير مخمور 8 3032 167 1316 كنديناوة مھاباد كريم خضر فرھاد حسين خدر على  7815
ماجيد ديبكة مخمور 68224855 5 3043 19 1242 كنديناوة كورديه صالح عزيز فرھاد حمد حسين حمد  7816

كنديناوة مخمور 67600975 4 3030 136 1434م كنديناوة نھايه جبار يوسف فرھاد حمد محمود خليف  7817
زمار تلعفر نينوى 67805598 1 3024 128233 642 زمار ھناء اسماعيل الياس فرھاد خلف عمر  رشكانى 7818
مخمور مخمور نينوى 3 3033 177 1089 مخمور جوان نوري رجب فرھاد رفيق محمد احمد الخيراني 7819

كرشكت زمار تلعفر نينوى 67375212 5 3022 92 872م ربيعه ناھده علي خمسي فرھاد سعدي محمد بوزي ال بوزي 7820
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978821 2 3003 123 1414 شيخان خسيبه صابر محمد فرھاد سليمان حسن محي 7821
خور مله كنديناوة مخمور نينوى 67251614 4 3031 89 605 كنديناوة سميرة عبدالكريم امين فرھاد عبدهللا امين احمد  7822
بونكينه قراج مخمور نينوى 67944624 5 3035 185 446 قراج زبيده عثمان حسين فرھاد عثمان قادر حسن  7823

كنديناوة مخمور 1 3029 160 211م كنديناوة ريحانه عبدهللا رضا فرھاد علي محمد ويسى  7824
سنجار سنجار نينوى 67459834 9 3020 17 2297م سنجار زارية سليم عمر فرھاد عمر عزيز حلو  7825

كلشين فاروق شيخان نينوى 66980275 4 3004 131 651م شيخان مھديه رشيد جبرائيل فرھاد فتحى محمد على 7826
كنديناوة مخمور 68224453 7 3042 108 1046 كنديناوة الھام مصطفى رشيد فرھاد قادر برايم حسن  7827
كوير مخمور نينوى 9 3028 107 1117 كوير مھديه جواد رسول فرھاد كريم رسول عثمان  7828

برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009104 1 3005 71 1416م شيخان نجيبه رشيد عبدهللا فرھاد محمد عبدالقادر احمد 7829
كوير مخمور نينوى 2 3030 76 1082 كوير واجده رشيد  فرھاد محمد عبدهللا امين  7830
شيخان شيخان نينوى 66978761 1 3003 44 1420م شيخان امينه شكرى عبدالرحمن فرھاد محمد علي خورشيد 7831
كوير مخمور نينوى 1 3032 32648 164 كنديناوة خديجه مصطفى حمد امين فرھاد نورى عبدالرحمن   7832

الوةر كنديناوة مخمور 68224733 3 3043 32358 162 كنديناوة شاديه محمود طه فرھاد يونس احمد اسماعيل  7833
البشر كلك حمدانية نينوى 67972245 3 3048 112 2305م حمدانيه فيان حسين رمضان فرھنك مجيد محمدامين   7834

شيروان مخمور نينوى 67970235 4 3049 88 1035م مخمور حفصه زياد حسين فرياد عمر عزيز رسول  7835
زمار تلعفر نينوى 67375828 8 3022 132737 664 ربيعة محمد حسين سليمان فريدة احمد عبدي حامي  7836

مال قرة كوير مخمور نينوى 10 3030 76 606 كنديناوة فاطمه على مولود فريدون عبدهللا نادر قادر  7837
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خزنة قراج مخمور نينوى 3 3029 60 207 قراج دلخواز صابر خضر فريدون كمال اسماعيل سليمان ال كور 7838
قراج مخمور 67970264 6 3049 54491 273 قراج جنار جوھر اسماعيل فريدون محمد اسماعيل   7839

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66979232 6 3003 200 1417م شيخان شاھمات علي انور فريق احمد ياسين حسن 7840
موسكان شيخان شيخان نينوى 66979501 8 3003 16 1954م شيخان نجيبه محمد ابراھيم فريق جاسم محمود احمد 7841
زمارة كبير كوير مخمور 68224164 1 3043 29538 148 كوير كردستان مولود ابراھيم فريق رسول ابراھيم علي  7842
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 1 3029 30774 154 كنديناوة كوثر زرار فقي فريق رشيد عبدالرحمن   7843
كرفقير م شيخان شيخان نينوى 66978552 9 3002 12 1414م شيخان جويره ادريس احمد فريق عمر توفيق عمر 7844

مخمور 68224188 1 3043 51 1453 كوير رقية محمد قادر فريق محمد صادق   7845
سنجار سنجار نينوى 67764872 7 3019 141 1303م سنجار صبيحه عمر خليل فصلي حجي علي خشو الباباوات 7846
سنجار سنجار نينوى 67764872 7 3019 141 1303م سنجار مجول ابراھيم حسين فصلي حجي علي خشو الباباوات 7847
القحطانية مخمور 2 3007 110378 552 القحطانية خيرو خلف حسين فصلي عبدال علو   7848
كوير مخمور 2 3032 27134 136 مخمور عنبر عزيز حسن فضل بابير عزيز   7849
شيخان شيخان نينوى 66978917 3 3003 62 355م سنجار ليلى يوسف عبدهللا فضيله عباس عطا هللا 7850

عوينة زمار تلعفر نينوى 67805677 10 3023 164 491 ربيعه قمري مصطفي عبدي فقة درويش اسماعيل علي  7851
زمار تلعفر نينوى 67805566 1 3024 41 319 ربيعه خزني احمد كالم فقة عبدهللا حاجي محمد ال على 7852

مخمور نينوى 67970110 5 3049 4 1175م كوير بيريفان رشيد عثمان فالح حسن عثمان محمد امين شيخاني 7853
شيخان نينوى 66979744 10 3003 172 2079م شيخان نازنين حسن عبدالرحمن فالح حسن محمد يونس 7854

سنحار سنجار نينوى 66978241 6 3002 191 147 سنجار شيرين عبدالمجيد يوسف فالح حسن يوسف بطوش  7855
خان صفيه زمار تلعفر نينوى 66883240 3 3001 74 134 زمار بھار نصطورب اوشانا فالح طعلو علي سعدون  7856

سنجار سنجار نينوى 66884331 7 3005 103823 520 سنجار ايمان ايوب حسين فالح علي سلطان محمد خشولي 7857
كبري شيخان حمدانية نينوى 2 3028 157 1147 حمدانيه امل صبور رمضان فالح قطب الدين فرج جشنى الكاكى 7858

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 66883220 3 3001 14 2147 زمار نورة علي احمد فلح حسن رمضان عبدهللا  7859
كيسي قلعه شيخان نينوى 66978865 2 3003 119036 596 شيخان جيمن عبدهللا يونس فلح حسن طاھر علي 7860

سنجار سنجار نينوى 67724498 6 3015 29 380م سنجار سعيد مطو حسين فلوس خلف مراد على الرشكانى 7861
سنجار سنجار نينوى 67724498 6 3015 29 380م سنجار مطو حسين مطو فلوس خلف مراد على الرشكانى 7862
سنجار سنجار نينوى 67458152 4 3020 110 2297م سنجار سيفي خضر سيدو فليت مراد بسي خلف  7863

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009109 1 3005 58 1420م شيخان سھام احمد عثمان فليحه عبدالكريم حسين  7864
شمال سنجار نينوى 67007900 6 3009 107 57م الشمال روزه ميسو خرو فندى احمد حسن خليل الھسكان 7865

اسكينه سنجار سنجار نينوى 67728995 1 3014 110761 554 القحطانية خفشي فندي احمد فندى احمد خالني فندي محي 7866
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67728995 1 3014 110761 554 القحطانية شرين دھار خالني فندى احمد خالني فندي محي 7867

سنجار سنجار نينوى 8 3010 115013 576 الشمال زريف عمر حسين فندي ابراھيم حسين موسي  7868
بارا زمار سنجار نينوى 66981188 9 3006 58 779 الشمال غزال حمد حسن فندي احمد سعدو كلش السموقي 7869

سنجار سنجار نينوى 8 3010 58 358م الشمال نعام ليبي صفر فندي الياس خليل ملكو  7870
نمرود حمدانية نينوى 4 3051 34023 171 التحرير جميله جمال خضر فندي حسين حسن احمد  7871

برانا زمار سنجار نينوى 67458123 5 3020 6 194م الشمال نسيمه حسن مراد فندي سليمان داود الياس جيلكي 7872
شناتيك زمار سنجار نينوى 2 3011 113104 566 الشمال فندي سيدو شمو يوسف    7873

زمار سنجار نينوى 67649861 6 3011 26 780 الشمال حنيف حمو محي فندي مراد خلف سفر الجعفري 7874
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375444 7 3022 145 410 ربيعه بريخان نايف مصطفى فندي يوسف حامد فندي الميراني 7875

علي رشي قراج مخمور 67970178 5 3049 142 1454 قراج كابان كانبي حسن فھد عوال خضر عثمان سيان 7876
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موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375406 7 3022 75 833 ربيعه منيفه احمد ميرزا فھل ابراھيم صوفي مراد ال مراد 7877
قرازه سوران قراج مخمور نينوى 1 3030 197 245 قراج ھيرو رمزي مصطفى فھمي سامي مصطفى عمر  7878

زمار سنجار نينوى 67458101 5 3020 170 179 الشمال فھيمة حجي علي     7879
زمار سنجار نينوى 67648020 8 3018 23 987م الشمال قاسم ھسن عبدهللا فھيمه بوجون عيدو شھين سموقي 7880
قراج مخمور نينوى 5 3032 23 1449 قراج زياد عبدهللا  فھيمه خضر علي   7881

عوينه كوير مخمور 6 3028 30350 152 كوير زكري بكر ابراھيم فھيمه صابر عثمان محمد  7882
علي ره ش قراج مخمور نينوى 5 3028 56130 281 قراج كاكل ظاھر  فھيمه عزيز عثمان علي  7883
عين عويس زمار تلعفر نينوى 6 3021 128 2038م زمار احمد محسن صبري فھيمه محسن كري احمد ال كري 7884

كوير مخمور نينوى 2 3030 27500 138 اربيل فھيمه مصطفى على     7885
حاجي شيخان ديبكة مخمور 68224745 3 3043 142 1028 كنديناوة سلمى مھدى على فواد احمد سعيد  شيروانى 7886

كوير مخمور نينوى 10 3029 120 21063 اربيل زوزان مولود احمد فواد احمد عثمان   7887
كوير مخمور نينوى 6 3033 152 86م كنديناوة شيرين صباح عزيز فواد احمد محمد امين احمد  7888
كوير مخمور نينوى 67254440 8 3030 185 1081 اربيل حليمه عمر حمد فواد حيدر قادر   7889
كوير مخمور 67254357 5 3030 21 1132م كوير سه ركول نجم الدين كاوز فواد فتح هللا حمد طه  7890
زمار تلعفر نينوى 67458768 1 3022 632 664 ربيعه وضحه عمر ھسام فواز عبدالحميد صالح  التاج الدين 7891
زمار تلعفر نينوى 67970363 8 3049 110 2189م زمار فواز عمو علي     7892

شييانه زمار تلعفر نينوى 10 3049 117 2349 زمار حلوه حسين حسن فوزى خليل محمد ابراھيم عمر 7893
م شيخان شيخان نينوى 66979247 6 3003 67 1959 شيخان ليلى سلمان عبدالقادر فوزي جرجيس احمد محمد 7894

شيخان نينوى 66979740 10 3003 104 1411 شيخان دوخه محمود حسين فوزي عبدالحميد مجيد يونس 7895
مخمور مخمور نينوى 8 3028 184 160م مخمور بيان حسن حسين فوزي عبدالقادر محمد محمد  7896

زيلكان شيخان شيخان نينوى 0306633 3 3002 146 2162م شيخان بيروز اسماعيل ابراھيم فوزي موسى ابراھيم ابراھيم 7897
شيخان شيخان نينوى 68003497 2 3025 119703 599 شيخان حسين علي  فوزيه احمد قادر خليل 7898
شيخان شيخان نينوى 66979093 9 3003 1 1013 شيخان مني موسي ابراھيم فوزيه محمد علي صالح 7899
شيخان شيخان نينوى 66979072 4 3003 122 474م شيخان بوري عبدي حامد فيروز عزو عبدهللا محمد 7900
شيخان شيخان نينوى 67009145 1 3005 16 803م شيخان سميره محمد طه فيروز محمد علي الكوران 7901

ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375310 3 3022 132600 664 ربيعة عمر اراھيم جانكير فيروز محو احمد  ال حمد 7902
جمه رھش شيخان شيخان نينوى 66979764 9 3003 83 1415 شيخان مھابات ابراھيم اسماعيل فيروز مصطفى حسن خلف 7903
عين عويس زمار تلعفر نينوى 7 3021 178 1566م زمار كلى مصطفى تمر فيصل ابراھيم اسماعيل خلو  7904
باشوك سنجار سنجار نينوى 1 3021 32 460 القيروان فيصل ابراھيم عاصي باشوك المندكانيفضوله حسين عاصى 7905

كنديناوة مخمور 67972046 3 3049 14 1028 كنديناوة بديعة محمد مصطفى فيصل ابراھيم عزيز محمد  7906
شيخان شيخان نينوى 66979512 8 3003 2 1421 شيخان شيرين سليمان صديق فيصل احمد عبدالقادر احمد 7907

حكيماوه شيخان شيخان نينوى 66980243 4 3004 180 1413م شيخان بيروز خضر جبلي فيصل احمد محي حسن 7908
كوير مخمور نينوى 10 3028 152 605 كنديناوة قدريه حسين ايوب فيصل احمد نادر ايوب  7909

زمارة كوبرى سنجار نينوى 66978916 3 3003 110 1190م التون كويري خومار صالح بيرداود فيصل اسماعيل رحمان عبدهللا  7910
كوير مخمور نينوى 6 3032 134 1081 كوير صبيحه ابوبكر كريم فيصل اسماعيل محمد امين   7911
كوير مخمور نينوى 8 3028 3 1007م كوير نازدار ابراھيم نادر فيصل اسماعيل نادر محمود  7912
زمار سنجار نينوى 66883015 1 3001 56 2171م الشمال اسيا بردو على مراد فيصل الياس الياس مراد  7913
م شيخان شيخان نينوى 66979250 6 3003 199 2161م شيخان نازكه رجب محمد فيصل الياس حيدو حسن 7914

جانة ديبكة مخمور 67600653 7 3030 33 1316 كنديناوة ھه تاو كريم محمد امين فيصل بيرداود حسن بيرداود  7915
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شيخان شيخان نينوى 66979864 7 3004 118282 594 شيخان عائشه عبدالمجيد يونس فيصل جبرائئيل رشيد عمر 7916
زورنا باقرته مخمور 67970298 6 3049 124 1096 قراج فيصل جميل عوال حسين سورجى   7917

قراج مخمور 4 3030 91 530 قراج ھمين جعفر رشيد فيصل حسن حسين عزيز  7918
سنجار نينوى 10 3007 109 1061 سنجار اميرة داود قرو فيصل حسين فزو خضر كيجلي 7919

ديبمة مخمور نينوى 2 3033 78 1203 كوير امبنه عبدالرحمن حسن فيصل حيدر عمر حسين  7920
ديبمة مخمور نينوى 2 3033 78 1203 كوير امبنه عبدالرحمن حسن فيصل حيدر عمر حسين  7921
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 98 920م سنجار محبت حمد مسطو فيصل خلف الياس مسطو ھبابات 7922
القحطانية سنجار نينوى 8 3009 953 3836207 القحطانية سھام حسن ايبراھيم فيصل خليل ايبراھيم مصطفي  7923
سنجار سنجار نينوى 5 3010 109703 1549م سنجار منيفة يوسف حمزة فيصل داود علي حجي  7924

بارزان ديبكه مخمور 1 3029 132 1153م كنديناوة ھيام توفيق حاجي فيصل رسول صابر مولود  7925
ديبكه مخمور 10 3030 104 603 كنديناوة نجيبه اسماعيل صالح فيصل رسول محمد شريف  7926

كوزه بانكه ديبكه مخمور 2 3033 38 1157م كنديناوة نسرين رحمان  فيصل روستم مولود حمد  7927
كوير مخمور نينوى 8 3028 97 8241م كوير سلطانه عثمان حمدامين فيصل سعيد معروف احمد شيخاني 7928

تل عاكول سنجار سنجار نينوى 66883092 1 3001 65 2169 دھوك فاطمه سليمان محمد فيصل سليمان حجي حسن  7929
صوفيه زمار تلعفر نينوى 67376136 10 3022 38 948 زمار ليلى سلو بريندار فيصل سليمان سيسو  الرشكاني 7930
كوزكيره زمار تلعفر نينوى 669786346 7 3002 25 2251م زمار شكرية حامد طاھر فيصل صالح حسن امر ال اومر 7931

شيخان شيخان نينوى 66978961 3 3003 108 12163 شيخان مريم محمد طاھر فيصل صالح سليمان شاھين 7932
محسناوه قراج مخمور 3 3030 80 1237 قراج نيشتيمان نوري لطيف فيصل طاھر حمد   7933
البشر كلك حمدانية نينوى 67972581 7 3048 35453 1780 حمدانيه منى طليب احمد فيصل عباس محمد حميد  7934
جلھورت ديبكة مخمور 68224739 3 3043 62 606م كنديناوة اوارة قادر احمد فيصل عبدهللا علي اسماعيل قةروسي 7935

كوير مخمور 2 3032 190 358م مخمور حكيم عبدهللا حسن فيصل عزيز اومر سمايل  7936
بيره برازه كنديناوة مخمور 68224834 4 3043 31972 160 كنديناوة مريم علي حسين فيصل عزيز حمه صالح  7937
سلماس قراج مخمور نينوى 68224560 4 3042 167 1454م قراج زليخا عبدالمجيد سعيد فيصل عزيز علي عبدهللا  7938

ديبكه مخمور نينوى 2 3029 33647 169 كنديناوة زينب صباح عدى فيصل علي امين قادر  7939
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883407 5 3001 161 2189م زمار عزيمة خلف علي فيصل علي محو مراد  7940

قراج مخمور نينوى 2 3033 9 1381 قراج ماريا صدرالدين نجم الدين فيصل قادر محمد عمر  7941
زمار سنجار نينوى 67649786 9 3011 41 988 القحطانية منيفة رشو حسن فيصل قاسم صالح   7942
شيخان شيخان نينوى 66979081 4 3003 188 189م شيخان دلفين خضر صالح فيصل كالش خضر علو 7943

تيكالو كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 143 1126م كنديناوة نرمين حمدامين مولود فيصل مجيد مصطفى حمد  7944
كوير مخمور نينوى 67254904 8 3030 35 1052 كوير خرمان طاھر علي فيصل محمد حسين احمد روز بيانى 7945

تل نجم كوير مخمور نينوى 3 3029 175 1117 كوير نوال احمد عبدهللا فيصل محمد عبدهللا على  7946
برطلة حمدانية نينوى 4 3051 85 379م برطلة حصة فاضل يوسف فيصل محمود داود   7947
سنجار سنجار نينوى 2 3021 9 1249م سنجار ھيفاء الياس عساف فيصل مولود عساف   7948
سنجار سنجار نينوى 67007324 7 3005 87 1663م سنجار حيات نجيب نكت فيصل نوري سعدو سلطان  7949
شيخان شيخان نينوى 66980112 2 3004 117812 590 شيخان بسي صالح خليل فيصل ھاشم احمد قادر 7950

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67805692 10 3023 66 2112م زمار فھيمه احمد رسو فيصل يوسف حاجي بالسم حاجي 7951
زمار تلعفر نينوى 2 3022 129978 650 زمار جميلة حامد اسماعيل فيصل يوسف عمر مصطفي  7952
زمار سنجار نينوى 66883179 2 3001 104144 521م سنجار نجاة محمد عزام فيصل يونس ابراھيم قولو  7953

شيخان نينوى 66982573 9 3004 147 474 شيخان مھديه محي الدين شمس الدين فيض هللا عبدهللا رشيد 7954
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شيخان نينوى 66979328 7 3003 16 355م شيخان فاطمه عيسي اسماعيل فيض هللا عبدهللا فرحان 7955
بشار كوير مخمور نينوى 3 3032 182 134 مخمور وفاء عبدالرحمن حسن قادر احمد ابراھيم احمد  7956
عوينه كوير مخمور نينوى 10 3032 43 1458 كوير فاطم ذنون يوسف قادر احمد بلباس عبدهللا بلباس 7957

شيخان نينوى 1 3051 29 565م شيخان صبيحه حسن حسين قادر احمد حسين علي المزوري 7958
كزوك قراج مخمور 67646390 9 3029 18 58 اربيل عطيه توفيق ھيني قادر اسماعيل محمد باسه سورجي 7959

شيخان شيخان نينوى 66980182 5 3004 118669 594 شيخان صدريه يوسف ياسين قادر جرجيس قادر مصطفى 7960
ديبكة كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 20 141م كنديناوة عطية جالل خضر قادر جميل صالح عزيز  7961

كوير مخمور نينوى 5 3029 121 414 كوير ستي احمد اسماعيل قادر حسن عزيز عبدهللا  7962
محسناوه قراج مخمور 7 3032 28 207 قراج صافيه عبدهللا عمر قادر حسن عمر حسن مرزانى 7963

فايدة سميل نينوى 68050099 5 3025 117 292م فايده خالدة كنعان على قادر خيرو خديدا عسكر  7964
فايدة سميل نينوى 68050099 5 3025 117 292م فايده خالدة كنعان علي قادر خيرو خديدا عسكر  7965

صفية كوير مخمور 67970255 6 3049 28683 144 كوير فاطمة بليز حسين قادر رشيد قادر رمزان كاكي 7966
كة سور كوير مخمور نينوى 1 3030 148 1075 مخمور قمدين اسماعيل مولود قادر رمضان حمد امين  دزيي 7967
تل الخيم كوير مخمور 67972011 3 3049 149 1007 كوير نزيره حسين مولود قادر سعيد وسو احمد  7968

كلك حمدانية نينوى 67972221 3 3048 376 75 اديبه حسن علي قادر سعيد يوسف عبدهللا كوران 7969
كوير مخمور نينوى 2 3030 34 82 اربيل كيزان امين حسين قادر سليمان بابا   7970
ديبكة مخمور 68224190 1 3043 81 185م كنديناوة كالويز حسين مصطفى قادر صابر احمد   7971

محمد رشان شيخان نينوى 66979914 1 3004 118577 593م شيخان امينه محمود اسماعيل قادر صالح ميرزا سليمان 7972
سيد عبيد ديبكة مخمور 68224349 7 3043 170 39 كنديناوة صافية ابوبكر رسول قادر صديق سعدي حسين  7973
نوغران كوير مخمور نينوى 1 3029 29049 146 كوير اسمر عزيز اومر قادر عثمان قادر محمود  7974
جانه كنديناوة مخمور نينوى 68224530 1 3042 32716 1645 كنديناوة نعمه اسماعيل حمد قادر عزيز ابابكر اسماعيل  7975

كوير مخمور نينوى 9 3028 29733 149 كوير خانم رحمن فرحان قادر عزيز فرحان   7976
مخمور 68224709 3 3043 130 17م مخمور زكيه صديق علي قادر علي قادر رضا  7977

برزوا كنديناوة مخمور نينوى 68224532 1 3042 31287 157م كنديناوة عائشه صالح بيره قادر عمر بيرداود سمايل  7978
دوشيوان كنديناوة مخمور 68224176 1 3043 170 145م كنديناوة عاصمة عوال احمد قادر عمر صالح محمد  7979

مخمور مخمور 2 3032 186 1089م مخمور سھيله سالم حمد قادر عمر علي ولي  7980
جل ھويز كنديناوة مخمور 10 3032 7 419م مخمور زينه انور شريف قادر عمر فتاح احمد  7981

كوير مخمور نينوى 2 3029 75 285 اربيل سعاده محمد احمد قادر عوال سليمان   7982
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 67008010 3 3004 182 2236م شيخان اسب محمد امين طاھر قادر فتحي احمد علي 7983
صوفيه زمار تلعفر نينوى 67805693 10 3023 828193 641م زمار كلي حاجو شمو قادر كورو دولمز  رشكاني 7984
صوفيه زمار تلعفر نينوى 67805693 10 3023 828193 641م زمار ليلى خادو كورو\ قادر كورو دولمز  رشكاني 7985

برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883545 6 3001 33 1414م شيخان جاريه ذياب يونس قادر مجيد محمود سليمان 7986
ترجان كوير مخمور نينوى 6 3029 90 126 كوير كوليزار عمر مولود قادر محمد ابراھيم محمود كردي 7987

برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009127 1 3005 163 1416م شيخان شھله حسين علي قادر محمد يوسف خليل 7988
كوير مخمور نينوى 9 3028 28516 143 كوير مقير فقي مجيد قادر محمود قادر  كردي 7989

علياوه قراج مخمور نينوى 4 3032 26134 131 مخمور ميالد محمد صالح قادر نوري حمد  روزبياني 7990
البشر كلك حمدانية نينوى 67972631 7 3048 163 444 الحمدانيه قمريه اسماعيل يونس قادر يونس قادر اسماعيل  7991

كنديناوة مخمور نينوى 67251587 4 3031 31572 158م مخمور سنوبر روؤف زيدان قارمان سليمان احمد عبدهللا  7992
خدر جيجه كنديناوة مخمور 6 3028 84 211م كنديناوة بيمان عزيز محي قارمان عبدهللا اسماعيل بنديان  7993
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ديبكة كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 30714 154 كنديناوة فاطمة محمود علي قارمان لطيف حسين عمر  7994
قراج مخمور نينوى 6 3032 66 1073 قراج غزال سليم كريم قارمان نامق عبدهللا رضى  7995

عوينة زمار تلعفر نينوى 67376135 10 3022 132856 665 ربيعه زينب صالح ابراھيم قاسم ابراھيم بكر ھسام ال بكر 7996
سنجار سنجار نينوى 67727276 3 3012 110659 554 القحطانية ساري مراد علي قاسم ابراھيم خضر جاره العيسي 7997

قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978776 1 3003 133 11906م شيخان صافيه ھاشم احمد قاسم ابراھيم فارس عبدهللا 7998
بارة فوقاني زمار سنجار نينوى 67727193 6 3012 114335 572م الشمال بسى سليمان عبدهللا قاسم ابراھيم مراد اومر السموقي 7999
البشر كلك حمدانية نينوى 67972475 6 3048 118 336 حمدانيه حليمة حمدامين علي قاسم ابوبكر يونس   8000

زمار سنجار نينوى 67649924 7 3011 114354 572 الشمال قاسم احمد على تمو السموقى   8001
باباو شيخان شيخان نينوى 66980177 5 3004 118693 594 شيخان مدينه محمد شين قاسم احمد يوسف عمر 8002
جدالة سنجار سنجار نينوى 67007491 3 3008 108222 542م القحطانية ھلو خدر نعمو قاسم اسماعيل ابراھيم جندو العمو 8003
شييانه زمار تلعفر نينوى 66978044 1 3002 116 2268م زمار عائشه على عمر قاسم اسماعيل ابراھيم حسو  8004
سيد عبيد مخمور 3 3030 24 1451 كنديناوة منيره رسول فتاح قاسم اسماعيل عباس حمد امين  8005
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 66980090 2 3004 31 2143م شيخان سعديه طه ابوزيد قاسم اسماعيل عمر خليل 8006
كابار م سنجار سنجار نينوى 67006249 3 3009 125 390م القحطانية بھارى قيرو درويش قاسم الياس بكر خليل  8007

سنجار سنجار نينوى 67650824 3 3011 114595 573 الشمال خفش خضر خلف قاسم الياس حسن خلف  8008
زمار سنجار نينوى 66883331 4 3001 104447 523 سنجار نوفه زكر عبدال قاسم الياس حسو دھو  8009
سنجار سنجار نينوى 0340966 8 3011 108751 544 القحطانية خنسي عيدو يوسف قاسم الياس خدر نعمت  8010

صيالي سنجار سنجار نينوى 0339895 8 3011 110455 553م القحطانية سكيت احمد صالح قاسم الياس ضياع علكي  8011
كرزرك سنجار سنجار نينوى 2 3010 109373 547 القيروان ميان اوصمان رفو قاسم الياس عبدي الياس  8012

سنجار سنجار نينوى 2 3021 8 1249م سنجار ھدية حسيب زكر قاسم الياس عساف   8013
سنجار نينوى 5 3005 85 256 سنجار زھرا خضر رعو قاسم اوسمان رفو   8014

سنجار سنجار نينوى 67458052 1 3020 198 707 سنجار كلى حسين ابراھيم قاسم ايزدين ابراھيم يوسف  8015
شمال سنجار نينوى 67007911 6 3009 14 499 الشمال بيزار شمو حسين قاسم بشار ناسو مسو الشركاني 8016

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979801 7 3004 118776 594 شيخان جديره اسماعيل محمد قاسم جاسم محمد صديق 8017
اشكفتات شرطي سنجار نينوى 66981124 3 3006 78 56م سنجار كوزه خديده خليل قاسم جردو جردو منث  8018
خانصور شمال سنجار نينوى 6 3010 114364 572 الشمال شيرين حسين غانو قاسم جردو علي درويش  8019
كانى عبدى نينوى سنجار نينوى 67006766 10 3008 109756 1549م القحطانية بھارى رشو خضر قاسم حجى خضر محمى ادى 8020
حجي جفرا زمار سنجار نينوى 67647975 7 3015 109 734م الشمال بيزي الياس خضر قاسم حجي خديدة حجي البكري 8021
كني زمار سنجار نينوى 7 3012 77 636 الشمال زيتون علي داھر قاسم حجي خلف عتكو  8022

زمار سنجار نينوى 67727554 8 3012 26 813 القيروان شيرين حسين احمد قاسم حجي رشو حسن  8023
سنجار سنجار نينوى 67647983 7 3015 116083 581 الشمال خنسي خلف ادي قاسم حسن حفدي محمد  8024

عليه ر ش قراج مخمور نينوى 10 3032 54450 273 قراج بفرين نادر حمد على قاسم حسن حمد سليم سيان 8025
زمار سنجار نينوى 67649910 7 3011 110469 553 القحطانية صازي خليل حمد قاسم حسن خديدا اھالل  8026

اسكينه سنجار سنجار نينوى 67727659 9 3012 110718 554 القحطانية غزالي حسين مجي قاسم حسن علو حسن حجي 8027
زمار تلعفر نينوى 66883259 3 3001 125 2189م زمار ربعه خليل حسن قاسم حسن محو  ال محو 8028

بارة زمار سنجار نينوى 1 3008 49 779 الشمال شيرين حسن علي قاسم حسين جوكو مراد  8029
سنجار نينوى 67006824 4 3009 104963 525 سنجار كلي خلف عمر قاسم حسين خلي فرعو  8030

ديبكه كنديناوة مخمور 68224455 7 3042 17 547 اربيل كتان عزير مصطفى قاسم حسين مامند عزيز  8031
قسروك شيخان شيخان نينوى 2 3028 154 1717 حمدانيه رازيه سليمان قاسم قاسم حسين محمد   8032
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شمشمولة كوير مخمور نينوى 67254380 5 3030 28259 142 كوير فاطمه روؤف صابر قاسم حمد امين عزيز شھاب  8033
كوير مخمور 1 3032 19 83م كوير زليخا علي كريم قاسم حمه شريف قادر   8034

بارا شمال سنجار نينوى 67727194 6 3012 114182 571م الشمال غزال يوسف جبان قاسم حمو اوسو شمو  8035
سنجار نينوى 67727684 9 3012 106316 532 سنجار بيون رشو حسن قاسم حمو حجي سمو  8036

سنجار سنجار نينوى 0330193 10 3010 29 615 الشمال قسم خديدا خدر قاسم حيدر خدر خلف  8037
سنجار نينوى 8 3007 104951 525 سنجار كوران سليمان قاسم قاسم حيدر قاسم فرخو  8038
سنجار نينوى 3 3014 10525 527 القيروان ونسة احمد قاسو قاسم خالد جونو بشار  8039

ابو خش غربى سنجار نينوى 67006842 4 3009 62 448م سنجار دالل صارو خانه قاسو قاسم خدر حكو زيبو حليفر 8040
الورديه سنجار نينوى 67009962 4 3008 110228 552م القحطانية بتن خلف حسين قاسم خدر خديدا حسن زندنان 8041

زمار سنجار نينوى 67727053 1 3012 116059 581 الشمال زريفة علو سلو قاسم خدر خديده بشار  8042
ابوخشب سنجار سنجار نينوى 67007959 2 3009 58 448م سنجار شكريه علي وھاب قاسم خدر خلف وھب  8043
ابوخشب سنجار سنجار نينوى 67007959 2 3009 58 448م سنجار شكريه علي وھاب قاسم خدر خلف وھب  8044

القحطانية سنجار نينوى 2 3014 111027 556 القحطانية شيرين خديدا علي قاسم خدر درويش عمر حركش 8045
بيركى سنجار سنجار نينوى 67006301 9 3008 108378 542م القحطانية حنى ابراھيم خلف قاسم خدر شمو اسماعيل المعو 8046

كري زركه زمار سنجار نينوى 66981018 9 3006 115316 577 الشمال فاطمة فيصل خدر قاسم خدر علو عباس  8047
ملك زمار سنجار نينوى 67647910 7 3015 116818 585م الشمال زيرو حمي يوسف قاسم خدر علي ميرزا  8048
صيالي سنجار سنجار نينوى 67728011 10 3012 111198 556م سنجار بيزاري علي خدر قاسم خديدا خلف درباس شاني باقي 8049

قراج مخمور نينوى 5 3032 109 21418 قراج روناك عمر  حمدامين قاسم خضر صابر على  8050
رمبوس شرقي سنجار سنجار نينوى 66982760 1 3006 162 542م القحطانية سميرة علي يونس قاسم خضر يونس اسود االسودكو 8051

شمال سنجار نينوى 9 3007 11581 578 شيرين الياس حسين قاسم خلف خديده خلف  8052
سنجار سنجار نينوى 5 3010 104 920م سنجار شيرين سليمان علو قاسم خلف سليمان عبدهللا  8053
شمال سنجار نينوى 0328450 5 3005 115654 579 الشمال ريحان حسن غانم قاسم خلف علي كولو  8054
سنجار سنجار نينوى 2 3014 73 2115م سنجار زينب داود عربو قاسم خلف عيدو الياس  8055

موسكان اسالم شيخان نينوى 66982664 10 3004 148 1414 شيخان حمديه حميد احمد قاسم خليل عبدهللا كوران 8056
زمار سنجار نينوى 7 3012 121 781 الشمال شيرين خلف سعدو قاسم داود حسين ادي البكري 8057
سنجار سنجار نينوى 67458077 1 3020 105140 526م سنجار غريبه خضر تاسكي قاسم دربو علي   8058

نينوى غري زمار سنجار نينوى 67649830 6 3011 118 600م الشمال خنسي خلف مراد قاسم درويش خلف قاسو  8059
سمي ھيستر شمال سنجار نينوى 67006376 7 3008 116867 585م الشمال بورى سينو اوسن قاسم درويش كدو درويش الزرو 8060

زمار سنجار نينوى 67727246 3 3012 116656 584م الشمال بيبعونه عبيد نمر قاسم رشو ابراھيم شاھو الرشكانى 8061
الوردية سنجار سنجار نينوى 67006812 4 3009 110624 554 القحطانية خونافي قرو كلي قاسم رشو حجي خدر حكرش 8062

مجمع العروبة زمار سنجار نينوى 67727454 7 3012 75 1098 سنجار خوفي سمو عبدو قاسم رشو حسن خدر مھركان 8063
كھيل شمال سنجار نينوى 67459847 9 3020 116654 584 الشمال نسرين حسن عبيد قاسم رشو كرزو برزو  8064
صيالي سنجار سنجار نينوى 67007767 5 3009 111380 557م القحطانية ھوري خدر خالني قاسم سرحان عتو عتك سلو 8065
راشد شمال سنجار نينوى 2 3010 122 1032م الشمال خنس سليمان مراد قاسم سعدو شوكلي سينو الخالدي 8066

مخمور 67972665 5 3047 سه روين محمد خضر قاسم سعدي نادر   8067
سنجار نينوى 67006598 3 3005 034 448م سنجار امنه سمو حسين قاسم سلطان محمد احمد  8068

خانصور زمار سنجار نينوى 67727571 8 3012 173 570 الشمال شيرين محمود احمد قاسم سليمان حسين ناصر  8069
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727677 9 3012 110963 555 القحطانية فاطمة خلف رشو قاسم سليمان محمود   8070

زمار سنجار نينوى 2 3010 15883 580 الشمال ميان حيدر سيدو قاسم سمير رشو قولو  8071
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زمار سنجار نينوى 67727192 6 3012 114535 580م الشمال ونسة الياس حجو قاسم سيدو خلف دومكي حلقي 8072
سنجار سنجار نينوى 5 3010 110078 551 القحطانية ليلى سعيد وكتي قاسم سيدو كتي خلف حلو 8073

الورديه سنجار سنجار نينوى 67006480 8 3008 110246 552 القحطانية عدوله حسن احمد قاسم سيوي خلف عبدهللا زندنان 8074
شرجان كوير مخمور 67970175 5 3049 115 1411 كوير سميرة حسين فقي احمد قاسم شريف فتاح عزيز  8075
صوفيا زمار تلعفر نينوى 66883423 5 3001 33 888 زمار كشت خلف ميشو قاسم شھاب ابراھيم  رشكاني 8076
عوينة كوير مخمور 67649228 5 3031 43 477 كوير خنجة قادر مصطفى قاسم صالح حسين روالة فقي مركي 8077

حجي جفراء زمار سنجار نينوى 66877970 7 3013 197 188 الشمال سعيد صالح قاسم قاسم صالح قاسم عبدهللا حسين 8078
حجي جفراء زمار سنجار نينوى 66877970 7 3013 197 188 الشمال عزت صالح قاسم قاسم صالح قاسم عبدهللا حسين 8079
حجي جفراء زمار سنجار نينوى 66877970 7 3013 197 188 الشمال عفدو صالح قاسم قاسم صالح قاسم عبدهللا حسين 8080

سنجار نينوى 67727723 9 3012 174 739 القيروان اسمر حميد خلف قاسم صالح قولو عريو  8081
جداله سنجار سنجار نينوى 67727125 4 3012 192 647 القحطانية اليفه ديبو رشو قاسم صالح كورو خلف باقى 8082

كوير مخمور نينوى 9 3029 26270 132 اربيل سميره تحسين محمد قاسم طاھر سعيد   8083
زمار تلعفر نينوى 67805642 1 3024 148 2296l زمار بيداء حسين علي قاسم عباس محمد عمر  8084

مخمور 10 3032 9 1153 كنديناوة حياه صديق احمد قاسم عبدالخالق احمد محمود  8085
البثر كين مخمور 67972513 6 3048 88 306 الحمدانيه قاسم عبدالرحمن اسماعيل محمد كورانمخلصة محمد سمو 8086

شيخان شيخان نينوى 66978092 2 3002 76 1412 شيخان نوال محمد عبدالسالم قاسم عبدالرحمن جمعه عبدالوھاب 8087
زمار تلعفر نينوى 669786392 7 3002 35 202 زمار فاطمة ھاشم مندو قاسم عبدالرحمن قاسم  ال متدو 8088
شيخان شيخان نينوى 66978399 8 3002 92 2116م شيخان احالم فارس حبيب قاسم عبدالسالم سليمان خلف 8089

محسوناةوه قراج مخمور نينوى 67254498 6 3030 42 530 قراج سميره حسن عمر قاسم عبدهللا عمر   8090
سنجار سنجار نينوى 66883097 1 3001 38 993م سنجار اكرام جالل امين قاسم عبدهللا عمر عيسى  8091
قراج مخمور 8 3029 161 1205م مخمور امنة احمد رسول قاسم عثمان علي   8092
زمار سنجار نينوى 67649826 6 3011 109 615 الشمال خاتون عجيل خلف قاسم عجيل خلف حسين  8093
سنجار سنجار نينوى 66883124 2 3001 3 147 سنجار باسمة محمد عبدالرحمن قاسم عزيز يونس خضر  8094
سنجار سنجار نينوى 1 3010 82 992م سنجار اديبة خلف خدر قاسم علو قاسم حسين  8095

زيروان زمار سنجار نينوى 67647941 7 3015 116496 583 الشمال برفي بدل سليمان قاسم علي سليمان حسين المھركاني 8096
زيروان زمار سنجار نينوى 67647941 7 3015 116496 583 الشمال برفي بدل سليمان قاسم علي سليمان حسين المھركاني 8097
ملك القحطانية سنجار نينوى 67006406 7 3008 110405 553م القحطانية بنفشة سيدو خدر قاسم علي شرو  ال جندو 8098

زمار سنجار نينوى 4 3010 115169 576م الشمال منجي كمال الياس قاسم علي صالح عفدو المسقوري 8099
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727417 1 3012 112 179 سنجار عدي عباس قاسم قاسم علي قاسم مطو المندكاني 8100

زمار سنجار نينوى 0340784 8 3011 112454 563 الشمال سيدو قاسم حسين قاسم علي مراد سليمان ال بكر 8101
زمار سنجار نينوى 0340784 8 3011 112454 563 الشمال سيفي حسين مراد قاسم علي مراد سليمان ال بكر 8102
زمار سنجار نينوى 0340784 8 3011 112454 563 الشمال سيفي حسين مراد قاسم علي مراد سليمان ال بكر 8103
سنجار سنجار نينوى 4 3010 116883 585 سنجار سوسن عزيز شيبو قاسم عمر بشار   8104
ديبكة مخمور 9 3003 73 609م كنديناوة قانعة علي الياس قاسم عمر عزيز   8105

سنجار نينوى 66981161 3 3006 104508 523م سنجار ارزان رشو سليمان قاسم عمر عطو   8106
زمار سنجار نينوى 67375335 3 3022 133076 666 ربيعه مريم حاجي احمد قاسم عمر قباط  ال قباط 8107
سنجار سنجار نينوى 67649640 5 3011 114402 573 الشمال شيرين حجي رشو قاسم عنز كينجو محي  8108
سنجار سنجار نينوى 67596736 5 3015 105173 526 سنجار شيرين قاسم عيدو قاسم عيدو خلف قاسو الھسكاني 8109
سنجار سنجار نينوى 67596736 5 3015 105173 526 سنجار كلي شمو عبدو قاسم عيدو خلف قاسو الھسكاني 8110
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شوركانه زمار سنجار نينوى 67006254 9 3008 116202 582م الشمال عدي سيدو مراد قاسم عيدو نفسو خلي البكرامي 8111
ماميا زمار سنجار نينوى 6 3010 107 540 الشمال زريف قاسم خلف قاسم غانم قاسم عبدهللا  8112

زمار سنجار نينوى 6 3010 10 779 الشمال شمي قاسم عزيز قاسم غانم يوسف حسن الحضري 8113
سنوت شمال سنجار نينوى 67006551 3 3005 114772 574 الشمال شيرين مراد ھوفو قاسم قولو علي داود الھسكاني 8114

سنجار سنجار نينوى 10 3007 110192 551 القحطانية قاسم كجو حسين     8115
قراج مخمور 10 3032 197 318م قراج سميره خضر ابوبكر قاسم كريم حسن احمد دزري 8116
ديبكه مخمور 8 3032 75 1450م كنديناوة نظيره صابر محمد قاسم كريم رسول كورده  8117
سنجار سنجار نينوى 67009190 6 3005 11677 584 سنجار غزالة خديجة اسماعيل قاسم كسو شمو حاجي  8118
زمار تلعفر نينوى 9 3049 182 290م زمار جويره مھندس ابراھيم قاسم محمد ابراھيم خليل  8119

برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66982665 10 3004 118743 594 شيخان ھاجر فاخر سليمان قاسم محمد ابراھيم يونس 8120
شيخان شيخان نينوى 0340894 9 3004 1833 1416 شيخان كلي بھرام احمد قاسم محمد الياس محمد 8121
القوش سنجار نينوى 13 3032 110 بعشيقه سعادة شريف علي  قاسم محمد صادق  8122
كنديناوة مخمور 68224831 4 3043 33455 1168 كنديناوة كافيه نادر بيرداود قاسم محمد صالح   8123
مخمور مخمور 67972036 3 3049 57 1048م مخمور سوزان كريم احمد قاسم محمد مصطفى مصطفى  8124

جانه كنديناوة مخمور 67944928 6 3049 32705 164 كنديناوة وردة حسين شيخة قاسم محمد نادر بيرداود  8125
قزلكند سنجار سنجار نينوى 67007519 3 3008 124 928م القحطانية غزالي خلف سيفو قاسم محمود جانكير جانكير  8126

سنجار سنجار نينوى 7 3012 104847 525 سنجار شيرين قاسم عيسى قاسم مخو خديده بكو المھسكاني 8127
ياره زمار سنجار نينوى 67006261 9 3008 113962 570 الشمال كوجر مزو مراد قاسم مراد ابراھيم احمد  8128
اسكينه سنجار سنجار نينوى 7 3012 64 454 القحطانية شمسي خلف حسن قاسم مراد خلف خليل العيسى 8129
اسكينه سنجار سنجار نينوى 66883038 1 3001 116 226 سنجار غزالي حزر خالني قاسم مراد خليل رشو محي 8130
التاميم زمار سنجار نينوى 9 3014 155 915 الشمال عدي قادو حجي قاسم مراد قاسم الياس  8131

شيخان شيخان نينوى 66978531 9 3002 118969 595 شيخان افين نادر يوسف قاسم مصطفى جاسم حسين 8132
مخمور مخمور نينوى 8 3028 25976 130 مخمور حبيبه احمد خضر قاسم مصطفى عبدالرحمن   8133

حطين شمال سنجار نينوى 67649533 1 3011 113987 570 الشمال كلي خذر مراد قاسم ملكو احمد عيسى السموقي 8134
سنجار نينوى 1 3010 109631 549 القحطانية قاسم مورو حسن شيرو خلف   8135

شنانيك زمار سنجار نينوى 67727170 4 3012 9 570 الشمال بھار الياس بحرى قاسم ميرزا خلف خدر الخالدى 8136
فاروق شيخان نينوى 66982616 9 3004 87 1414 شيخان يوسف جافشين علي قاسم ميكائيل ولي اسماعيل 8137
شيخان شيخان نينوى 66883750 9 3001 127 1423 شيخان خالده احمد علي قاسم ھاشم طه يونس 8138

كرسى شمال سنجار نينوى 67009330 10 3005 111474 558م الشمال شيرين اوسف حيدر قاسم ھسن خليف فران الدخى 8139
دوشي\فان شيخان شيخان نينوى 66979266 6 3003 158 145م شيخان خالبه خالد محمد قاسم يونس ابراھيم فتحي 8140
بيربوب زيبا شيخان نينوى 66982554 9 3004 193 2161 شيخان عبير عباس عبد قاسم يونس سليمان يونس 8141
زيروان زمار سنجار نينوى 8 3010 116469 583 الشمال حنو شفان ابراھيم قاسو الياس قاسم الياس الخالتي 8142
باره زمار سنجار نينوى 67727045 10 3011 114352 572م سنجار غزال عبدهللا ناصر قاسو الياس قاسم غانم السموقي 8143

قصركي شمال سنجار نينوى 67649485 1 3011 73 992م الشمال خفشى نعمت حسو قاسو بشار عبدي حسين  8144
علي سوركا سنجار سنجار نينوى 2 3018 104929 525 سنجار عدالن قاسو خلف قاسو سيدو قاسم عزام  8145

سنجار سنجار نينوى 67007704 10 3008 109755 1549 خانقين كوجر خلو قاسم قاسو عبدو ادو محما  8146
عين الحلوه شيخان شيخان نينوى 66982469 8 3004 128 393م القوش شفان سعيد رمضان قتى ياسين سليمان عل 8147

سنجار سنجار نينوى 67459819 9 3020 107251 537م القيروان ناديه عبدالحميد نادر قحطان عدنان نادر   8148
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 153 657 اربيل جاسم عثمان  قدريه اغا احمد ماخوله  8149
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كوير مخمور نينوى 9 3028 5 174 كوير زبير خورشيد  قدريه حسن عثمان حمد امين  8150
قراج مخمور نينوى 7 3029 54531 273 قراج جالل كلريم  قدريه سليمان حسن سليمان بلباس 8151
كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 28472 143 كوير محمد مصطفي  قدريه عبدهللا كريم   8152

نوغران كوير مخمور 10 3043 23 1051 كوير ھمين عزيز ابابكر قدسي عمر محمود حسين  8153
الوردية القحطانية سنجار نينوى 67007488 3 3008 59 975م القحطانية عدول قاسم شمو قرو خدر خلف شرو  8154

زمار سنجار نينوى 67649831 6 3011 156 324م سنجار كوزي خلو ادي قرو خديده شمو مجو الخالدي 8155
بئر أدم زمار سنجار نينوى 8 3010 1151020 576م سنجار نوري قاسم خليل قرو درويش درباس شمو الھسكاني 8156

القحطانيه سنجار نينوى 67727062 1 3012 115282 577 الشمال عدالن خلف ايزدو قرو سيدو علي كشتو العالجي 8157
زمار سنجار نينوى 66981329 8 3006 1112446 578 الشمال غزال خديدة علي قرو عمر خلف ھبي  8158

صيالي سنجار سنجار نينوى 67006082 5 3007 111218 557م القحطانية ساري ميشو موسى قرو قاسم حسن كتكه شاني بافي 8159
زمار تلعفر نينوى 66883226 3 3001 141 832م زمار عدول دولمز ھسن قرو كورو دولمز  رشكانى 8160

سكينة سنجار سنجار نينوى 67007783 5 3009 111035 556 القحطانية كوزي سليمان بحرو قري قاسم علو حكو حركش 8161
سنجار نينوى 5 3009 101035 556 القحطانية كوزي سليمان بحرو قري قاسم علو حكو حكرش 8162

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67805590 1 3024 199 2038م زمار خليل على يوسف قمرى محو مراد رزكو مراد 8163
زمار سنجار نينوى 67375351 3 3022 132652 664 ربيعه سعدون حامد اصالن قمري احمد عمر اصالن ال اصالن 8164

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67458984 9 3022 149 872 ربيعه خليل حسين قاسم قمري جاوش عبدي عمر ال عمر 8165
تل ذيبان زمار تلعفر نينوى 67941858 10 3023 132916 665 ربيعه حامد ابراھيم محمد قمري خلف جولو  الخوخة 8166

زمار تلعفر نينوى 67375375 3 3022 132932 665 ربيعه على نزار كزك قمري درويش عبدي اسماعيل  8167
بارا شمال سنجار نينوى 4 3009 149 987 الشمال شمي شيبو قاسم قمري علي حمد تعلو السموقي 8168

زمار تلعفر نينوى 5 3021 132888 665 ربيعه صالح مزھر محمد قمري عمر تمر  ال ھسام 8169
زمار سنجار نينوى 67458782 1 3022 117 2287م زمار عمر علي مراد قمري عمر جانكير ابراھيم علي 8170
زمار سنجار نينوى 67375416 7 3022 132749 664 ربيعه ابراھيم رشو سعدون قمري عمر علي سعدون  8171

تلعفر نينوى 8 3049 132618 664 ربيعه قمري ھسن حسو     8172
زمار تلعفر نينوى 5 3021 136413 683 زمار ياسين فقه درويش قمري يوسف علي  ال محمد 8173
سنجار سنجار نينوى 1 3021 13 490 سنجار زھرة زكر عباس قنجو صالح بيرم عباس  8174
مخمور مخمور 9 3029 38 1125 مخمور نازنين عثمان سعيد قھار طاھر سعيد حامي  8175

جلتوك كنديناوة مخمور 68224396 9 3041 90 1126م كنديناوة صبرية بھرام احمد قھار عزيز احمد محمد مصطفى  8176
دوكردكان مخمور 3 3030 124 1370 مخمور اميره عباس اسماعيل قھرمان محمد اسماعيل حسين  8177
كابارا سنجار سنجار نينوى 0344379 9 3010 96 390 القحطانية برجي سمو حسن قوال بكر حسن سمو زغال 8178

زمار سنجار نينوى 67649860 6 3011 74 781 الشمال ماھي خليل يوسف قوال رشو قاسم حجي حليقي 8179
زمار سنجار نينوى 67649837 6 3011 111 976 القحطانية زيتونة خديدو شمو قوال شرف خدر اسماعيل  8180
زمار سنجار نينوى 67649250 5 3011 116436 583م الشمال سوسن دلود عيسى قورو ناصر تومو تومو ھويرى 8181

بيركي سنجار سنجار نينوى 0340961 8 3011 108426 543 القحطانية بسي خديد خلو قولو اومر علي اومر المسعو 8182
يوسفان زمار سنجار نينوى 0344782 8 3010 115768 579 الشمال بھار بشار كتي قولو حسن سمي حسين  8183

سنجار سنجار نينوى 67650922 3 3011 108191 541 القحطانية غزالي خديدة كجوج قولو خلف كجوج حسين الزرو 8184
جداله سنجار سنجار نينوى 67727601 3 3012 18504 543 القحطانية تعلي قولو عزيز قولو عزيز خلف برو علو بركه 8185
اديكا زمار سنجار نينوى 66982891 4 3006 115235 577 الشمال بھار نافخوش قاسم قولو قاسم حسن ادي المسفوري 8186
جدالة القحطانية سنجار نينوى 0344394 9 3010 181 587م القحطانية غزال علي عزيز قولو قاسم زندني حسن اوسو 8187
كرسي زمار سنجار نينوى 67649475 1 3011 111485 558 الشمال مركز حاو رشو قولو مراد شمو حلو الدخي 8188
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كتى سنجار سنجار نينوى 67649339 2 3011 112965 565م الشمال بيزار كلى حسن قولو موسى عساف سفر العساف 8189
كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 28 158 كنديناوة خاسى عمر حسين كاحسن نادر احمد   8190
كنديناوة مخمور 68224394 9 3041 200 8 كنديناوة فھيمة كريم احمد كاخضر حمد حسين محمد  8191

سعداوة كوير مخمور نينوى 3 3029 174 1008 كوير كوردستان يوسف عمر كارزان على عمر محمد  8192
جداله سنجار سنجار نينوى 67727432 7 3012 108471 543 القحطانية نوفه ھوفو حسو كارس كلي درويش حسو اوسو 8193
حليفي زمار سنجار نينوى 67649455 1 3011 113366 567م الشمال كوجر مراد حجي كارص جوكى حسن حجي  8194

زمار سنجار نينوى 67649918 7 3011 116634 584 الشمال علي كارس قاسم كارص قاسم رشو محمود القاسم 8195
كوير مخمور نينوى 2 3030 107 46 اربيل بيان حمد رحمان كاروان اغا ابو زيد   8196

كردي كوم كنديناوة مخمور 68224460 7 3042 135 1045م كنديناوة صنوير اسعد محمد كاروان حسن حسين   8197
مخمور 8 3032 156 1445 بنار تحسين  كاروان عثمان حسن محمد  8198
مخمور 67972669 5 3047 زيان طه علي كاسترو علي مولود   8199

كوزةبانكة كوير مخمور 10 3030 9 71 كنديناوة بيكة رد سعدى على كاظم جوھر حسين مولود  8200
مخمور 4 3030 90 24 كنديناوة سوزان خضر فرحان كاظم قھار فرحان   8201

تل الخيم كوير مخمور نينوى 7 3028 50 14140 كوير زيان عزيز حمد كاظم مجيد حسين علي  8202
سنجار نينوى 4 3051 68 309 بعشيقة فتحيه محمود علي كاظم محمد علي عيسى  8203

كندال غل كنديناوة مخمور 0000390 5 3034 157 1695 كنديناوة اديبه عبدهللا نادر كاظم مصطفى نادر مصطفى  8204
كوير مخمور نينوى 10 3030 157 1695 مخمور اديبو عبدهللا نادر كاظم مصطفى نادر مصطفى  8205
سنجار سنجار نينوى 66883143 2 3001 109214 547 سنجار حمدية مسطر خضر كاظم مصطفي مقبر علي  8206

حجي زمار سنجار نينوى 9 3010 116572 583 الشمال منجي ميرزا نمر كافلن رشو ناصر حمو الناصر 8207
خدرجيجة كنديناوة مخمور 1 3047 32388 162 كنديناوة كافية حمد امين بيرداود     8208

شيخان شيخان نينوى 66979052 4 3003 117060 586 شيخان دليله مجيد علو كافيه احمد يونس عبدالرحمن 8209
تل الميره كنديناوه مخمور 67944902 6 3049 60 185 كنديناوة كافيه حسين مامند     8210

قراج مخمور نينوى 3 3033 148 82 مخمور كافيه طاھر اسماعيل محمد شيخ بزينيمصطفى رمضان  8211
كنديناوة مخمور 9 3046 31610 159 كنديناوة كافيه عبدهللا محمد     8212
كوير مخمور نينوى 9 3028 173 126 كوير فاروق عبدهللا  كافيه عزيز عبدهللا قادر  8213

خدرجيجه ديبكه مخمور 10 3030 31293 162 كنديناوة بيرداود خالند  كافيه علي حمد اغا سيان 8214
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 67009110 1 3005 118703 594م شيخان كافيه قادر مجيد الياس   8215

كنديناوة مخمور 1 3032 31341 157 كنديناوة كافيه محمد مصطفى حسن روزبه يانيمحمد مصطفى  8216
زمازموك كوير مخمور نينوى 3 3029 68 1437 كوير مامند انور محمد كاك احمد عثمان بابير   8217
سعداوة مخمور 68224827 4 3043 119 524 كوير نھايت عبدهللا  كاك امين محمود درويش صالح  8218
ساقيه كوير مخمور 6 3028 81 67 كوير بھيه سعيد قادر كاكا نوري قادر حسن  8219
باقرتة قراج مخمور 67970158 5 3049 82 530 قراج سميعة عثمان حسين كاكل احمد عبدهللا سلطان  8220

كوير مخمور نينوى 5 3028 168 266 مخمور منيعة عمر سعيد كاكل اسماعيل عفان مولود  8221
مال قرن كنديناوة مخمور نينوى 67944492 5 3035 88 601 كنديناوة صدريه احمد عبدهللا كاكل اسماعيل قادر محمد  8222

ديبكه مخمور 67254670 8 3030 291 86 كنديناوة صبريه اسماعيل عزيز كاكل حسن علي بايز  8223
زمارة كبير كوير مخمور نينوى 10 3030 89 1007 كوير جوان كربم محمود كاكل حسن محمود حسن كردي 8224
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978401 8 3002 118553 593 شيخان ناھده كركو احمد كاكل رشيد عبدالرحمن مولود 8225
كر فقير شيخان شيخان نينوى 67008042 3 3004 50 1420 شيخان اسوم حميد امين كاكل سعيد طه يوسف 8226

كوير مخمور نينوى 5 3028 158 1008م كوير نعيمه شكر محمد كاكل سعيد محمدامين قادر شيخان 8227
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كوير مخمور نينوى 2 3029 28691 144 كوير تاجيه مجيد حسين كاكل عباس كاكل جتباز  8228
سيدعبيد كنديناوة مخمور 68224041 8 3042 149 1451م كنديناوة جميله احمد خضر كاكل عبدالرحمن احمد احمد  8229

كلك حمدانية نينوى 67972201 3 3048 35272 177 حمدانيه سلطانة مصطفي  كاكل عبدالرحمن ياسين محمد  8230
كوير مخمور نينوى 8 3028 101 149 كوير نخمه رحمن حمد كاكل علي رحمن تاج الدين  8231
كوير مخمور نينوى 1 3030 27890 140 كوير حمديه ولي جبرائيل كاكل مجيد حسن   8232

ماجداوه كوير مخمور نينوى 5 3029 70 1063 كوير شرين عبدهللا خضر كاكل مجيد كاكل حسين  8233
برجس حمدانية نينوى 4 3051 45 720م كاثومة علي حسين كاكل محمود حسين عبدهللا  8234
كوير مخمور نينوى 1 3032 158 144 كوير نظيفه وصيت مصطفي كاكل ياسين مجيد   8235
كوير مخمور نينوى 7 3029 57 227 اربيل اسمر احمد محمد امين كاكه احمد عبدهللا محمدامين   8236
مخمور مخمور نينوى 9 3028 71 1063 كوير سميرة مجيد اسماعيل كاكه امين عبدهللا امين قادر  8237
كوير مخمور 10 3030 30943 155 كنديناوة نزيره على عبدهللا كاكه بور عباس احمد سعدهللا  8238

حسن بلباس كنديناوة مخمور 1 3029 199 29م كنديناوة كاكه زياد سعدى صادق قادر الشيروانىكالويز احمد عبدالطيف 8239
فياض زمار سنجار نينوى 67727505 6 3012 88 852 الشمال جمد الياس عبيد كالو بھلو مرعي   8240
ملك زمار سنجار نينوى 67647912 7 3015 122 540م الشمال منحي خدر ميز كالو خلف تمو اوصمان  8241

سنجار سنجار نينوى 67006938 7 3009 119 56م سنجار ھوري حسين محمد كالو خلف علي الياس البشكاني 8242
زمار سنجار نينوى 67458058 1 3020 43 419 اربيل كوزي خديدة خلف كالو رشو كالو حسين  8243
كوير مخمور نينوى 9 3028 29857 150 اربيل روناك فاروق زاھر كامران اسماعيل حسين   8244

مشار قراج مخمور 4 3030 25621 129 مخمور ھديه سيده كريم كامران انور حسن خضر سارمي 8245
قراج مخمور 8 3029 4 1198 قراج شيالن عباس بابر كامران بكر رشيد مولود  8246

دوسه ره كنديناوة مخمور 10 3030 17 160 مخمور نازنين صالح محمود كامران بھرام رشيد قادر مه نكور 8247
كوير مخمور نينوى 67254617 7 3030 182 1081 اربيل سلمى نامق قادر كامران حسين احمد بيرداود  8248
كوير مخمور نينوى 67254617 7 3030 182 1081 اربيل سلمى نامق قادر كامران حسين احمد بيرداود  8249
ديبكة مخمور نينوى 5 3028 126 69 كنديناوة نادية صابر علي كامران حسين مجيد اسماعيل  8250

ك ديبكه مخمور 4 3030 42 1404م كنديناوة ھه الله كاكه ره ش عبدهللا كامران حمد شريف حسن  8251
قراج مخمور نينوى 5 3028 55152 276 قراج زينبة عبدهللا رحمان كامران خالد رحمان محمود  8252
كوير مخمور نينوى 67600618 9 3030 112 1028م كنديناوة حكيمه شيخ محمود رمضان كامران خورشيد عزيز شيخه  8253

سيدوكان ديبكه مخمور 68224039 8 3042 35 1465م كنديناوة زاله رسول حسين كامران رشيد حسن  كه ردي 8254
كاده ره كنديناوة مخمور 68224043 8 3042 53 1451م كنديناوة بررافده نعمان احمد كامران سليم احمد حسين  8255

كوير مخمور نينوى 10 3032 92 1128 اربيل سورمى محمد عثمان كامران شاكر محمد شيخه  8256
كنديناوة مخمور نينوى 67254415 5 3030 75 1045 كنديناوة زبيده عبدهللا حسن كامران عبدالرحمان مصطفى عزيز  8257
كنديناوة مخمور 68224868 5 3043 56 603 كنديناوة كوھر كانبى سعدى كامران عزالدين مولود محمود  8258

مخمور 68224812 4 3043 117 1466 مخمور حسيبه نوري صالح كامران علي خليفه قادر  8259
سيد عويد ديبكه مخمور نينوى 2 3029 100 1434 كنديناوة سميره كانبي اسماعيل كامران عمر حسين   8260
سيد امين كوير مخمور نينوى 7 3041 167 1678 كوير عيشى خضر عوال كامران عمر صالح بيروت  8261

كنديناوة مخمور 67970156 5 3049 112 1326 كنديناوة شيالن علي موسى كامران عمر موسى علي  8262
ديبكة مخمور 2 3032 48 1047م مخمور سوزان محمود قادر كامران قادر احمد عزيز  8263
كنديناوة مخمور 68224975 6 3042 32661 164 كنديناوة ميديا عبدالخالق صابر كامران محمد عبدهللا سعدون  8264

بوتكيه قراج مخمور نينوى 1 3033 138 1168 اربيل مھاباد صالح صابر كامران محمد علي حسن  8265
ازيكه ند قراج مخمور نينوى 3 3032 54318 272 قراج ساھره خالد طاھر كامران مصطفى سليم يوسف بنديان 8266
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مخمور 9 3042 177 134 مخمور بيمان لقمان سعدي كامران نجم الدين قادر شيخة  8267
باباو شيخان شيخان نينوى 0294258 7 3001 33 1967 شيخان نسرين ياسين شريف كامل احمد عبدهللا معروف 8268

كلك حمدانية نينوى 67972313 4 3048 118 397 حمدانيه مريم الياس قادر كامل امين حسن   8269
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 67458841 1 3022 97 2298 زمار اليزا لورا كروفود كامل بشير محمد عمر محمد 8270
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980155 5 3004 22 1403م شيخان سليمه ولي عباس كامل فاخر سليمان خدر 8271
كره سور مخمور 3 3030 20 1370م مخمور مھاباد مصطفى حمد كامل محمود محمد طائي  8272

سنجار سنجار نينوى 67007334 7 3005 10 448م سنجار ھيفاء نوري سعدو كامل نكتل سعدو سلطان  8273
تلعفر سنجار نينوى 67375345 3 3022 29746 649 زمار كاملة سليمان حسين كاملة سليمان حسين حسن  8274
قراج مخمور 1 3029 188 446م مخمور سليمان مولود اسماعيل كامله عبدهللا محمود   8275

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 67009122 1 3005 118701 594 شيخان فاطمه محمد اسماعيل كاميران ابراھيم محمد صالح 8276
شيخان نينوى 66979723 10 3003 147 1414م شيخان ايمان مقداد صديق كاميران حامد خدر حسن 8277

شيخان شيخان نينوى 66978709 1 3003 41 م٢١٦١ شيخان بيداء عبدالرحمن يوشف كاميران خورشيد محمد عبدهللا 8278
كنديناوة كوير مخمور 2 3032 34 419م مخمور بخشان جواد مال صابر كاميران عارف معروف صالح  8279
كرشكي زمار تلعفر نينوى 67376194 10 3022 600 2287 ربيعه نوفه رمضان محمد كاميران عبدهللا سليمان عرب  8280

شيخان نينوى 66978983 10 3003 194 1105م شيخان ساھره علي بسي كاميران عرب خورشيد عبدال 8281
سنجار سنجار نينوى 66883428 5 3001 88 2269م سنجار ھدى سلطان محسن كاميران غائب علي حيدر الببواني 8282

شيخان نينوى 67009006 5 3005 83 1183م شيخان ھافين خليل سليمان كاميران ياسين عبدالرحمن محمد 8283
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67458956 9 3022 195 2288م زمار نسرين جعفر كري كاميران يوسف حسو علي  8284

كوير مخمور نينوى 5 3029 70 1157 كوير شھلة خضر حسين كانبي خضر حسين محمد  8285
كنديناوة مخمور نينوى 67254416 5 3030 147 1040 كنديناوة خانزاد طاھر خضر كانبي عبدالرحمن مصطفى عزيز  8286
كوير مخمور نينوى 7 3029 61 49 كوير حليمه بيروت حسين كانبي علي كانبي   8287

رمبوسى القحطانيه سنجار نينوى 6 3020 12 2299 القحطانية دالل جاسم محمد كاوة امين قاسم محمد على  8288
كرسور مخمور مخمور نينوى 7 3028 35 1075 مخمور شيالن عزيز عثمان كاوه احمد مصطفى محمد  8289

حمدانية نينوى 13 3032 86 388م برطلة اميره احمد جميل  كاوه حسن حمد  8290
حمدانية نينوى 13 3032 86 388م برطلة اميره احمد جميل  كاوه حسن حمد  8291

ماجداوه كوير مخمور نينوى 4 3029 89 1118م كوير ساجدة عبدهللا صفر كاوه حسين عزيز جمعه  8292
كنديناوة مخمور 67944619 5 3035 67 1464م كنديناوة نسرين مولود احمد كاوه عبدالرحمن احمد   8293

مخمور نينوى 68224467 7 3042 106 51 اربيل بفرين خورشيد سليم كاوه عزيز محمود كريم اومر بك 8294
تل الخيم كوير مخمور 3 3032 33 1081 كوير درختان محمد عزيز كاوه علي امين   8295
نوغران كوير مخمور 3 3033 105 1411 سنجار بيكرد صابر جرجيس كاوه قادر عثمان   8296

قراج مخمور نينوى 10 3029 103 118 قراج زليخه عزيز مولود كاوه محمد بكر رشيد  8297
دوو سة رة قراج مخمور نينوى 67944484 5 3035 98 1454م قراج رقيه عزيز احمد كاوه محمد سليمان احمد  8298
ديري بيش كوير مخمور نينوى 67254521 6 3030 81 1427 كوير نسرين عمر صوفي كاوه نامق بيرداود شيره  8299

شيخان شيخان نينوى 66982529 8 3004 197 2011 شيخان مسري عبدالغفور محمد كاوى فاضل عبدالقادر احمد 8300
قراج مخمور نينوى 2 3030 55637 276 قراج سعديه ھدايت احمد كاويس ابراھيم خضر كارسول باجالن 8301
ديبكة مخمور 68224989 6 3042 123 527 كنديناوة مھدية عبدهللا حسين كاويس احمد محمود محمد  8302
قراج مخمور نينوى 7 3028 70 135 مخمور خيريه رسول على كاويس حسين محمود حمد  8303

زورنا قراج مخمور 4 3032 59 408 قراج ناھده حسن علي كاويس خضر كريم سليمان  8304
قراج مخمور نينوى 9 3029 925 446 اربيل حياة عمر درويش كاويس عثمان على   8305
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شيخان شيخان نينوى 66979103 6 3004 29 514م شيخان دولت جميل يونس كبار شكري صالح سعيد 8306
زرافكى سنجار سنجار نينوى 10 3007 107 1074 القحطانية كبعو حجى كتى خلف    8307

سنجار نينوى 67727685 9 3012 180 1098م سنجار مربان خيرو ارخو كبعو مراد حسو   8308
زمار سنجار نينوى 67649964 7 3011 184 570 الشمال ھديه حسن حيدر كبو محمود خلف قاسو الخالدى 8309
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 32102 161 اربيل شمس الدين سليمان  كتان عمر سليم معروف  8310
كوير مخمور نينوى 67254582 7 3030 26337 132 اربيل قادر اسماعيل ابراھيم كتانه رشيد على   8311

سنجار نينوى 5 3007 110997 555 اسمر مراد خليل كتو محى كتو علي  8312
م سنجار سنجار نينوى 67008743 2 3009 162 1097 القحطانية قطى رشو سليمان كتى خلف الياس كواتل الحمو 8313
سنجار سنجار نينوى 67650887 2 3011 5 781م سنجار ساري علي اسماعيل كتي الياس اوصمان تمو  8314

حيال سنجار سنجار نينوى 67006081 5 3007 1110293 557م القحطانية حبوس سلو جردو كتي بيو عزام خلف السلو 8315
سنجار سنجار نينوى 67764856 7 3019 105419 528 سنجار جاسم كتي تاج الدين كتي تاج الدين علي حسين الشھوان 8316
سنجار سنجار نينوى 67764856 7 3019 105419 528 سنجار ساري محمد علي كتي تاج الدين علي حسين الشھوان 8317
زمار سنجار نينوى 67007895 6 3009 35 919 الشمال غزال قاسم مراد كتي خسرو بركات عيسى  8318

خانصور زمار سنجار نينوى 67649479 1 3011 114 570 الشمال ھوري خضر نعمت كتي خلف حسين محي  8319
جدالة سنجار سنجار نينوى 67007465 3 3008 162 928م القحطانية دالل حجي علي كتي عجول جنعان قاسم  8320

زمار سنجار نينوى 67009355 10 3005 112706 574 الشمال غمي علو بكو كتي عنتر علو خلف الدخي 8321
صيالي سنجار سنجار نينوى 66980385 8 3006 11256 557م سنجار بسي ابراھيم تتر كتي قطو مراد محمود  8322
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67763906 7 3018 171 390م القحطانية قاسم عبدو علي كتي مراد خلف اومر  8323
ھريكو زمار سنجار نينوى 67459902 8 3020 178 901 الشمال باشو شمو قورو كجان اسماعيل علي عفدي الھويري 8324
بارة زمار سنجار نينوى 67458763 7 3020 55 2016م سنجار جيريه سليمان داود كجكوك قاسم دھار حمد  8325

سنجار سنجار نينوى 67727065 1 3012 49 630م سنجار كوجر خضر عيدو كجو مرزا حجي خضر  8326
زمار سنجار نينوى 67647903 7 3015 258 574 الشمال زريف خلو حسن كجي خلف عبدهللا   8327
زمار سنجار نينوى 67760852 4 3016 115968 580 الشمال سمر بشار كتى كجي خلف قاسم قولو القرمندى 8328
زمار سنجار نينوى 67760852 4 3016 115968 580 الشمال كزي خلف قاسم كجي خلف قاسم قولو القرمندى 8329

زيروان زمار سنجار نينوى 67647928 7 3015 56 980م الشمال كوجر حسن سليمان كرتو كجو سليمان مراد  8330
مجمع االول زمار سنجار نينوى 0344372 4 3011 10429 553 القحطانية حجي خدر عبدي كرتي درويش ھسن زندين حمو 8331

سنجار نينوى 0331283 1 3009 108468 543 القحطانية كسو رشو حسو كرتي عبدو كجو خلف اوسو 8332
سنجار نينوى 0331283 1 3009 108468 543 القحطانية ندوة   كرتي عبدو كجو خلف اوسو 8333

كابارا قحطانيه سنجار نينوى 6 3020 33 2299م قحطانية كوزل حميد سينو كردي الياس عيدو سيدو زغال 8334
خانصور شمال سنجار نينوى 67006955 3 3009 174 734م الشمال نمي حديدة علي كرعان حمد عيسى  الشركاني 8335
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982467 8 3004 77 1422م شيخان خديجه لوكين علي كرم رمضان كرم عبدهللا 8336
زملكان شيخان شيخان نينوى 67008012 3 3004 117 5253م شيخان اميره نامق جميل كرم عرفات سليمان الياس 8337

شمال سنجار نينوى 67727584 8 3012 111431 558 الشمال كوجر عيدو مراد كرنو خضر احمد محكي الدخي 8338
خان صور زمار سنجار نينوى 67458137 5 3020 63 779م الشمال جميلة قاسم خلف كرو خدر حمد نارا  8339

زمار سنجار نينوى 67458216 6 3020 153 33 الشمال محسبة سلوو يوسف كرو رشيد كبو علي  8340
كابار القحطانيه سنجار نينوى 67006245 3 3009 110009 551م القحطانية مركز خديدا حمد كرو شبلو محمد خليل  8341

زمار تلعفر نينوى 66883185 2 3001 199 2112م زمار تاضى على حو كرى ھسى محمد حاجى  8342
كوتاه زمار سنجار نينوى 7 3012 46 540 الشمال كلي ميرزا داود كريت دينو يوسف علي  8343

زمار تلعفر نينوى 67458914 9 3022 128173 641م زمار مدينه وديع ھادو كريت شاھر عمو  رشكاني 8344



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

تحسى عوج زمار سنجار نينوى 5 3013 116131 591 الشمال ليلو عيدو عبو كريت عمر خدر مراد الخالدي 8345
زيروة شمال سنجار نينوى 67727691 9 3012 116258 582م الشمال ھزو ممجو علو كريت قاسم خديده خديده  8346
ھمدان سنجار سنجار نينوى 67649807 6 3011 105113 526 سنجار نازو علي تبعو كريث حسين كبعو ايزدو  8347
زكرفان سنجار سنجار نينوى 67727067 1 3012 121 938م سنجار زريف يروان قاسم كريد خديده علي ادو  8348

قراج مخمور نينوى 8 3028 93 1418م قراج صدري محمد عبدهللا كريم ابراھيم علي رشيد مام سيني 8349
خان اصفية زمار تلعفر نينوى 66883009 1 3001 648 129514 زمار بيزو عمر محو كريم احمد برمي حاجي  8350
زماره جاسم كوير مخمور 68224245 2 3042 10 350م كوير نسار عبدهللا حسن كريم احمد حسن محمود  8351
انجيروك شيخان شيخان نينوى 66979840 7 3004 95 1415م شيخان بيان رمضان حسين كريم اسعد صالح محمد 8352
كلشين شيخان نينوى 66979305 7 3003 84 2209م شيخان فيان عبدالعزيز محمد كريم اسماعيل برو عمر 8353

سنجار سنجار نينوى 66982871 4 3006 42 922 سنجار سوسن خضر لوند كريم الياس برو   8354
مخمور 68224902 5 3043 مامز رحمن احمد كريم بابا عبدهللا شيخة  8355

قة ال سوان قراج مخمور نينوى 6 3029 118 م.283 قراج نيشتيمان قادر رحمن كريم جميل رحمان محمود بنديان 8356
مشار كوير مخمور نينوى 67254515 6 3030 197 207 مخمور خاصي صابر عبدهللا كريم حسن سمير  صاري 8357

كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 145 141 كنديناوة صبيحه اسماعيل عبدهللا كريم حسن مولود حسن  8358
شاميكا زمار سنجار نينوى 67649478 1 3011 114751 574 الشمال خالدة كريم خديدا كريم خديدا خلف صنعان الدخي 8359
شاميكا زمار سنجار نينوى 67649478 1 3011 114751 574 الشمال مسان عزيز خلف كريم خديدا خلف صنعان الدخي 8360
شاميكا زمار سنجار نينوى 67649478 1 3011 114751 574 الشمال خالدة كريم خديدا كريم خديدا خلف صنعان الدخي 8361
شاميكا زمار سنجار نينوى 67649478 1 3011 114751 574 الشمال مسان عزيز خلف كريم خديدا خلف صنعان الدخي 8362

ديبكه مخمور نينوى 2 3029 29 1103 كنديناوة بيمان شريف طه كريم خضر قادر حمد  8363
علي عبار زمار تلعفر نينوى 66979680 5 3003 155 2189م زمار نوال اسيف عمر كريم رشيد عمر حسين ال حاجي 8364

كوير مخمور 4 3030 187 1038م مخمور كولى ابابكر مصطفى كريم سليم قادر   8365
نؤغةران كوير مخمور 67970265 6 3049 124 120 كوير نجيبة محمد احمد كريم صديق احمد عبدهللا الشيخاني 8366
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 67251582 4 3031 101 1242 كنديناوة خاصى صادق محمد كريم عثمان حسين كريم  8367
مالقره كنديناوة مخمور 68224435 7 3042 31536 158 كنديناوة كريم عثمان حمد قادر    8368

كنديناوة مخمور نينوى 8 3029 89 8 كنديناوة راضيه محمد صالح جرجيس كريم عثمان زندين فتاح  8369
كنديناوة مخمور نينوى 7 3029 46 141 كنديناوة بدريه محمد نادر كريم علي عمر شيروان  8370

عوينه كوير مخمور نينوى 5 3032 151 1081 كوير نمام عمر مولود كريم علي مجيد ابراھيم  8371
ديبكه مخمور 10 3029 141 1344م كنديناوة شكريه ھاشم صالح كريم عمر محمد قادر  8372
شيخان شيخان نينوى 66982504 8 3004 118578 593 شيخان مذيحه رمضان صديق كريم قاسم حسن عمر 8373

خراب بازار ش زمار سنجار نينوى 67649326 2 3011 175 569م سنجار سوده سليمان مراد كريم محلو سيفو خلو  8374
كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 74 605 كنديناوة راضيه عباس قادر كريم محمد خضر بيره بان  8375
كنديناوه مخمور 67970134 5 3049 59 1060 كنديناوة به فراو نريمان محمود كريم محمد سعيد   8376
برطله حمدانية نينوى 4 3051 52 539م برطله كرحه محمود علي كريم محمد علي محمد  8377
قراج مخمور نينوى 4 3032 55722 279 قراج زيان جوھر كريم كريم محمد كريم سورجى  8378
كوير مخمور نينوى 9 3028 85 142700 كوير مامز قادر خضر كريم محمد محمد   8379

شمامل كوير مخمور نينوى 3 3032 29154 146 كوير نافعه خضر على كريم مصطفى حمد درويش  8380
كوزةبانكة كوير مخمور نينوى 10 3030 37 267 كنديناوة زكيه يوسف عبدهللا كريم مصطفى عمر   8381

كنديناوة مخمور نينوى 68224550 1 3042 104 158 كنديناوة قدريه حميد زيور كريم مولود مام شيخ عمر شيخانى 8382
كوير مخمور نينوى 4 3029 42 1118م كوير قانعه وصمان بيروت كريم مولود مصطفى بيرداود كردي 8383
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سنجا سنجار نينوى 67007619 5 3008 11418 574 الشمال ايلخان زھار حسن كريم ميشو عبداللة خير سعدون 8384
زمار كوير مخمور 4 3029 29477 148 كوير حسني عثمان خالند كريم وسو حسين ابايكر  8385

شيخان شيخان نينوى 66979859 7 3004 63 355 شيخان زليخه عبدهللا صالح كريم ياسين محمد الياس 8386
كوير مخمور نينوى 8 3028 30536 153 كوير خوناو جعفر حمد كزبان حمد اسماعيل 8387
سنجار سنجار نينوى 8 3021 79 2042 ربيعه نازي احمد بيشو كزو عمر ھسام ابراھيم  8388

كره سور كوير مخمور نينوى 67254693 8 3030 10 82 مخمور علي حمد  كستان حسن داود احمد دزه يي 8389
زمار سنجار نينوى 5 3012 113264 567 الشمال كلي رشو حسين كسو رشو حجي عطو الشركاني 8390

فياض سنجار سنجار نينوى 67727507 6 3012 115158 576 الشمال خفشي عقدو فيروز كسو مراد فيروز درباس  8391
كابارا سنجار سنجار نينوى 0344352 9 3010 110026 551 القحطانية كامو قاسم بركات كسو مراد مجبور حيدر زغال 8392
العدنانيه سنجار سنجار نينوى 2 3010 111270 557 سنجار كوري الياس كارس كشتو كرو سيدو خلف علو 8393

كوير مخمور نينوى 67254522 6 3030 28412 143 كوير كحلي محمد عمر كفاح حسن عثمان حمد امين شيخاني 8394
سنجار سنجار نينوى 66877950 5 3005 123 630م سنجار امل عزيز خضر كفاح محمود كريم عبدهللا الھورماين 8395
القيروان سنجار نينوى 3 3014 105402 528 سنجار باران عبد مراد كفو خلو خديدة  الشھواني 8396

مزار شيخ الب زمار سنجار نينوى 67727111 4 3012 109 54 الشمال كوجر داود سلو ككان موسى سليمان خلف الشمانى 8397
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 67008004 3 3004 3 2254م شيخان ضحو حجي احمد كالش خضر علو محمد 8398
راشد شمال سنجار نينوى 67459856 10 3020 30 423 الشمال كالن خلف نمر اوسي الھسكاني   8399
البشر كلك حمدانية نينوى 67972304 4 3048 35427 178 حمدانية كالن عزيز محمد حسين    8400

برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66982658 10 3004 108 1422 شيخان رمزيه عبدالغني شريف كلبھار عزيز محمد احمد 8401
مخمور 67972674 5 3047 كلثوم قادر حمد     8402

باره شمال سنجار نينوى 10 3017 121 600 الشمال حلوز عبدهللا خلف كلش حسين بشار كلش  8403
زمار سنجار نينوى 3 3010 114744 574م الشمال كلش رشو حسين كتو    8404

ھمدان سنجار سنجار نينوى 67009374 2 3009 105072 526م سنجار ليلي شمو حسين كلش مشكو ابزدو صفو  8405
كوتان زمار سنجار نينوى 67727460 7 3012 23 477 الشمال ليلي قورو خلف كلو يوسف علي عبدي  8406
نجيروك شيخان شيخان نينوى 67008014 3 3004 21 1417م شيخان جميله حمه صالح عوال كلي حجي يونس محمد 8407
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 113163 566 الشمال احمد شمو دھار كلي حسن عطيش خلف  8408

سنجار سنجار نينوى 2 3014 104857 سنجار برھيم بدل خلف كلي خلف علي رفو  8409
سنجار نينوى 5 3012 114493 573 الشمال عدول خديدة مطو كلي شمو موسى ابراھيم  8410

البشر حمدانية نينوى 67972223 3 3048 37 524 حمدانية كلي صالح قادر     8411
زمار تلعفر نينوى 2 3022 129186 646 زمار عصمت ابوبكر محمد كلي عبدالرحمن علي عبدو  8412
شيخان شيخان نينوى 66979141 6 3004 11856 595 شيخان كوكب محمد محمد امين كلي عبدهللا احمد حسن 8413
سنجار سنجار نينوى 67007660 6 3008 1141 558 الشمال خنسي خديدا ناسو كلي قاسم خلف   8414

قوجي جمي زمار سنجار نينوى 5 3013 112954 565 الشمال سوريه حسن داود كلي محمود مجو خلف  8415
زمار سنجار نينوى 67600125 3 3013 114244 572 الشمال معجون ابراھيم قاسو كلي مراد حمدان مراد السموقي 8416
شيخان شيخان نينوى 68002538 10 3027 39 753 شيخان طيار دومان  كلي مراز عرب حجي 8417

خان اصيفه زمار تلعفر نينوى 8 3021 130 2146م زمار حسن جميل عمر كلي يوسف يعقوب يوسف  8418
شيخان شيخان نينوى 68003252 7 3024 176 132 شيخان كتيه مراد جندي كمال ابراھيم رشيد عمر 8419

كل انجم كوير مخمور 3 3032 131 1411م كوير سعاده صالح عبدهللا كمال انور حمد صالح بلباس 8420
سنجار سنجار نينوى 67006544 4 3005 10 405م سنجار خيريه سعدو سلطان كمال بيسو سلطان محمد  8421
سنجار سنجار نينوى 67458002 1 3020 129 490 سنجار نعيمه محمد عمر كمال جميل عمر بطوش  8422
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عين حلوه شيخان شيخان نينوى 66982490 8 3004 136 330م القوش زيان جمال يوسف كمال جميل ياسين حسن 8423
صفيه كوير مخمور 6 3028 45 329 كوير قانعه صفر عكيد كمال حاتم عكيد صفر  8424

مروان الشمال نينوى 0340552 10 3010 131 919 الشمال كشي جردو علو كمال حسين عربو عبدو االنمالدي 8425
شيانه زمار تلعفر نينوى 669786343 7 3002 4 2268م زمار نغم جاسم محمد كمال حسين محمد بديع ال حامد 8426
مياني سنجار سنجار نينوى 66980397 8 3006 111234 557 القحطانية كوزي رشو قاسم كمال خدر علي بركات شاني باقي 8427

سنجار سنجار نينوى 669786334 7 3002 164 2233م سنجار امينه اسماعيل علي كمال خديده حمو خلف الخشولي 8428
سنجار سنجار نينوى 10 3010 132 448م سنجار خنساء حسن علي كمال خديده خلف شمو  8429

معالك البيت زمار سنجار نينوى 67458044 1 3020 99 219 الشمال ليلى سعدو خلف كمال خلف داود عمر  8430
دوكرة زمار سنجار نينوى 67458246 6 3020 84 2190 الشمال سلوى بدل خلف كمال خلف سلو يوسف  8431
كريزركة زمار سنجار نينوى 7 3007 225 577 الشمال نسيمة حسين قاسم كمال خلف صالح حسين  8432
زمزموك كوير مخمور 67970230 4 3049 69 1562م كوير خوزان محمد اسماعيل كمال خورشيد حسن بيرداود  8433

شيخان شيخان نينوى 66978064 1 3002 142 1403 شيخان بريھان عبدهللا يونس كمال خورشيد محمد علي 8434
قراج مخمور 2 3032 16 1075م مخمور كالويز جالل قادر كمال رحمان محمد   8435

برزة ھوار كنديناوة مخمور نينوى 67972716 3 3049 133 1177 كنديناوة رقيه محمد امين ابراھيم كمال رحمن ابراھيم   8436
كلشين شيخان شيخان نينوى 66979526 8 3003 178 2163م شيخان شيرين عبدالحميد سليمان كمال رشاد عبدالكريم حمزه 8437

سنجار نينوى 6 3020 174 1343 الشمال نديمة حسو خدر كمال رشو سليمان داود  8438
كرفقير شيخان نينوى 66979935 1 3004 109 1413 شيخان زبيده حسن محمد كمال رشيد محمد اسماعيل 8439
كرفقير شيخان نينوى 66979913 1 3004 2 1415م شيخان حياه يسين عبدالرحمن كمال رمضان سعيد كوران 8440

كوير مخمور نينوى 9 3028 37 1445 كوير روزان جبار عبدهللا كمال رمضان مولود قرنى  8441
شيخان شيخان نينوى 67009164 1 3005 116 1417 شيخان سويله غريب مولود كمال سليمان محمد الكوران 8442
كوير مخمور نينوى 5 3029 7 424م كوير اديبه حمد اسعد كمال سليمان مولود سليمان  8443

ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978802 2 3003 117863 590م شيخان ميسون صالح احمد كمال شاكر صديق عمر 8444
جلتوك كنديناوة مخمور نينوى 1 3030 9 606 كنديناوة عزيمه طاھر حمد كمال صابر محمد احمد شيرواني 8445
البشر كلك حمدانية نينوى 67972621 7 3048 147 840م حمدانية كليخان عثمان قاسم كمال صالح توفيق محمد كوران 8446

قراج مخمور 8 3032 110 1454 قراج نازدار سعدى خضر كمال صالح خضر   8447
كلشين شيخان شيخان نينوى 66883817 10 3001 56 2163م شيخان نسرين محمدامين محمد كمال طيب محمود سليمان 8448
ماجداوة كوير مخمور نينوى 3 3029 172 1024 كوير كالويز عبدالسالم حسين كمال عاصم محمد احمد  8449
كيله شين مخمور مخمور نينوى 10 3030 22 1278 مخمور كمال عبدالرحمن ابراھيم حاجي سارممفخريه مجيد محمد 8450
دوكردكان مخمور 3 3030 11 1420 مخمور نجيبه سعيد جبرائيل كمال عبدهللا عمر رسول  8451

كلك حمدانية نينوى 67972606 7 3048 77 117 حمدانية تياس عبدالرحمن صوفي كمال عبدهللا محمد امين حسن  8452
كوير مخمور 8 3045 76 58م كوير شيرين احمد رسول كمال عبدهللا محمد علي  8453

خدرجيجة كنديناوة مخمور 68224507 1 3042 128 609م كنديناوة سعدة معزيد شيخة كمال عثمان امين فقي  8454
مخمور 67944378 3 3045 صبحه حاجي خورشيد كمال عثمان حسين بيرداود  8455

كنديناوة مخمور نينوى 10 3029 16 1040 كنديناوة صافيه عبدالحميد محمد كمال عثمان حسين كريم  8456
برايم باول قراج مخمور 3 3030 125 1168 قراج مھاباد عزيز حسين كمال عثمان رسول حمد  8457
كرفقير شيخان نينوى 66979905 1 3004 74 1420 شيخان ساريه خالد حسن كمال عثمان رمضان اسماعيل 8458

كوير مخمور نينوى 1 3030 114 1045 كنديناوة تريفه محمد عزيز كمال عثمان قادر محمد شيرواني 8459
علياره ش قراج مخمور 3 3030 76 1073 قراج سھام نامق محمد كمال عثمان مصطفى سليم  8460

كوير مخمور نينوى 67254509 6 3030 28532 143 اربيل فاطمه مصطفى مجيد كمال عزيز احمد   8461
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كوير مخمور نينوى 3 3029 182 1051م كوير نخشين عزيز محمد كمال عزيز سليمان عبدهللا  8462
بازي صغير م شيخان شيخان نينوى 66980225 4 3004 88 1423 شيخان لعليخان صادق رشيد كمال على امين احمد 8463
محمد رشان شيخان شيخان نينوى 66883520 6 3001 79 651م شيخان عيشى محمد معروف كمال علي احمد علي 8464
نوغران كوير مخمور نينوى 68224044 8 3042 44 1412 كوير حليمة عباس اسماعيل كمال عمر عبدهللا خضر  8465
كيس قلعه شيخان نينوى 66978997 10 3003 122474 613 القوش صخري يوسف سعدو كمال قاسم حسن عمر 8466

زمار سنجار نينوى 66883382 4 3001 3 147م سنجار نازدار علي خضر كمال قاسم عزيز يونس  8467
قالته سوران كوير مخمور 67972025 3 3049 154 1459 كوير ليلى خضر عمر كمال كاكل حسين عبدهللا جباري 8468
كاوةر ديبكة مخمور 68224329 6 3043 40 599 كنديناوة ديمه ن علي عمر كمال كريم عمر اسماعيل كوتكي 8469
باالنى كوير مخمور نينوى 1 3030 26012 131 كوير كتاف حجى تبراھيم كمال محمد حسن كاكة هللا باالني 8470

شيخان شيخان نينوى 66979978 5 3004 110 2163 شيخان سناء حسن عسكر كمال محمد سعيد محمد 8471
مخمور 67970271 6 3049 190 207 مخمور سھام محمد عمر كمال محمد فقى عبدهللا  8472

شيخان شيخان نينوى 66883859 10 3001 180 291 شيخان خاني تيتان سلو كمال محمد قادر محمد 8473
كوير مخمور نينوى 4 3029 119 1117 كوير زھريه قادر محي الدين كمال محمد مولود مصطفي  8474

كرده شين كنديناوة مخمور 2 3035 30 م٩٩٢ كنديناوة جميله عبدهللا حمد كمال مصطفى خضر اسماعيل  8475
كوير مخمور نينوى 10 3032 18 428 اربيل عزيمه محمد عبدهللا كمال نادر صادق   8476

كالوره ش مخمور مخمور 6 3032 199 1051م كوير ھيبت شاكر احمد كمال نجم صالح عزيز  8477
كوير مخمور نينوى 8 3028 164 414 اربيل حسيبه قادر رسول كمال نورى رسول   8478
شيخان شيخان نينوى 66978967 3 3003 58 2117م شيخان كوكب ميكائيل مرزا كمال نوري حسين عباس 8479

عبداليه شيخان شيخان نينوى 66978624 10 3002 81 549م شيخان بلقيس رجب محمد كمال يسين عبدالرحمن محمد 8480
سنجار سنجار نينوى 2 3021 171 1618م سنجار سحر سليمان احمد كمال يونس خلف خمريز  8481
شيخان شيخان نينوى 68002538 10 3027 39 753 شيخان عبده طيار دومان كمو خرشيد ناصر  8482

صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883112 2 3001 144 1354م زمار باران مراد قاسم كمو عمر محي  رشكاني 8483
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883112 2 3001 144 1354م زمار باران مراد قاسم كمو عمر محي  رشكاني 8484
شيبانا زمار تلعفر نينوى 669786323 7 3002 19 2268م زمار فاطمه رشيد يوسف كميران محمد بديع تمر ال حامد 8485

كوير مخمور نينوى 6 3029 157 1405 كوير ساھبه عبدهللا حسين كنجه رسول ابراھيم علي  8486
زمار سنجار نينوى 67649961 7 3011 197 781م الشمال ھوز مارو صالم كنجى خلف محمود مھد الھويرى 8487

صوفيه زمار تلعفر نينوى 67458964 9 3022 186 648م زمار شريھان خانو خديدا كندر خليف ابراھيم  الرشكاني 8488
كة ور كوير مخمور نينوى 1 3030 11 1427 كوير فائزة عثمان شريف كنعان جوھر مجيد عثمان  8489
باباو م شيخنا شيخان نينوى 66979022 4 3003 155 1403م شيخان عيشي محمدامين حسين كنعان حبيب احمد محمد 8490
صفيه كوير مخمور نينوى 2 3030 27 565 كوير ناھده عباس حمه كنعان دارا حميد   8491
شيبانا زمار تلعفر نينوى 66979614 5 3003 117 2268م زمار سعاد خالد كارس كنعان قاسم اسماعيل   8492

كوير مخمور نينوى 5 3029 153 1063 كوير برين شاكر صديق كنعان نوري عبدهللا عثمان  8493
شوركا زمار سنجار نينوى 0339875 9 3011 116760 584 الشمال عمشه راوى فارس كنو مشكو حمو يونس  8494

قراج مخمور نينوى 5 3032 144 1237 قراج وريا عدى  كه زال محمد عثمان خضر  8495
كوير مخمور نينوى 67250577 9 3030 97 1052 اربيل سافيه حمدعلى سعدى كه نجو حسن حسين عزيز  8496

قه سران كوير مخمور نينوى 10 3028 171 2576 مخمور نھله صباح نادر كه يالن نورالدين نادر   8497
قه سران كوير مخمور نينوى 10 3028 171 2576 مخمور نھله صباح نادر كه يالن نورالدين نادر   8498

زمار تلعفر نينوى 67458929 9 3022 159 2298م زمار الھام عمر ابراھيم كھدار حسين عبدالكريم   8499
زمار تلعفر نينوى 67805627 1 3024 20 2298م زمار بازية محمد كرنك كھدار علي كرنك عبدهللا  8500
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زمار سنجار نينوى 67649822 6 3011 117 919 الشمال ميان ابراھيم علي كوتي حجي علي حسن البازوني 8501
شمال سنجار نينوى 8 3018 17 734 الشمال كوجر الياس حمد كوجر الياس حمد السموقى  8502
زمار سنجار نينوى 8 3018 114012 571 الشمال شمو احمد علي كوجر حفي قوى جاسو السموقي 8503

الوليد ربيعة تلعفر نينوى 5 3021 161 1021 ربيعه رمضان حاجي كلش كوجر خالد عمر علي ال علي 8504
سنجار سنجار نينوى 66982916 5 3006 105289 527 القيروان كوجر خضر خلف مندو    8505

حطين زمار سنجار نينوى 8 3018 113877 570 الشمال حمو عيدو  كوجر خليل مراد قرو السموقى 8506
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 183 852م الشمال قروش قاسم عبدهللا كوجر رشو اوسي مجو  8507
بارا زمار سنجار نينوى 67648016 8 3018 113956 570 الشمال عمر عسكو مطو كوجر رشو سليمان عيسى السموقي 8508
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 11366 570 الشمال سليمان خلف مراد كوجر عطو يوسف حسن السموقى 8509

زمار سنجار نينوى 6 3007 115990 580 الشمال كوجر قاسم بھار     8510
مجمع حطين زمار سنجار نينوى 67648002 8 3018 153 636 الشمال خلف قاسم مراد كورى خديدة ملكو مراد السموقى 8511
كوجو سنجار سنجار نينوى 1 3012 109406 548 القيروان كورى عباس حسن جزاع    8512

زمار سنجار نينوى 67727561 8 3012 104821 525 سنجار برھيم كاشان حسو كوري جردو محمود   8513
سنجار سنجار نينوى 4 3010 15854 580 سنجار كوري خضر بكر ابراھيم    8514

سنجار نينوى 0196358 3 3010 106321 532 سنجار ايزدين بكر مراد كوري سعدو برھيم مراد  8515
زمار سنجار نينوى 6 3012 110593 554 القحطانية عتو مجك ناصر كوري علي عيسى   8516

حيالي سنجار سنجار نينوى 67727518 6 3012 111276 557 القحطانية كوري كالو علي كوري كالو علي صلي سلو 8517
ماسكه ربيعة تلعفر نينوى 7 3021 132607 664 ربيعة خالد صوفي كلش كوزل حاجي بوزي عمر  8518

شمال سنجار نينوى 3 3011 116397 582 الشمال كوزي حجي حسين حجي الدنادي   8519
بارة زمار سنجار نينوى 8 3018 113839 570م الشمال حمو خلف اودي كوزي حيدر شيخكي  السموقي 8520
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 62 779 الشمال يوسف حجى على كوزي رشو حمادي  السموقي 8521

شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال الياس سفوك دومان كوزي علي شمو   8522
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال تعلي سفوك دومان كوزي علي شمو   8523
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال جميل سفوك دومان كوزي علي شمو   8524
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال حمزه سفوك دومان كوزي علي شمو   8525
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال خاني سفوك دومان كوزي علي شمو   8526
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال سرحان سفوك دومان كوزي علي شمو   8527
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال صباح سفوك دومان كوزي علي شمو   8528
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال فاتو سفوك دومان كوزي علي شمو   8529
شناشيك زمار سنجار نينوى 67006046 6 3007 22 615 الشمال فيصل سفوك دومان كوزي علي شمو   8530

سنجار سنجار نينوى 67727511 6 3012 6 975 القحطانية حسن علي حسن كوزي قاسم خديدا خلف  8531
كوير مخمور نينوى 2 3029 160 1412 كوير بناز قادر محمد كوسرت احمد محمد   8532

نوويران كوير مخمور نينوى 67251552 4 3031 23 1064 كوير بنوش عباس اسماعيل كوسرت طه حمدامين  شيخان 8533
البشر كلك حمدانية نينوى 67972323 4 3048 196 حمدانيه بيخال علي حسين كوفار شاكر قادر اسماعيل  8534

شيخان شيخان نينوى 66883640 8 3001 11914 596 شيخان شرين عادل جميل كوفان كمال نوري حسين 8535
موسكان م شيخان شيخان نينوى 66979882 7 3004 65 355 شيخان عزاله حبيب حسو كوفان مصطفي يحيي حسن 8536
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66980172 5 3004 12 2116 شيخان غريبه جھاد طاھر كوفان مصطفي يحيي حسن 8537

شيخان نينوى 0294388 4 3026 90 2255 شيخان رانية محمود محمد كوفان مصطفي يحيي حسن  8538
شيخان نينوى 0294388 4 3026 90 2255 شيخان على فقى عزيز كوفان مصطفي يحيي حسن  8539
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سنجار سنجار نينوى 67336747 9 3020 179 1939م سنجار بديعة حسن علي كوفند عبدهللا علي   8540
خان صفية زمار تلعفر نينوى 5 3021 183 199م سنجار رفعه حسن محمود كوفي كلي محمد حسن  8541
جزي زمار تلعفر نينوى 10 3021 170 2146م زمار عائشة محمد حسين كوفي محمود فتو تمر فتو 8542
تل الخيم كوير مخمور نينوى 3 3032 139 113 كوير روناك حسن مصطفى كوكس قادر سليمان   8543
خزنه ديبكه مخمور 1 3029 15 56م كنديناوة مھدية مصطفى عبدهللا كوكس كاكل خضر احمد  8544
كلشين م شيخان شيخان نينوى 67009083 6 3005 93 2155 شيخان كتيبه محمد عبدهللا كولوس بابير محمد يونس 8545

سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط اسعد حاجم حسين كولي حجي خلف   8546
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط بيان عبدو شفاف كولي حجي خلف   8547
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط حاجم حسين اسماعيل كولي حجي خلف   8548
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط حزينة حاجم حسين كولي حجي خلف   8549
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط زياد حاجم حسين كولي حجي خلف   8550
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط صباح حاجم حسين كولي حجي خلف   8551
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط صالح حاجم حسين كولي حجي خلف   8552
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط نجوي حاجم حسين كولي حجي خلف   8553
سنجار سنجار نينوى 67006130 7 3007 115474 5783 الشرقاط ھدي حاجم حسين كولي حجي خلف   8554

مخمور 67972687 5 3047 كولي يوسف مصطفى خضر    8555
قراج مخمور 2 3032 20 189م مخمور حسن سمايل احمد كوھر ابراھيم محمد   8556

يارا زمار سنجار نينوى 8 3018 113977 570م الشمال خديدا فندي حسن كوھيش جردو خدر  سموقي 8557
ملك القحطانيه سنجار نينوى 8 3016 108314 542 القحطانية ابراھيم قاسو علي كوي خلف مراد شرو الحمو 8558
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727679 9 3012 111183 556 القحطانية خاني خلو قاسو كيجو رفو حمو حسو  8559
صفيه كوير مخمور نينوى 7 3035 23 1458 كوير سياو ابراھيم  كيزان بايز حسين صالح كاكى 8560

كوير مخمور نينوى 8 3028 113 58 كوير جالل رحمن عبدهللا كيزان حمود مجيد   8561
شورةزنكة كوير مخمور نينوى 10 3030 31362 157 كنديناوة 1 1 1 كيزان قادر بيردادود مولود  8562

مخمور 68224022 8 3042 كيزخان احمد قادر     8563
شمشوله كوير مخمور 3 3030 28217 142 كوير كيزخان حسين عبدهللا حسين    8564
حصرية مخمور نينوى 67944481 5 3035 147 1097م مخمور فاروق حسين  كيزخان خورشيد رسول مصطفي  8565

كوير مخمور 8 3032 1454م 105 قراج سميره عثمان احمد كيفى على ابراھيم  برزان 8566
كوير مخمور نينوى 67251559 4 3031 36 1133م كوير نازنين ابراھيم نادر كيفي اسماعيل نادر محمود  8567

كوزه بانكه ديبكه مخمور 67970294 6 3049 138 1451 كنديناوة ريزان نورالدين نادر كيفي عثمان حمد عثمان  8568
كل ميرة كنديناوة مخمور نينوى 67972825 7 3049 182 1264 كنديناوة نيشتيمان كريم احمد كيفي فارس خضر جرجيس  8569
بيرة بزار كنديناوة مخمور 6 3044 197 1242 كنديناوة كيفي فارس قادر سمايل    8570

كوير مخمور 68224939 7 3043 38 1437 كوير بيان غازي امين كيفي قادر علي محمد امين  8571
تل الخيم كوير مخمور نينوى 1 3030 158 1322 كوير حمديه محمد شكري كيفي محمد سليمان   8572

مخمور نينوى 68224552 4 3042 73 289م اربيل ناھدة صابر حمد امين كيالن عبدالواحد فتاح   8573
كنديناوة مخمور 67600659 7 3030 67 1085 كنديناوة تافكه عبدالرحمن محمد كيالن فرھاد عمر كريم  8574
زمار سنجار نينوى 67727018 10 3011 85 993م سنجار سيفي عبدل عزو الزكين سيدو برو ميرو  8575

القحطانيه سنجار نينوى 67727066 1 3012 109855 550 القحطانية غزالي خلف علي اللو حاجو قاسم خديده  8576
شمال سنجار نينوى 67727284 3 3012 66 669 الشمال زاريف كتى شحو اللو حجى عبدهللا خلى  8577
سنجار سنجار نينوى 67649620 5 3011 104996 525 سنجار خنسي الياس داود اللو حمد صالح شمسو الدلكان 8578
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دھوال زمار سنجار نينوى 67007214 9 3007 168 820 الشمال مياس حسن بكر اللو خلف فني ايزدو المسقوري 8579
سنجار سنجار نينوى 67007828 5 3009 110196 551 القحطانية منجي رشو خلف اللو خلف مندو مجو زندنان 8580
سنجار سنجار نينوى 67727085 1 3012 104356 547م القيروان زريفه قاسم حاونج اللو عمي صالح اوسو المندكانى 8581

قلعة موسى رش زمار سنجار نينوى 67375837 8 3022 108 872 ربيعه فاطمة يوسف محمد الوند عبدي محمد حسام شبلي 8582
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375135 6 3022 141 2082 ربيعه حلوه عفدي خالد الوند علي خلف ابراھيم ال درويش 8583

زمار تلعفر نينوى 67375201 5 3022 128170 141 زمار نوري حسن دولماز لزكين بكر قاسم  الرشكاني 8584
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978203 4 3002 118623 594م شيخان امينه محمد خدر لزكين عادل عبدالوھاب جمعه 8585
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979207 6 3003 17 2163م شيخان شكريه اسماعيل عبدهللا لزكين عبدهللا محمد عبدهللا 8586

شيخان شيخان نينوى 66979511 8 3003 32 2209 شيخان مائده عبدالسالم صالح لطيف جانكير موسى محمد 8587
كوير مخمور نينوى 7 3029 143 60 مخمور خديجه حسن اسماعيل لطيف حسن حسين  اومربل 8588
كوير مخمور نينوى 9 3028 30073 151 كوير نجاة كانبى حسن لطيف حمد امين ابراھيم محمود  8589
كوير مخمور نينوى 10 3028 96 1081 مخمور رحيمه عمر مولود لطيف خورشيد عثمان شيخة  8590
كوير مخمور نينوى 6 3032 30080 151 كوير مسري صالح عزيز لطيف عبدهللا اسماعيل عبدهللا  8591

شيروان مخمور 10 3046 49888 250 مخمور زبيدة عثمان حمد لطيف قادر حمد جيزني  8592
بيره به رازه كنديناوة مخمور نينوى 67254562 7 3030 129 1407 كنديناوة حليمه محمد حمدعلي لطيف كانبي حسن   8593

كوير مخمور 4 3030 151 1350م مخمور مھاباد حمد عوال لطيف كاويس رسول مولود شيروانى 8594
كنديناوة مخمور 67972773 7 3049 101 211 كنديناوة لعلي احمد خضر     8595

كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 5 3021 55 2266 زمار موسى حمزه  لعلي سليمان قادر علي قادر 8596
زمار تلعفر نينوى 67970335 8 3049 197 2189م ربيعه لعلي صالح خليل     8597

كورتازرو كنديناوة مخمور نينوى 8 3028 3244 161 كنديناوة مولود حسن  لعلي عبدهللا كريم   8598
خاتوناوه شيخان نينوى 66979760 10 3003 76 1416 شيخان ھناء قاسم محمد لقمان ابراھيم حسين علي 8599

شيخان شيخان نينوى 66978486 8 3002 156 1773 شيخان نسرين محمد فارس لقمان ابراھيم مجيد حميد 8600
شيخان شيخان نينوى 67009178 1 3005 117301 587 شيخان سلوي حجي خضر لقمان ابراھيم محمد صالح 8601

باباو شيخان شيخان نينوى 66884259 7 3001 1416م 175م شيخان حمديه ھياس عزيز لقمان احمد اسماعيل علي 8602
عبداليه مربيا شيخان نينوى 66884256 7 3001 118492 593م شيخان ناظمه شريف محمد لقمان احمد اسماعيل علي 8603
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66883581 6 3001 9 792 شيخان رجب لقمان احمد لقمان احمد اسماعيل علي شرفاني 8604
بيربوب شيخان شيخان نينوى 66883581 6 3001 9 792 شيخان منيحه ميكائيل محمد لقمان احمد اسماعيل علي شرفاني 8605

شيخان شيخان نينوى 66978953 3 3003 114 1105م شيخان ھناء رشيد حسن لقمان احمد عبدالقادر احمد 8606
كنديناوة مخمور 8 3029 111 1068م كنديناوة محبوبة سعاد حسين لقمان اسماعيل عبدهللا   8607
سنجار سنجار نينوى 66883330 4 3001 75 1721 سنجار مياسة خضر خليفة لقمان الياس حسو دھو  8608

كوزةبانكة كوير مخمور 68004653 2 3043 123 1045م كنديناوة فاطمه حمد عبدهللا لقمان بكر سليم رضا  8609
كرفقر شيخان نينوى 66980003 1 3004 108 1417 شيخان زھره جوھر يلبه لقمان توفيق رشيد قادر 8610
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978814 2 3003 117854 590م شيخان كلي رشيد احمد لقمان جاسم عزو عبدهللا 8611

برازى كبير م شيخان شيخان نينوى 67009133 1 3005 144 317م شيخان عائشه محمد يونس لقمان جبرئيل ولي اسماعيل 8612
حسن بك كنديناوة مخمور 67970189 4 3049 93417 159 كنديناوة لقمان جميل حمدامين شيرة    8613

شيخان شيخان نينوى 66979390 9 3003 123 2161 شيخان زيان خورشيد سليمان لقمان حامد خدر حسن 8614
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66979981 5 3004 118724 594م شيخان عبدي درويش حاجي لقمان حبيب محمد كريم 8615
تل عاكول القيروان سنجار نينوى 67458487 2 3020 40 1060 القيروان حليمه امين سمو لقمان حسن سمو علي  8616
تل عاكول القيروان سنجار نينوى 67458487 2 3020 40 1060 القيروان حليمه امين سمو لقمان حسن سمو علي  8617
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خان اصفيه ربيعه تلعفر نينوى 67805679 10 3023 54 1042م ربيعه نظميه علي امين لقمان حسن عبدو  ال يوسف 8618
كلك حمدانية نينوى 67972268 4 3048 112 1246 حمدانية حمديه رشيد عبدهللا لقمان حسين قادر عزيز  8619
سنجار سنجار نينوى 67458278 7 3020 75 2297م سنجار وفاء قاسم سيد لقمان حميد مجيد عباس  8620

مخمور 68224121 10 3042 عزيمه علي حسين لقمان خالد علي حمد  8621
ديبكه مخمور نينوى 2 3030 26193 130 مخمور سميره كريم سعيد لقمان خضر حسين   8622

بيربوب شيخان نينوى 66982562 9 3004 62 355 شيخان مدينه سليمان حميد لقمان خليل احمد محمد 8623
سنجار نينوى 67006583 3 3005 141 1674م سنجار ھديه صالح حسين لقمان خليل مصطو دھان  8624

تل النجم كوير مخمور 3 3041 73 1132 كوير اديبة عبدهللا احمد لقمان رسول محمود كريم  8625
البشر كلك حمدانية نينوى 67972282 4 3048 38 2305 حمدانيه نازك نافع رشيد لقمان سليمان ابراھيم مصطفى  8626

كوير مخمور نينوى 5 3029 26 1210 مخمور جوان جالل سعيد لقمان صابر سعيد احمد  8627
كوير مخمور نينوى 5 3029 26 1210 مخمور جوان جالل سعيد لقمان صابر سعيد احمد  8628
قراج مخمور نينوى 5 3028 64 318 قراج بدرية كريم سليمان لقمان عبدهللا حمثين سليم  8629

زيلكان شيخان شيخان نينوى 66622943 9 3001 172 1426م شيخان شيماء رشيد عبدالرحمن لقمان عبدهللا فقي احمد 8630
شيخان شيخان نينوى 66883828 10 3001 119019 596م شيخان وزيره احمد خضر لقمان عبدهللا يونس خلف 8631

ديبكه كنديناوة مخمور 10 3029 100 1242 كنديناوة قدريه صادق محمد لقمان عثمان حسين كريم  8632
البشر كلك حمدانية نينوى 67972293 4 3048 61 774م حمدانيه بكيس صالح احمد لقمان عزيز ابراھيم رحمان  8633

شيخان شيخان نينوى 66980059 2 3004 119025 596 شيخان سرمي عمر عبدهللا لقمان عزيز رسول حمد 8634
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883667 8 3001 123 1263 شيخان نرجس خليل ياسين لقمان عزيز عبدهللا سليمان 8635

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 114 1451 كنديناوة سعدية على درويش لقمان على درويش طه  8636
قراج مخمور 8 3029 123 1210م مخمور فھيمة عزيز اومر لقمان علي عزيز محمود  8637
سنجار سنجار نينوى 67458014 1 3020 68 2297م سنجار دلفين بشير رمضان لقمان عمر بطوش يوسف  8638

كه رو كوير مخمور نينوى 10 3029 109 1428 كوير فخريه محمود احمد لقمان عمر خضر عزيز  8639
حسن بك ديبكة مخمور 68224979 6 3042 199 252 اربيل مھاباد احمد شريف لقمان عمر عثمان حمد  8640
ازيكند قراج مخمور 3 3030 54367 272 قراج اديبه عمر خضر لقمان عمر علي   8641
دوكرتكان مخمور مخمور 67970125 5 3049 16 60 مخمور نجيبه عبدالقادر عثمان لقمان فارس قادر صالح اومريل 8642
سرناح قراج مخمور نينوى 3 3032 182 446 قراج نائله محمد حسن لقمان كانبى حسن سليمان  8643

كلك حمدانية نينوى 67972383 5 3048 103 463م كلك فيروز علي محمد لقمان محمد احمد حسن  8644
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978743 1 3003 182 1421م شيخان مريم مصطفى علي لقمان محمد علي طاھر 8645

شيخان نينوى 66979715 10 3003 125 2163 شيخان جليلة خليل رشيد لقمان محمد علي طاھر يونس  8646
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982461 8 3004 118622 594 شيخان حياه اسعد صالح لقمان محمد ياسين ئومر 8647

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67458973 9 3022 187 2202 زمار خالده نواف عبدالرحمن لقمان محمود خضر عمر الخضر 8648
شيخان شيخان نينوى 66978603 10 3002 77 1381م شيخان احالم اسعد صديق لقمان محمود سليمان خلف 8649
شيخان شيخان نينوى 66978508 9 3002 19 2079م شيخان نوال عبدهللا محمود لقمان محمود سليمان خلف 8650

طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978080 2 3002 121 1423م شيخان دلوفان لقمان محمود لقمان محمود سليمان خلف كوران 8651
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978080 2 3002 121 1423م شيخان فوزيه رمضان اسماعيل لقمان محمود سليمان خلف كوران 8652
سميله زمار تلعفر نينوى 66883399 4 3001 132506 663 زمار امنه محمد يوسف لقمان مراد اسماعيل علي  8653

سنجار سنجار نينوى 2 3021 37 731م سنجار صباح محمد قادر لقمان مراد قادر احمد  8654
كوير مخمور 10 3029 113 1132م كوير ھيبت حميد حمد لقمان مصطفى حمدامين   8655
شيخان شيخان نينوى 66979580 8 3003 26 1968 شيخان منى جاسم محمد لقمان مصطفى مجيد الياس 8656
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بيجى شيخان شيخان نينوى 66979217 6 3003 100 831م شيخان وحيده عبدهللا فتاح لقمان مصطفى مجيد الياس 8657
قيماوه زمار شيخان نينوى 66978716 1 3003 118562 593م شيخان غريبه محمود احمد لقمان مصطفى مجيد الياس 8658
كلشين شيخان شيخان نينوى 66979535 8 3003 168 1469م شيخان غزاله محمد مراد لقمان مصطفى مجيد الياس 8659

محمدرشان شيخان شيخان نينوى 66979241 6 3003 87 1403م شيخان فيان يوسف عبدالرحمن لقمان مصطفى مجيد الياس 8660
اتروش شيخان شيخان نينوى 66978704 1 3003 117271 587 شيخان ھوخان امين سليم لقمان مصطفى مجيد الياس 8661

م شيخان شيخان نينوى 66978927 3 3003 119007 596 شيخان حمديه اسماعيل عزت لقمان مصطفى مجيد الياس 8662
شيخان نينوى 66978836 2 3003 70 1420 شيخان بديعه محمد رشيد لقمان مصطفى مجيد الياس 8663

انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان احمد لقمان مصطفى لقمان مصطفى مجيد الياس  8664
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان اركان لقمان مصطفى لقمان مصطفى مجيد الياس  8665
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان راكان لقمان مصطفى لقمان مصطفى مجيد الياس  8666
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان زيان لقمان مصطفى لقمان مصطفى مجيد الياس  8667
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان ستي انور مجيد لقمان مصطفى مجيد الياس  8668
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان عاسم لقمان مصطفى لقمان مصطفى مجيد الياس  8669
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان عبدالحكيم لقمان مصطفى لقمان مصطفى مجيد الياس  8670
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978812 2 3003 134 1419م شيخان فارس لقمان مصطفى لقمان مصطفى مجيد الياس  8671

مخمور 67972683 5 3047 مريم عباس قادر لقمان مطلب خضر   8672
ھوار غل كوير مخمور نينوى 1 3030 262 132 مخمور بھيه عثمان بربال لقمان نورى عثمان عبدهللا شيخ مة مون 8673

سنجار سنجار نينوى 66883134 2 3001 111 819 سنجار خالدة علي حسن لقمان يونس ابراھيم قولو  8674
زمار سنجار نينوى 67458785 1 3022 22 2296 زمار مراد ھسن مراد ليلو ابراھيم حاجي عبدي ھسن 8675

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67805659 10 3023 149 246م ربيعه علي حسين  ليلى احمد مراد ھسن  8676
كرفقير زيلكان سنجار نينوى 66978412 8 3002 17 1423م شيخان قادر فاخر صادق ليلى اسماعيل محمد شريف كوران 8677
عوينة زمار سنجار نينوى 67375112 6 3022 133141 666 ربيعه علي خليل علي ليلى بورتان قاسم علي ال علي 8678
ماسكه زمار تلعفر نينوى 9 3049 165 2147م نينوى ليلى حامد بنيامير  الميران   8679

زمار تلعفر نينوى 66883064 1 3001 73 433م زمار بسنة اسماعيل حسين ليلى علي تمو عثمان عصان 8680
سنجار سنجار نينوى 67458461 2 3020 109091 546م سنجار ليلى عيدو ابراھيم قولو    8681

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375482 8 3022 132740 664 ربيعه قاسم ابراھيم درويش ليلى يوسف قاسم درويش ال درويش 8682
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979148 6 3004 186 1426 شيخان ميان جالل داود ليلى يونس طاھر عبو 8683

قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 67764943 10 3023 1 468 ربيعه طحلو عمر محمد ليلي طوري طوري   8684
شيخان نينوى 0306837 8 3004 14 317م شيخان ليلي ميكائيل اسماعيل محمود روشبانيشھناز شمو حجي 8685
شيخان نينوى 0306837 8 3004 14 317م شيخان ليلي ميكائيل اسماعيل محمود روشبانيعبدهللا محمد  8686

كاني سارك شيخان شيخان نينوى 66979590 8 3003 73 1422 شيخان وحيده حسين مصطفى مؤيد صالح احمد ابراھيم 8687
زمار سنجار نينوى 67649531 1 3011 114030 571 الشمال عدبو حمد غيضان ماجد بركات كنعان حطي  8688
زمار سنجار نينوى 66883019 1 3001 64 819م سنجار صفيه على شحو ماجد خضر محمود عبدالرحمن  8689
سنجار سنجار نينوى 67459806 9 3020 124 294 دھوك رضاء عبداالمير محمد ماجد رستم علي خضر حمزه 8690
شيخان شيخان نينوى 68002024 6 3026 35 2079 شيخان انتصار احمد حسين ماجد شكر محمود خضر 8691

مطرات كوير مخمور 67646540 6 3028 172 1626 كوير سوزان وزير تقى ماجد عباس زيندين عباس  8692
زمار سنجار نينوى 66883063 1 3001 181 2152 سنجار دالل خالد عزيز ماجد فرحان عزيز يونس  8693
سنجار سنجار نينوى 66981274 2 3005 192 938م سنجار ھناء محمد خضر ماجد محمد قاسم خليل  8694

باباو م شيخان شيخان نينوى 66980217 4 3004 110 1412 شيخان كافيه قادر حسين ماجد محمدامين حسين علي 8695
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خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67458835 1 3022 129240 647 زمار خليل عبدالكريم عمر ماجدة خليل عبدالكريم عمر  8696
سنجار نينوى 67009966 4 3008 126 56م سنجار خوضي حيدر ابراھيم مادو بيبو حيدر علي  8697

خانصور سنجار سنجار نينوى 67727570 8 3012 113263 567 الشمال منجي محي ابراھيم مارو موسى اومر عبدهللا الشركات 8698
الوردية القحطانية سنجار نينوى 67006474 8 3008 108266 542م القحطانية مارين حمو ملكو مطو    8699
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66979879 7 3004 34 1417 شيخان مريم محمد عبدهللا ماريه حميد ياسين محمد 8700

كوير مخمور نينوى 4 3029 45 1428 كوير حميد سعيد حسن ماريه عبدالرحمن مال حسن   8701
كوير مخمور نينوى 4 3029 160 1051 اربيل خديجه خداداد غالم مازن ابوزيد شيخه   8702

كعتيل كوير مخمور نينوى 68051539 8 3040 كعتيل كوير شه ونم محمد عمر مازن حيدر عمر محمد امين شيخانى 8703
كعتيل كوير مخمور نينوى 68051539 8 3040 كعتيل كوير شه ونم محمد عمر مازن حيدر عمر محمد امين شيخانى 8704
ضويج زمار تلعفر نينوى 67805654 10 3023 164 1629 زمار زاھدة سليم حسن مازن ويسى حسن حسين  8705
السكينة سنجار سنجار نينوى 67727480 7 3012 11106 556 القحطانية ارزان عيسى حبسو مال هللا سليمان علو حكو الحركش 8706

حاجي شيخان كنديناوة مخمور 67944916 6 3049 56 1126م كنديناوة بناز انور جوھر مالك رحمان رضا عمر  8707
سنجار سنجار سنجار نينوى 66978238 6 3002 63 2269م سنجار عاليه حسين على مالو خضر بكر ابراھيم  8708

زمار سنجار نينوى 67647957 7 3015 97 358 الشمال كوري حجي قاسم مالو يوسف حجي خطيب  8709
دوشيوان كنديناوة مخمور 6 3028 66 599 كنديناوة شه يدا كريم عثمان مام ره ش حسن محمد امين شريف  8710

قراج مخمور 2 3003 54465 273 قراج عائشة بابير حمد مام عزيز عمر عزيز  بلباس 8711
كوير مخمور نينوى 7 3028 29368 147 كوير علي رسول  مامز احمد خالند   8712

تل الخيم كوير مخمور نينوى 3 3029 43 67 كوير نوري علي عرب مامز احمد مالشيخ  خيالني 8713
كوير مخمور نينوى 4 3029 29474 148 كوير عثمان حسن  مامز امين سعيد شعبان شيرواني 8714
كوير مخمور 2 3030 93 129م كوير مامز بيرداود شيره     8715
قراج مخمور 9 3029 5338 132 مخمور ياسين حسين  مامز حسن نبي   8716
برطلة سنجار نينوى 13 3032 29 2298م القوش مامز حسن وسو  8717

تل الخيم كوير مخمور 0000400 3 3032 129 117م كوير مامز خليل محمود خليل    8718
شيخان نينوى 0306837 8 3004 14 317م شيخان شھناز شمو حجي مامز علي عبدهللا كاكه 8719

كورتاندروو ديكه شيخان نينوى 66978971 3 3003 31990 160 كنديناوة مامز علي عبدهللا كاكه خان    8720
كنديناوه مخمور مخمور نينوى 3 3032 30702 154 كنديناوة احمد حمة صالح  مامز قادر صادق   8721

كوير مخمور نينوى 9 3028 33 300 كوير عاف صديق  مامز محمد عزيز مكائيل روز بيانى 8722
كوير مخمور نينوى 67250573 9 3030 175 160 اربيل بھرام رشيد قادر مامس محمد ابراھيم   8723
كنديناوة مخمور نينوى 7 3029 33456 168 اربيل نسرين احمد اسماعيل مامند احمد مولود   8724

ترجان كوير مخمور 6 3028 29374 147 كوير خديجه حسين مولود مامند سعيد احمد   8725
مخمور 68224010 8 3042 خانم حسين على مامند عبدهللا احمد قادر  8726

قراج مخمور 5 3005 55680 279م قراج قدرية قادر علي مامند عبدهللا يوسف ميرزا  8727
كوير مخمور نينوى 3 3033 78 105 اربيل كستان بيرداود محمد مامند محمد حسن   8728

ديبكه كنديناوه مخمور 67970151 5 3049 130 158 كنديناوة فاطمه مصطفى باقى مامند ياسين عزيز حمد  8729
زمار تلعفر نينوى 67458921 9 3022 132747 664 ربيعه سميرة علي محمد ماھر حامد علي محمد  8730

ھمدان م سنجار سنجار نينوى 67009391 2 3009 18 294م سنجار سنم مراد قاسو مجدو جردو قاسو خلف الھسكاني 8731
شمشوله كوير مخمور نينوى 4 3029 140 1082م كوير ھه رمي معروف حميد مجھيد محمد حسن محمد  8732

سنجار نينوى 5 3007 110543 553 قحطانية بسي احمد يوسف مجو حسين شرو حسين  8733
دھولي زمار سنجار نينوى 110210497 5 3006 115235 578 الشمال كنجي حجي قاسم مجو خدر ابراھيم خذر المسقوري 8734
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جداله سنجار سنجار نينوى 67727144 4 3012 108500 543م القحطانية ارزان حسين جريبان مجو خلف الياس كواتل  8735
الوردية سنجار سنجار نينوى 5 3010 110299 552م القحطانية سبيسي فارس حسن مجو عباس حسن يوسف الزندنان 8736

القحطانيه سنجار نينوى 67649928 7 3011 110462 553م القحطانية عدوله حسين حسن مجو كارس على محى الشاقولى 8737
فيادي زمار سنجار نينوى 0339915 9 3011 115136 576 الشمال بيازم افندي عني مجو كجي عمي افدل المسقوري 8738

زمار سنجار نينوى 67647929 7 3015 113361 567 الشمال ھزو خدر ابراھيم مجو يوسف مرزا سلو  8739
طاق حمه شيخان نينوى 66979351 7 3003 149 2209 شيخان بازي عبدالقادر محمد مجيد ابراھيم حسين اسماعيل 8740
برازى كبير م شيخان شيخان نينوى 67009132 1 3005 79 1422م شيخان وھبيه مجيد طه مجيد امين سليمان حيدر 8741
جواركومان قراج مخمور نينوى 3 3029 5494 275 قراج كرعه عبدهللا حاجي مجيد جبار كريم   8742

شيخان شيخان نينوى 66978015 1 3002 3204 467م شيخان زمره محمد علي مجيد حسن عبدهللا حسن 8743
كوير مخمور نينوى 2 3029 29962 150 اربيل نايله كردى عباس مجيد حسين اسماعيل   8744

كرفقير شيخان نينوى 66979921 1 3004 199 1416م شيخان نصيبه ياسين حسن مجيد حميد احمد جبرائيل 8745
كوزة بانكة ديبكة مخمور نينوى 8 3043 45 606م كنديناوة بسي اسماعيل حسن مجيد حميد حسين سليمان  8746
ترجان كوير مخمور 1 3032 146 524م كوير كلي قادر اسماعيل مجيد خضر رحمان مام شيخ  8747

سنجار سنجار نينوى 66883490 5 3001 64 2171 الشمال اليقة بشار عتو مجيد خلف مردوك صبري جيلكا 8748
جانة كنديناوة مخمور 68224806 4 3043 65 1203م كنديناوة مھاباد قاسم حامد مجيد سليم حمد عوال  8749

مخمور 68224126 10 3042 كليشان حسين حسن مجيد سوار عبدهللا  بنديان 8750
طاق حمه فاروق شيخان نينوى 66979195 7 3004 64 1403م شيخان خيريه احمد ككو مجيد صالح خدر صالح 8751

محله الفيصلي عين سفين شيخان نينوى 66978024 1 3002 11749 588 شيخان خلوه جمعه محمد علي مجيد عبدال ابراھيم حسين 8752
قيياوه شيخان شيخان نينوى 66980235 4 3004 169 1773م شيخان نوال عادل ميرو مجيد عبدهللا سعدون علي 8753

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978471 8 3002 181 317م شيخان بيان حسين حسن مجيد عبو مصطفى علي 8754
شيخان نينوى 0306837 8 3004 14 317م شيخان عبدهللا محمد  مجيد عزيز احمد محمد 8755

شيخان شيخان نينوى 66978562 9 3002 117509 588 شيخان جميله محمد سليم مجيد عزيز كريم عثمان 8756
كنديناوة مخمور نينوى 67251594 4 3031 30971 155 كنديناوة قدريه صديق يونس مجيد على عبدهللا حمد لك 8757
شيخان شيخان نينوى 66978643 10 3002 5 890 شيخان عزيمه نجم طاھر مجيد علي عبدالرحمن جمعه 8758
م سنجار سنجار نينوى 66982794 2 3005 83 256م سنجار خنه حسن قاسم مجيد عمر بطوش يوسف  8759
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 35285 877 حمدانية امينه اسعد احمد مجيد فيصل مصطفى   8760

زاكة كوير مخمور 68224819 4 3043 117 149 كوير كابان حمد علي مجيد قادر اسماعيل مولود  8761
كوير مخمور نينوى 4 3032 29279 147 اربيل رازى عمر رضا مجيد قادر رسول   8762

شرقاط سنجار سنجار نينوى 67727271 3 3012 200 730 القحطانية شمسة تومي يونس مجيد قاسم يوسف عزيز  8763
مالقرة كنديناوة مخمور 67649216 5 3031 31506 158 كنديناوة بھار كانبي محمد مجيد محمد احمد رسول  8764
عبداليه شيخان نينوى 66982597 9 3004 156 1423م شيخان امينه اسماعيل الرحمن مجيد محمد خضر علي 8765
كة ور كوير مخمور نينوى 67254354 5 3030 28853 145 كوير ھمين عبدهللا رسول مجيد مصطفى حمك خدر  8766

ديبكه مخمور نينوى 67254660 8 3030 3 86 كنديناوة فخريه خضر سعيد مجيد معروف صالح عارف  8767
بارانه زمار سنجار نينوى 2 3012 3 47م سنجار زھري علي مراد محبت ھادي داود داود المھركاني 8768

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 2 3022 170 2112م زمار رغدى محمد طاھر محسن احمد اسماعيل احمد  8769
سنجار سنجار نينوى 10 3011 125 89م البعاج خالدة يونس محمد محسن الياس عرب حسين الحسين 8770

صفية كوير مخمور 68224688 2 3043 197 329م مخمور حنيفة عزيز حمد محسن بايز حسين صالح كاكي 8771
سنجار سنجار نينوى 66883034 1 3001 147 2233 سنجار صبيحة سعيد عزيز محسن بيسو سلطان محمد  8772
سنجار سنجار نينوى 67458262 7 3020 66 2297م سنجار جليله حسن حسين محسن حجي علي خشو  8773
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شمشولة كوير مخمور 68224483 1 3042 71 477م كوير مامز انور مولود محسن حسين احمد بيرداود  8774
ششولة كوير مخمور نينوى 3 3029 133 1052 كوير اسيا اسعد شالل محسن حمد امين صفر   8775

كوير مخمور نينوى 67254395 5 3030 61 1210 مخمور مھاباد حمد رسول محسن حمدامين حسين   8776
كنديناوة مخمور 8 3029 7 240م كنديناوة بدرى جعفر شريف محسن خالد على حمد ساره ى 8777

قراج قراج مخمور نينوى 9 3029 191 189 مخمور وزيره حميد محمد محسن خضر حسن   8778
قراج قراج مخمور نينوى 9 3029 191 189 مخمور وزيره حميد محمد محسن خضر حسن   8779
طوبزاوه شيخان شيخان نينوى 67647804 7 3031 44441 223 بعشيقه اسيا حسين محمد محسن خضر محمد خضر  8780

زمار تلعفر نينوى 67375207 5 3022 126 146 زمار ھاجر حاجي صالح محسن خيري علي حاجي  8781
حمد اغا زمار سنجار نينوى 10 3049 169 832 زمار بشرى احمد حسن محسن سليمان حسن احمد  8782

سنجار نينوى 67727724 9 3012 115270 577م سنجار مھنيه بدل قاسم محسن سيدو قاسم خضر شيخو 8783
شيخان شيخان نينوى 66980075 2 3004 98 1684م شيخان شيماء احمد مصطفى محسن صادق رشيد صالح 8784

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883582 6 3001 118 1413م شيخان جواھر شكر محمود محسن صديق قاسم محمد 8785
كوير مخمور نينوى 67254459 6 3030 84 184 كوير حمديه عامل حشان محسن صفر حيدر سليم  8786
قراج مخمور نينوى 2 3030 123 1418 قراج حذام محمد شاكر كاظم محسن طاھر جليل ابراھيم  8787

شمشوله كوير مخمور نينوى 2 3029 28216 142 كوير خاتون مجيد عثمان محسن طاھر عثمان بيرداود  8788
تل بعرو كوير مخمور نينوى 6 3029 152 524 كوير كتان محمد حسن محسن عبدالرحمن مصطفى حمد  8789
سيقبان زمار تلعفر نينوى 67458968 9 3022 78 2287م زمار دلفين جميل علي خان محسن عبدالغفار عبدالكريم خليل االبر 8790

زمار تلعفر نينوى 66883292 3 3001 152 2147م زمار مھزية محمود عمو محسن عبدهللا جانكير ابراھيم  8791
عوينه كوير مخمور 68224366 9 3041 8 127 كوير صائبه اسماعيل نادر محسن عبدهللا حسين عبدهللا شيخاني 8792
تيكالو ديبكه مخمور نينوى 9 3033 24 1040 كنديناوة روناك عباس عبدهللا محسن عبدهللا حسين قادر  8793
السور قراج مخمور نينوى 3 3032 155 446 قراج خانم عزيز رسول محسن عثمان رمضان رسول  8794
كنداله كنديناوة مخمور نينوى 68224475 1 3042 145 240 كنديناوة قدريه صابر حمد على محسن عثمان عبدهللا جعفر  8795

كنديناوة مخمور نينوى 10 3032 30622 154 كنديناوة مليحه حسن عزيز محسن عزيز احمد عزيز بك ميرانى 8796
كاوه ره كنديناوة مخمور 68224982 6 3042 55 599م كنديناوة برية رشيد علي محسن عزيز علي   8797

مخمور نينوى 67944482 5 3035 120 1049م قراج به ھار عمر اسرائيل محسن عزيز علي عبدهللا  8798
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66883475 5 3001 126 2116م زمار خديجه عثمان عمر محسن على تمو عثمان عصان 8799
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979675 5 3003 31 2268م زمار زبيده حاجى عبدو محسن على حاجى على ال محو 8800
جحزي زمار تلعفر نينوى 66883256 3 3001 74 925م زمار رافد صالح عبابكر محسن علي احمو يوسف ال احمو 8801
كرشكت زمار تلعفر نينوى 67458994 9 3022 176 2229م زمار حزنه ابراھيم حسن محسن علي بادر حسو ال حسو 8802

شيخان نينوى 66979342 7 3003 97 466 شيخان فلك ناسي جوھر محسن علي صالح ميرزا 8803
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 669786329 7 3002 98 2147م زمار امينه كيلو علي محسن علي عيسو معزو ال عيسو 8804

كوير مخمور نينوى 2 3029 17 83م كوير شكريه حمدامين ھادي محسن علي محمود احمد شيخاني 8805
كوير مخمور نينوى 2 3029 17 83م كوير شكريه حمدامين ھادي محسن علي محمود احمد شيخاني 8806
كوير مخمور نينوى 2 3029 17 83م كوير شكريه حمدامين ھادي محسن علي محمود احمد شيخاني 8807
كوير مخمور نينوى 10 3032 42 609 اربيل سعديه حمد امين قادر محسن عوال سليمان خان اودل 8808

سنجار نينوى 10 3007 95 1509 القحطانية حلوة احمد خضر محسن قاسم محمد علي  8809
مخمور 7 3003 49833 325 مخمور بدريه مصطفى حسن محسن قرني حسن  الكوتكي 8810

قراج مخمور نينوى 10 3032 192 212 مخمور زارى مولود اسماعيل محسن كانبي اسماعيل حسين امربل 8811
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883441 5 3001 151 925م زمار غزالة علي ماھمر محسن كدو سيسو  رشكاني 8812
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قراج مخمور نينوى 1 3032 52829 275 فائزه احمد عمر محسن مامند عمر  كاللي 8813
مخمور 7 3003 2575 129 مخمور رازيه حامد محمد محسن محمد اسماعيل حمد  8814

كنديناوة مخمور نينوى 2 3034 112 419م مخمور نسرين مجيد برايم محسن محمد امين حمد على  8815
برطلة حمدانية نينوى 5 3052 16135 181 برطلة محسن محمد حسين     8816
برطلة حمدانية نينوى 5 3052 16135 181 برطلة محسن محمد حسين     8817

ديمه كار ديبكه مخمور نينوى 4 3036 162 1040 كنديناوة مصريه صالح عبدهللا محسن محمد حسين محمد  8818
ديمه كار ديبكه مخمور نينوى 4 3036 162 1040 كنديناوة مصريه صالح عبدهللا محسن محمد حسين محمد  8819
كرده بان قراج مخمور نينوى 10 3032 127 1454 قراج كوھره حمد امين مصطفى محسن محمد صادق يابه  8820
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67375221 5 3022 44 2286م زمار عمشه حسن رشو محسن محمد علي  يوسف 8821

مطراد صارلو كوير مخمور 3 3030 633527 113م كوير منيره احمد حسن محسن محمد ھمزة احمد كاكي 8822
باباو شيخان شيخان نينوى 66979014 4 3003 192 1189م شيخان صالحه احمد سليمان محسن محمد يونس يوسف 8823

زمار سنجار نينوى 66883483 5 3001 45 2269م سنجار اليفه حسين جردو محسن مراد حمو خلف الخشولي 8824
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66979687 5 3003 52 2286م زمار جنار محمد علي محسن مراد قاسم رزكو ال رزكو 8825
كاني سارك سنجار سنجار نينوى 4 3010 109115 546 سنجار حنيفة حيد عباس محسن مسطو علي عباس  8826
قادري كوير مخمور 2 3032 53 1428م اربيل وھبيه شريف عبدهللا محسن مصطفى خضر اسماعيل  8827

قه الته سورا قراج مخمور نينوى 3 3029 17 245 قراج زھيده عبدهللا  محسن مصطفى عمر اسماعيل  8828
سنجار سنجار نينوى 67727008 10 3011 7 90م سنجار صبريه محمود خضر محسن موسى بيرم عباس  8829
زمار تلعفر نينوى 67376156 10 3022 10 2301 زمار بيان حسن احمد محسن ھاشم علي حمد  8830

علي زمار تلعفر نينوى 66979607 5 3003 51 2168م زمار عزيمه عبدالرحمن قاسم محسن ھاشم مندو تمو  8831
كوير مخمور نينوى 2 3030 26105 131 مخمور ناجيه مامند اسماعيل محسن ھيمن عبدهللا كريم  8832
سنجار سنجار نينوى 7 3010 122 448م سنجار شريفه محمد سلو محسن يوسف صكر بيرو الصكر 8833

عبدهللا ريب شيخان نينوى 0294256 7 3001 75 1968م شيخان نظيره محمد طه محسن يونس محمود حسن 8834
سنجار سنجار نينوى 0340951 8 3011 110452 553 القحطانية باراني محمود حبو محلو اسماعيل ضياع علكي  8835
سنجار سنجار نينوى 67007880 6 3009 140 56م سنجار كوري خديدة حجي محلو حسن سيفو   8836

الوردية سنجار سنجار نينوى 0344376 9 3010 141 928 القحطانية عمشي الياس خلف محلو خدر ملكو مطو الزندان 8837
حيالة م سنجار سنجار نينوى 67007471 3 3008 167 389م القحطانية لينا محلو قولو محلو قولو مشكو علي  8838

سنجار سنجار نينوى 67007825 5 3009 110124 551 القحطانية بسي قولو بكر محلو مردوس حبش اسماعيل محلو 8839
زمار سنجار نينوى 67647960 7 3015 140 521 الشمال سيفي ھبو خلف محمة قاسم يوسف   8840

مخمور 67972653 5 3047 سھام مولود عبدهللا محمد ابابكر بابير رسول بلباس 8841
زمار سنجار نينوى 67458788 1 3022 52 2147م زمار كلي يوسف خليل محمد ابراھيم حسن حمو حسن 8842

علي عبار زمار تلعفر نينوى 669786360 7 3002 115 2209م زمار رمانه محمد مصطفي محمد ابراھيم دولماز ھسن ال ھسن 8843
زمار سنجار نينوى 66883180 2 3001 69 1227م سنجار خوله انور جبار محمد ابراھيم رزا مراد  8844
شيخان شيخان نينوى 66979976 5 3004 44 599م شيخان ابتسام سلطان جاسم محمد ابراھيم شريف ابراھيم 8845

محمد خالد زمار تلعفر نينوى 66883468 5 3001 65 2202م زمار سبنا علي حاجي محمد ابراھيم شمو رحمو  8846
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375309 3 3022 132650 664 ربيعه ھزني حامد محمد محمد ابراھيم صوفي محمد ال مراد 8847

زمار تلعفر نينوى 67458982 9 3022 10 2146 زمار ريحانة محمد صادق محمد ابراھيم علي   8848
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 10 3021 152 442 زمار قمرية يوسف ابراھيم محمد ابراھيم علي ابراھيم  8849

سنجار سنجار نينوى 67458476 2 3020 66 1443 سنجار نادية توفيق محمد محمد ابراھيم علي قولو  8850
سنجار سنجار نينوى 67458476 2 3020 66 1443 سنجار نادية توفيق محمد محمد ابراھيم علي قولو  8851
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البشر كلك حمدانية نينوى 67972191 3 3048 133 2305 حمدانية ساريه عبدهللا محمد محمد ابراھيم محمد يونس  8852
كنديناوة مخمور 2 3032 33488 168ا كنديناوة بري محمد احمد محمد ابوبكر طة   8853
زمار تلعفر نينوى 67458934 9 3022 132673 664 ربيعه صبيعة يوسف عبدالقادر محمد احمد ابراھيم معطو المصطو 8854

ازيكند قراج مخمور 8 3033 4 207م قراج اسمر عثمان خالد محمد احمد اومر مولود بنديان 8855
قيروان سنجار نينوى 0344937 7 3010 سنجار نوره مرعي حسن محمد احمد حسن علوش  8856

سنجار نينوى 6 3010 109112 546 سنجار رمزية عبدالعزيز محمد محمد احمد حيدر محمود المحمود 8857
حسن بك كنديناوة مخمور 6 3028 192 607 كنديناوة محمد احمد خضر حسين  نطيره اسماعيل صيف الدين 8858
جحزي زمار تلعفر نينوى 4 3021 128 2295م سنجار عائشه حسين علي محمد احمد خلف حبش خلف 8859
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66883739 9 3001 78 1403م شيخان فائزه يوسف طيب محمد احمد خلف مردان 8860

زمار تلعفر نينوى 9 3021 173 568م زمار حليمه ابراھيم محمد محمد احمد خليل مصطفى  8861
برازى كبير م شيخان شيخان نينوى 67009171 1 3005 72 1414م شيخان سليمه جميل عمر محمد احمد سلو ميكائيل 8862

زمار تلعفر نينوى 9 3021 129116 646 زمار تركية علي محمد محمد احمد سليمان   8863
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 120 612 حمدانية صبرى يونس مصطفى محمد احمد صالح عسكر  8864

البشر كلك حمدانية نينوى 67972389 5 3048 126 2058 الحمدانيه جواھر خورشيد امين محمد احمد عثمان خورشيد  8865
كنديناوة مخمور نينوى 7 3029 164 604م كنديناوة قدريه اسماعيل فقى عبدهللا محمد احمد علي   8866

عبداليه م شيخان شيخان نينوى 66979995 5 3004 4 1413م شيخان شكريه احمد محمد محمد احمد علي محمد 8867
ازھر قراج مخمور 5 3046 52359 272 قراج قمر ابراھيم عبدهللا محمد احمد عمر احمد  8868

تل البحرور كوير مخمور 1 3036 193 83 كوير ھيمن قادر مولود محمد احمد عمر حمد  8869
كنديناوة مخمور 67254685 8 3030 38965 155 كنديناوة فاطمه محمدامين بيرداود محمد احمد قادر احمد  8870

خزنه كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 51 56 كنديناوة نجيبه مجيد حسن محمد احمد كريم حمد  8871
شيخان\ شيخان نينوى 67009166 1 3005 72 14143 شيخان خيريه رشيد محمد محمد احمد ككو رشو 8872
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 35377 177 حمدانية سليمه مصطفى قادر محمد احمد محمد اسماعيل  8873
زمار تلعفر نينوى 8 3021 129139 646 زمار امينة مصطفى رشيد محمد احمد محمد االحمد  8874

كيسى قلعه شيخان نينوى 66982630 2 3003 168 902م شيخان اسبياف عمر جوھر محمد احمد محمد شاھين 8875
شيخان شيخان نينوى 66883780 9 3001 118808 595 شيخان بدريه سليمان طه محمد احمد محمود احمد 8876

جخري زمار تلعفر نينوى 67375269 4 3022 8 2038 زمار شاھة على عنتر محمد احمد يوسف سمو ال بالوبان 8877
زمار تلعفر نينوى 8 3021 95 246 ربيعه امينة احمد عشمان محمد احمد يوسف الوند ال ابراھيم 8878

شيخان نينوى 66980030 1 3004 157 1414 شيخان شيماء صديق عبدهللا محمد اسعد صالح محمد 8879
كنديناوة مخمور نينوى 67251636 4 3031 50 1434 مخمور جميلة عثمان قادر محمد اسماعيل حاجي عثمان  8880
زمار تلعفر نينوى 67458991 9 3022 27 869 زمار عمشة صالح شمدين محمد اسماعيل خليل عيسي  8881

سيد عبيد كنديناوة مخمور 68224795 4 3043 8 106م كنديناوة صافيه ابابكر محمود محمد اسماعيل رسول حمد  8882
كوير مخمور 6 3032 35 477م كوير ھيبه حمد رشيد محمد اسماعيل شوقي   8883
سنجار سنجار نينوى 67458039 1 3020 79 17 سنجار اديبه سحو على محمد اسماعيل على خضر الخشولى 8884

عين عويس زمار تلعفر نينوى 66978285 6 3002 183 2113 زمار امنه علي محمود محمد اسماعيل عمر عباس اسماعيل 8885
سنجار سنجار نينوى 67458006 1 3020 113241 567 الشمال اليفة عيسى يكر محمد اسود بكر احمد  8886
زمار تلعفر نينوى 6 3021 130346 652 زمار بھيه سليمان شيخو محمد الياس احمد موسي  8887

سنجار نينوى 4 3009 88 587 القحطانية حلود خلف رشو محمد الياس محمد رفاعي السرحوكي 8888
سنجار سنجار نينوى 66883136 2 3001 104373 522 سنجار صبيحه قاسم صالح محمد الياس موسى محمد  8889

شيخان نينوى 66979344 7 3003 2000 803 شيخان حسنه محمد عبدالخالق محمد امين احمد جرجيس 8890
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شيخان شيخان نينوى 66979320 7 3003 117501 588 شيخان شيالن علي سيسو محمد امين احمد يونس 8891
سنجار سنجار نينوى 66884546 1 3003 42 750م خانقين فھيمه حمزة اسود محمد امين بكر احمد  8892
شيخان شيخان نينوى 66883668 8 3001 94011 471 شيخان محمد امين توفيق محمد   8893

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978082 2 3002 118778 594م شيخان مدينه محمد سليمان محمد امين حسين ابراھيم 8894
شيخان شيخان نينوى 66978638 10 3002 118630 594 شيخان كجي خدر محمد محمد امين حميد مجيد 8895

علي كنديناوة مخمور نينوى 67649192 3 3031 24 86م كنديناوة كلي رشيد خدر محمد امين رحمن احمد ھمزة  8896
شيخان شيخان نينوى 66980237 4 3004 115 1413م شيخان عامره فارس قاسم محمد امين رسول محمود 8897
شيخان شيخان نينوى 66978889 3 3003 150 607 شيخان سلطانة قادر رسول محمد امين رسول محمود رسول  8898

باباو شيخان شيخان نينوى 66980258 4 3004 31 6317 شيخان عيشه عزيز محمد محمد امين عبدهللا احمد 8899
كر فقير شيخان شيخان نينوى 67008034 3 3004 128 1954م شيخان جيھان محمد ابراھيم محمد امين غريب مولود 8900

برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009106 1 3005 118719 594 شيخان سميره محمد امين محمد امين مجيد امين الكوران 8901
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009106 1 3005 118719 594 شيخان نائله عمر سعيد محمد امين مجيد امين الكوران 8902

فاروق شيخان نينوى 66980228 4 3004 148 1423م شيخان واحده خورشيد رشيد محمد امين محمد علي 8903
شيخان شيخان نينوى 66978886 3 3003 192 317 شيخان ريحان محمد احمد محمد امين ياسين حسن 8904

مخمور 67972679 5 3047 بناز محمد رضا محمد انور اسماعيل   8905
مخمور 68224892 5 3043 بفرين طه عبدهللا محمد انور صابر بكر  8906
مخمور 68224892 5 3043 بفرين طه عبدهللا محمد انور صابر بكر  8907

حمداغا زمار تلعفر نينوى 7 3021 90 925م زمار عيش علي سعيد محمد أحمد مصطفى أحمد  8908
ترجان كوير مخمور نينوى 67600617 9 3030 26 1243م كوير باغه وان نورى سعيد محمد بابير احمد عزيز  8909

سنجار سنجار نينوى 66883095 1 3001 173 2233 سنجار اديبة حسن محمد محمد بدل مجيد عباس  8910
ديرى بيش كوير مخمور نينوى 7 3032 16 1445 كوير رازيه مصطفى حمدامين محمد برايم مولود كريم  8911
عوينة زمار تلعفر نينوى 67805560 1 3024 72 872 ربيعه شاھة عبدو حاجي محمد برجس عبدي ابراھيم  8912
زمار زمار تلعفر نينوى 8 3049 100 559م 218054 بھية فارس حاول محمد برو عزيز احمد عزيز 8913

كوز عيدان زمار تلعفر نينوى 5 3021 109 80م زمار طبيه حاجى محو محمد بشار عبدهللا  عبدهللا 8914
كنديناوة مخمور 67805381 9 3033 31618 159 كنديناوة محمد بكر حسين حمد    8915
كوير مخمور نينوى 6 3032 100 117 كوير عدوية محمد مولود محمد بكر حمد سليمان  8916
زمار تلعفر نينوى 6 3021 131714 659م زمار وضحة كنجو خلو محمد بكر خلو ھوار  8917

دوسره قراج مخمور نينوى 67250558 9 3030 103 118 قراج فاطم صابر سعيد محمد بكر رشيد   8918
عوينه زمار تلعفر نينوى 67375491 8 3022 132857 665 ربيعه نازي كوران دورماز محمد بورتان قاسم علي ال علي 8919
حجزي زمار سنجار نينوى 66883116 2 3001 129427 648 زمار نھيدا عبدهللا عزيز محمد تمر فتو تمر  8920
عمرخالد زمار تلعفر نينوى 66883014 1 3001 66 2122م زمار ليلى عمر عثمان محمد تمو عثمان شمو عثمان 8921
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982484 8 3004 62 1425 شيخان ساھره احمد انور محمد توفيق جعفر محمد 8922

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980152 5 3004 193 1413م شيخان نظيره محمود امين محمد توفيق جعفر محمد 8923
م شيخان شيخان نينوى 66979843 7 3004 81 565م شيخان جبريه عمر مصطفى محمد توفيق جعفر محمد المزوري 8924
م شيخان شيخان نينوى 66979843 7 3004 81 565م شيخان شفان محمد توفيق محمد توفيق جعفر محمد المزوري 8925

كاني ساردك م شيخان شيخان نينوى 66979878 7 3004 12 1419م شيخان عائشه ھاشم مصطفى محمد توفيق محمد صالح 8926
زاكه كوير مخمور نينوى 5 3032 82 1452 كوير كالويز جليل لطيف محمد جبار قره ني خالد زنكنه 8927
كلشين شيخان شيخان نينوى 66979191 7 3004 25 141م شيخان جيان سليمان صديق محمد جرجيس سليمان محمد 8928
زيلكان شيخان شيخان نينوى 67009175 1 3005 144 1419 شيخان زاھره احمد مصطفي محمد جرجيس كريم  8929
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كرفقير شيخان نينوى 66979917 1 3004 84 2116م شيخان وداد اسماعيل صابر محمد جرجيس محمد سليم 8930
سنجار سنجار نينوى 5 3010 16 390م سنجار فاطمة عبدهللا الياس محمد جعفر سلطان محمود  8931

س سنجار سنجار نينوى 7 3010 109 448 سنجار حمدية خضر حسين محمد جعفر علو خضر  8932
كنديناوة مخمور 9 3042 30730 154 كنديناوة خوناو سيامند احمد محمد جعفر محمود سيودين  8933

طوبزاوه شيخان شيخان نينوى 67647848 7 3031 47 1455م بعشيقه خالده ولي خضر محمد جمعه خضر محمد  8934
سنجار سنجار نينوى 2 3018 111 1482م سنجار شمسه خلف يونس محمد جمعه سرحان صالح  8935
زمار تلعفر نينوى 2 3022 129327 674 زمار مقبولة شكري ياسين محمد جميل عبدالرحمن تمر  8936
سنجار سنجار نينوى 67458009 1 3020 103862 520 سنجار نورة احمد عبدهللا محمد جميل عمر بطوش  8937

زماره كبير كوير مخمور نينوى 9 3028 29572 148 كوير برى صابير حمد امين محمد جميل كريم داود  8938
قالةسوران كوير مخمور 68224822 4 3043 69 61 كوير سعاد خضر حسن محمد جواد طاھر احمد عبدهللا 8939

ديبكه مخمور نينوى 1 3032 115 607 كنديناوة كابان حمدامين بيرداود محمد جوھر احمد خضر بنديان 8940
كول كاميشة قراج مخمور 68224650 2 3043 163 1198م قراج مزدة عمر كريم محمد جوھر اسماعيل محمود  8941

زمار تلعفر نينوى 67375429 7 3022 132766 664 ربيعه زينب رمو ميرزا محمد حاجي حسو عمر  8942
زمار تلعفر نينوى 66883257 3 3001 200 925م زمار حميله حسن رمضان محمد حاجي رمضان   8943
زمار تلعفر نينوى 2 3022 140 2189 زمار ليلي عمر عثمان محمد حاجي عثمان شرف  8944
زمار تلعفر نينوى 67375473 8 3022 199 246 ربيعه غزاله محسن عمر محمد حاجي ھسام عزيز العزيز 8945
زمار تلعفر نينوى 67375253 5 3022 148 872 ربيعه قمري حسين خالد محمد حامد ابراھيم حامد ال علي 8946

قلعة موسى رش ربيعة تلعفر نينوى 67375832 8 3022 132934 665 ربيعه محمد حامد ابراھيم درويش ال درويشكلو خلف ابراھيم 8947
تل ذبيان زمار تلعفر نينوى 67376132 10 3022 163 1096 ربيعه غزالة خضر شويش محمد حامد ابراھيم محمد الخوخة 8948
تل ريبان زمار تلعفر نينوى 67375407 7 3022 132956 665 ربيعه زينب احمد يوزي محمد حاول شرف زينل ال شريف 8949

سنجار سنجار نينوى 67458444 2 3020 1047174 524 سنجار امل امين عبدالرحمن محمد حجي علي خشو  8950
زمار تلعفر نينوى 67970368 8 3049 88 369م ربيعه خالدة محمد دانيال محمد حسن ابراھيم الخليفة  8951
شيخان شيخان نينوى 0340882 6 3004 118807 595 شيخان شيماء سليمان محمد محمد حسن اسماعيل داود 8952
سنجار سنجار نينوى 2 3010 15 139 القحطانية ھدية كريم قاسم محمد حسن حسين حمي  8953
كوير مخمور نينوى 9 3028 31 126 كوير مريم عبدهللا قادر محمد حسن رسول   8954
مشيخان شيخان نينوى 66979391 9 3003 117549 588 شيخان شكريه حسن مصطفى محمد حسن شريف سليم 8955
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 109129 546 سنجار عاليه مراد قادر محمد حسن شيبو   8956

حمد اغا زمار تلعفر نينوى 7 3021 12911 646 زمار ملكه موسى ابراھيم محمد حسن صالح سليمان  8957
كرخباط زمار سنجار نينوى 0340661 9 3011 92 390 القحطانية خديجة قاسم عباس محمد حسن عباس عمر السرحوكي 8958
كرى زركه لشما سنجار نينوى 67007291 9 3007 54 570م الشمال درة صالح كمور محمد حسن عبدى حمكو الحمكو 8959

شيخان نينوى 66982604 9 3004 93048 466م شيخان جنار حسين علي محمد حسن علي عمر 8960
كوير مخمور نينوى 8 3028 4 126 اربيل معتبر حمد محمود محمد حسن محمد يونس  8961

خان صغير زمار سنجار نينوى 67458798 1 3022 105 241م تلعفر امنه حسو مراد محمد حسو عيدو محمد حسو 8962
زمار تلعفر نينوى 67375329 3 3022 140 872م ربيعه حزينة يوسف اراھيم محمد حسين احمد اوسي  8963
سنجار سنجار نينوى 7 3010 107978 540م القحطانية دره كاشان خضر محمد حسين اسود قاسو  8964

شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979654 5 3003 84 2268م زمار نورشين حصول بادر محمد حسين بادر خلف ال ميرزا 8965
ديبكه كنديناوة مخمور نينوى 3 3032 3954 155 كنديناوة نھايت عمر اسماعيل محمد حسين بھلول محمد  8966
حمد اغا زمار سنجار نينوى 2 3022 33 2168 زمار حليمه خلف زيرو محمد حسين خالد الحسين  8967

شيخان شيخان نينوى 66979060 4 3003 123 904م شيخان زين عمر عبدهللا محمد حسين خضر عبدهللا 8968



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

زمار تلعفر نينوى 10 3049 117 780 زمار مريم حسين سليمان محمد حسين خلف عزو البرو 8969
كوير مخمور نينوى 3 3029 29255 147 اربيل نازدار زينل مامند محمد حسين رستم   8970

يه دووقو ديبكه مخمور نينوى 2 3029 30124 157 كنديناوة فائزه نوروز يونس محمد حسين سليمان خان نه ده ل  8971
مخمور 10 3030 153 134م مخمور فھيمة محمد سمير محمد حسين سمير   8972

زمار تلعفر نينوى 67375219 5 3022 158 2298 زمار فھيمه حسن عبدهللا محمد حسين عبدالكريم صوفي  8973
زمار تلعفر نينوى 67375350 3 3022 4 2296م زمار ذباحة علي احمد محمد حسين عبدي نافو  8974

زماره سميس كوير مخمور نينوى 2 3029 87 1322 كوير سنيه حسين امين محمد حسين عثمان حسين زراري 8975
سحيله زمار تلعفر نينوى 66883392 4 3001 95 2202م زمار عيشه عمر ابراھيم محمد حسين علو علو ال ويردي 8976

زمار تلعفر نينوى 67375275 4 3022 84 328 زمار شاھة   محمد حسين علي عمر ال حمكى 8977
خان اصفة زمار تلعفر نينوى 66883177 2 3001 129268 647 زمار بلقيس صالح عرفات محمد حسين فتاح محمد  8978

زمار تلعفر نينوى 67805635 1 3024 131 2286م زمار عيشي محمد غازي محمد حسين مراد علي مراد 8979
كوبر مخمور نينوى 3 3029 151 96م قراج رابعه احمد سوار محمد حسين مصطفى قادر كردي 8980

كلشخان قراج مخمور 7 3032 53539 273 قراج فيان حمد امين محمد حمد امين شريف قادر كوران 8981
قريھبرازاي ك شيخان شيخان نينوى 66980089 2 3004 118723 594 شيخان ناھيده مصطفى حمزه محمد حميد مجيد ابراھيم 8982
كندال قل كنديناوة مخمور 68224783 4 3043 33511 168 كنديناوة فخريه نامق يابه محمد حويز اسماعيل احمد  8983

سنجار سنجار نينوى 66883154 2 3001 103803 520م زمار ناھده علي محمد محمد حيدر الباس خضر  8984
تل ذيبانه زمار تلعفر نينوى 5 3021 133 618م ربيعه غزاله عثمان عمر محمد خالد حسين ھسن ال ھسن 8985
كرفقير شيخان نينوى 66978985 10 3003 18 1413م شيخان حليمه سليمان محمد محمد خدر محمد محمود 8986

كوير مخمور نينوى 5 3032 30304 152 كوير مريم على طه محمد خضر جليل ابابكر  8987
سنجار نينوى 68721547 3 3021 غزاله محمد حسن محمد خضر حبيب ايوب ال بوداخ 8988

كوير مخمور 67944914 6 3049 29 126 كوير نھله بايز حمد محمد خضر حمد   8989
عوينة كوير مخمور نينوى 9 3039 158 1132م كوير مھية عبدالكريم عبدهللا محمد خضر حمد امين حاجي كردي 8990

سنجار نينوى 67727728 9 3012 121 294 سنجار رحيمه حسين محمد محمد خضر خلف عبدي  8991
كاوه ر كنديناوة مخمور 8 3032 117 1060 كنديناوة سھام محمود طه محمد خضر طه محمد بنديان 8992

كنديناوة مخمور 8 3029 13 1326م كنديناوة فيان جالل صابر محمد خضر عبدهللا بيرداود كه ردى 8993
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982485 8 3004 18 1424 شيخان بلقيس عبدالسالم خضر محمد خضر علي احمد 8994

زمزموك كورد كوير مخمور 4 3039 69 1082م كوير بروين سيامند سلطان محمد خضر مولود 8995
كلك حمدانية نينوى 67972588 7 3048 184 336م حمدانية ماجدة مصطفي محمد علي محمد خضر يونس محمد  8996
سنجار سنجار نينوى 67458024 1 3020 13 819م سنجار عطيه عاصو كطوش محمد خلف بطوش يوسف  8997
زمار تلعفر نينوى 67805565 1 3024 41 4296 زمار عيشة محمد خلف محمد خلف علي خلف ال شمدين 8998
زمار تلعفر نينوى 67805565 1 3024 41 4296 زمار ھزار يوسف جانكير محمد خلف علي خلف ال شمدين 8999
زمار سنجار نينوى 66883058 1 3001 96 308م سنجار شرفيه محمد عبدالرحمن محمد خلف قاسم خلف الببواتي 9000

علي عبار زمار تلعفر نينوى 67336650 9 3022 116 2169م زمار اضحيه ابراھيم ھسن محمد خلف محي محمد ال محمد 9001
موسكان /اسال شيخان نينوى 66979722 10 3003 118870 595م شيخان امينه ابراھيم حميد محمد خليل خدر محمد 9002

زمار سنجار نينوى 66883141 2 3001 533 106519 سنجار ساره ذوالفقار علي محمد خليل دھو قاسو القاسو 9003
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66978124 2 3002 190 2268م زمار وضحه عمر محمد محمد خليل محمد ابراھيم ال عمر 9004
باباو شيخان شيخان نينوى 66980201 4 3004 168 1954م شيخان زوريه يونس عثمان محمد خليل محمد سلمان 9005

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66979286 6 3003 103 466 شيخان زليخه محمد حسن محمد خورشيد محمد ابراھيم 9006
مخمور 67970157 5 3049 121 1507 مخمور نسرين مخمود مصطفى محمد رحمان عمر علي  9007
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كوير مخمور نينوى 2 3029 30196 151 كوير اسمر حسين حسن محمد رحمن حسن   9008
كاني سارك سنجار سنجار نينوى 5 3010 30 405م سنجار اليفة حسن فياض محمد رزو حموش محمد  9009

مكوير مخمور نينوى 4 3032 29519 148 كوير نخشين عبدهللا محمود محمد رسول خانه محمد  9010
جلتووك كنديناوة مخمور 10 3029 335 168 كنديناوة مامز شمس الدين قادر محمد رسول عدي نيجيرفان  9011
كرشكت زمار تلعفر نينوى 66978293 6 3002 186 238م زمار قمري احمد برو محمد رشو سلو حوال حسو 9012

ديبكة مخمور 68224852 5 3043 169 609 كنديناوة عصمت عثمان حمد محمد رشو فارس حمد شريف 9013
مخمور 67972758 5 3047 سلطانه محمد رسول محمد رشيد بابا رشيد  9014

زمار تلعفر نينوى 67805646 1 3024 55 2287 زمار مريم محمد ابراھيم محمد رشيد حسين جرجيس ال رشيد 9015
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979196 7 3004 108 651 شيخان سكينه محمد سليم احمد محمد رشيد رمضان حسين 9016
شيخان شيخان شيخان نينوى 66883779 9 3001 62 2161 شيخان حمديه عزيز محمد محمد رشيد سعيد حسن 9017
بيربوب م شيخان شيخان نينوى 66979967 5 3004 72 514 شيخان عيشا رمضان محمد محمد رشيد سليمان شاھين 9018
باباو شيخان شيخان نينوى 66980202 4 3004 5 142 شيخان مريم ھاشم يونس محمد رشيد صالح خدر 9019

م شيخان شيخان نينوى 66979002 4 3003 97 1773 شيخان زھره عبيد عبدال محمد رشيد عبدالرحمن سليمان 9020
م شيخان شيخان نينوى 66979002 4 3003 97 1773 شيخان مسرور حجي محمد محمد رشيد عبو اسماعيل 9021

كرشكن زمار تلعفر نينوى 66883436 5 3001 110 2168م زمار عائشة سليمان عمر محمد رشيد عمر حسين ال حاجي 9022
عوينة زمار تلعفر نينوى 67375842 8 3022 132875 665 ربيعه شتي دورماز حاجي محمد رشيد قاسم بادر ال زنار 9023

شيخان شيخان نينوى 66980120 2 3004 18 1418 شيخان بيروز ذنون حامد محمد رشيد محمد اسماعيل 9024
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375459 8 3022 132635 664 ربيعه منال حسين علي محمد رشيد محمد حسين ال ميرزا 9025

كوير مخمور 68224195 1 3043 117 1418م قره حسن سامية مشير صالح محمد رضا حمد سليم سيبان 9026
شيخان شيخان نينوى 66979126 6 3004 118857 595 شيخان شمسه احمد عبدهللا محمد رمضان حسين خدر 9027
قراج مخمور 4 3030 88 1294 قراج خديجه عبدالرحمان عمر محمد رمضان عمر محمد  9028

البشر كلك حمدانية نينوى 67972239 3 3048 131 840 الحمدانيه نائلة سليمان محمد محمد رمضان محمد   9029
سنجار سنجار نينوى 67727030 10 3011 131 660م القيروان صبيحة عواد صالح محمد زكر عبدال عباس البيواتي 9030

تل نجم كوير مخمور 1 3029 29891 150 كوير فريده صالح حسن محمد زيدان مولود طه  9031
زمار تلعفر نينوى 66978288 6 3002 132473 663 زمار ھزني مراد محو محمد سعدو عمر كلش  9032
تلعفر سنجار نينوى 67375326 3 3022 22 410م ربيعه خوخي ابراھيم خلف محمد سعدون حامد اصالن ال اصالن 9033

تل نجم كوير مخمور نينوى 6 3032 264 113 كوير عائشه علي حمد محمد سعدي وسو احمد  9034
ساسكه ربيعه تلعفر نينوى 67458954 9 3022 15 872م ربيعه خاني مصطفى باوك محمد سعيد خليل  ال جندي 9035
خورملة كنديناوة مخمور 3 3047 22 71م كنديناوة محمد سعيد سليمان محمد    9036
دوكركان كوير مخمور نينوى 2 3033 2718 126 مخمور بخشان سعدى رحمان محمد سعيد عوال   9037

سنجار سنجار نينوى 66980310 1 3006 43 448 سنجار كردو نايف بدل محمد سعيد قاسم جمعه البيوات 9038
كالورش كوير مخمور نينوى 3 3032 10 300 كوير جيھان جبرائيل اومر محمد سعيد محمد شتحات  9039

برازاي صغير شيخان شيخان نينوى 66979955 5 3004 71 1421 شيخان مدينه محمد امين محمد محمد سعيد محمدامين سليمان 9040
باباو شيخان نينوى 66979927 1 3004 192 189 شيخان ليلي يوسف سليمان محمد سعيد يابه اسماعيل 9041

شيخان شيخان نينوى 66884215 7 3001 119712 599 شيخان حليمه حسن صالح محمد سعيد يوسف علي 9042
قرا ج مخمور نينوى 2 3033 212 72 قراج كامله ابراھيم احمد محمد سلطان محمد سعدهللا سورجي 9043
زمار تلعفر نينوى 4 3021 42 2112م زمار ربيعه محمد عبدهللا محمد سلو حسو على سلو 9044

عبداليه شيخان شيخان نينوى 66982724 10 3004 118480 593م شيخان حمديه احمد محمد علي محمد سليم جرجيس محمد 9045
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980099 2 3004 15 1417م شيخان زينب علي صمد محمد سليم حسن محي 9046
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برزه وار كنديناوه مخمور نينوى 67970245 4 3049 58 1407م كنديناوة زيان كريم احمد محمد سليم حسين   9047
زيلكان شيخان شيخان نينوى 0301864 3 3002 118831 595 شيخان فيردوس محمد حميد محمد سليم شھاب عثمان 9048

جمه رھش شيخان شيخان نينوى 66979769 9 3003 14 1217 شيخان مدينه حسن سليم محمد سليم صوفي اسماعيل 9049
كيسى قلعه شيخان شيخان نينوى 66978497 9 3002 27 2116م شيخان امينه كالش خضر محمد سليم علي احمد 9050

زمار تلعفر نينوى 2 3022 70 2296 زمار حزني درويش عمر محمد سليم مراد محمد   9051
كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67458911 9 3022 122 2288م زمار شيرين عبدالرزاق خليل محمد سليمان احمد عبدالكريم احمد 9052
دوو سه ره قراج مخمور نينوى 9 3032 91 21154 قراج زارى اسماعيل فرحان محمد سليمان احمد قوربانى  9053
نوغران كوير مخمور نينوى 2 3033 29122 146 كوير خاصي اسعد خضر محمد سليمان اسماعيل عبدهللا  9054
داربستا شيخان شيخان نينوى 66977566 5 3002 72 355م شيخان بس سمو مسيح محمد سليمان برو عمر 9055

سنجار سنجار نينوى 67458759 7 3020 64 2266م سنجار نسرين اسماعيل حجي محمد سليمان حجي   9056
حمداغا زمار تلعفر نينوى 67375263 4 3022 129740 949 زمار كافيه عزالدين حسين محمد سليمان حسن احمد  9057

زمار تلعفر نينوى 66883108 2 3001 15 869م زمار كلي عبدي احمد محمد سليمان حسن حاجو  9058
النجاوه شيخان شيخان نينوى 66980278 4 3004 118557 593 شيخان عائشه رشيد خضر محمد سليمان حسو سعيد 9059

برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66979956 5 3004 111 1412م شيخان حليمه رمضان بيرو محمد سليمان سليمان علي 9060
سنجار سنجار نينوى 66980311 1 3006 104646 524 سنجار فوزيه قاسم مجيد محمد سليمان قنبر خلف  9061

كجيالن ديبكة مخمور نينوى 68224527 1 3042 172 58م كنديناوة نظيفه كريم قادر محمد سمايل خضر قادر  9062
كعيتل كوير مخمور نينوى 67254516 6 3030 50 1445 اربيل محمد سمايل مصطفى حمد امين شيخان بلقيس جعفر زينل 9063

شيخان شيخان نينوى 66883891 5 3002 76 1494 شيخان ميساء عبدو دخيل محمد سمو مسيح كريت 9064
باباو شيخان شيخان نينوى 66979068 4 3003 178 1413م شيخان حمديه محمد حسين محمد شاكر محمد قاسم 9065

قلعه موسي رش زمار تلعفر نينوى 67375308 3 3022 8 910م ربيعه بياس سليمان حسو محمد شريف حسن سليمان  9066
زمارة سميس كوير مخمور 67254387 5 3030 68 1099م كوير جنار ابوبكر  محمد شريف عمر امين نادر 9067
زمارة سميس كوير مخمور 67254387 5 3030 68 1099م كوير جنار ابوبكر  محمد شريف عمر امين نادر 9068
عين عويس زمار تلعفر نينوى 9 3021 184 290م زمار غربت خلو عبدهللا محمد شكري ياسين خلف الياسين 9069

شيخان شيخان نينوى 66980272 4 3004 118687 594 شيخان شكريه ياسين سعدون محمد شمى صالح الزيدكى 9070
كوير مخمور 2 3030 28397 142م كوير مريم محمد عبدهللا محمد شيخه طه محمود  9071

كره تبه رحما مخمور مخمور 67254598 7 3030 163 160م مخمور كيزان عثمان احمد محمد صاابر محمد خضر  9072
جانه كنديناوة مخمور 67254569 7 3030 65 296م كنديناوة نافيعه عزيز احمد محمد صابر احمد مصطفى  9073
سبيلكه قراج مخمور نينوى 68224202 2 3042 183 1096 قراج شيالن محمد رضا محمد صابر خضر محمود سيان 9074

مخمور 7 3038 حياة اسماعيل حسن محمد صابر عبدهللا   9075
مخمور 7 3038 حياة اسماعيل حسن محمد صابر عبدهللا   9076

كوير مخمور نينوى 3 3029 110 86 كوير مخلصة رووف عمر محمد صابر عبدهللا   9077
سنجار نينوى 8 3007 51 448 سنجار نشمية حسين خلف محمد صالح احمد   9078

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 129994 650 زمار حليمه محمد سليمان محمد صالح احمد حسن صالح 9079
م شيخان شيخان نينوى 66980080 2 3004 83 1106م شيخان سبنه شكري مصطفى محمد صالح حسين  9080
كوير مخمور نينوى 67254658 8 3030 44 605 اربيل نھاد عبدالواحد على محمد صالح حمدامين   9081

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67805699 10 3023 51 758م ربيعه ليلى خلف ابراھيم محمد صالح درويش بادر ال بادر 9082
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979153 6 3004 190 1419م شيخان نعام سعيد صالح محمد صالح شريف محمد 9083

شيخان شيخان نينوى 0302315 10 3004 96 1415 شيخان فاطمه رشيد محمد محمد صالح عبدهللا صالح 9084
شيخان شيخان نينوى 67008003 3 3004 45 2254 شيخان شكريه بھجت سليمان محمد صالح عبدهللا محمود 9085
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قراج مخمور 8 3029 54123 271 قراج جوان عبدهللا اسماعيل محمد صالح عزيز حمدامين روزبه يان 9086
باباو شيخان شيخان نينوى 66884204 7 3001 18 1403 شيخان فاطمه محمد علي محمد صالح كاظم عزيز 9087
نيجي شيخان شيخان نينوى 66978662 10 3002 120 1176م شيخان شذي مجيد حسن محمد صالح كالش خضر 9088
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883877 10 3001 118362 592 شيخان شرين فرخر حاجي محمد صالح محمد سليمان 9089

دوسه ره ي زي قراج مخمور نينوى 5 3029 61 1388 قراج جھان انور حسن محمد صالح معروف   9090
كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66979259 6 3003 1 2011م شيخان خلوت عبدهللا سليمان محمد صالح ياسين اسماعيل 9091

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 31246 157 كنديناوة سنجان قادر على محمد صديق حمه حسن  9092
كعيتل كوير مخمور نينوى 5 3029 1 1081م كوير بيمان حمدامين علي محمد صديق عبدهللا خالند شيخاني 9093

دووسة رةش قراج مخمور نينوى 3 3029 54574 273 قراج محمد صديق معروف اسماعيل مام سينبدريه طه احمد 9094
شيخان شيخان نينوى 669786311 7 3002 15 2466 شيخان بيروز جعفر علي محمد طاھر ابراھيم فارس 9095
شيخان شيخان نينوى 66978925 3 3003 124 565م شيخان عيشي درويش عبدي محمد طاھر احمد اسماعيل 9096

باباو م شيخان شيخان نينوى 66978154 2 3002 155 1684 شيخان سلمى احمد ياسين محمد طاھر احمد علي 9097
عبدليه شيخان نينوى 66982717 10 3004 194 1968 شيخان صبريه حسين محمود محمد طاھر اسماعيل محمود 9098

شيخان نينوى 66982661 10 3004 150 904 شيخان خالده مصطفي محمد محمد طاھر الياس ولي 9099
شيخان شيخان نينوى 66982475 8 3004 118578 593 شيخان شميره فيصل محمود محمد طاھر عبدالحميد علي 9100

عبداليه شيخان شيخان نينوى 66978502 9 3002 9 2153م شيخان حياه عمر اسماعيل محمد طه امين سليمان 9101
سنجار سنجار نينوى 67649242 5 3011 35 490 سنجار حميده حبيب زكر محمد عباس احمد غائب البيواتي 9102

عوينه كوير مخمور 68224244 2 3042 28178 146 كوير ھمين جادر سيال محمد عباس خضر قادر برزنجي 9103
كرده بان قراج مخمور نينوى 5 3028 179 72 قراج نزيرة عارب قادر محمد عباس عزيز عبدهللا سيان 9104
ساقية كوير مخمور نينوى 1 3030 29628 149 كوير خاتون مولود حويز محمد عبد حويز عبدهللا  9105

طاق حمه شيخان نينوى 66978846 2 3003 72 1403 شيخان بدريه عبدالمجيد يونس محمد عبدالجليل علي عبدالجليل 9106
كوير مخمور 67254394 5 3030 86 350م كوير صنيعه مولود بلكان محمد عبدالرحمن اسماعيل قادر  9107
شيخان شيخان نينوى 2 3028 34 272 حمدانية صافيه سليمان  محمد عبدالرحمن خضر عبدالرحمن  9108
زمار تلعفر نينوى 8 3049 159 121م ربيعه ربيعة قاسم حسين محمد عبدالرحمن علي   9109

عصريه كوير مخمور نينوى 67254444 8 3030 25625 129 مخمور به يمان اكرم عبود محمد عبدالرحمن فقي رسول  بلباس 9110
زمار تلعفر نينوى 8 3049 191 2296م ربيعه غربه محمد علي محمد عبدالرحمن محمد محمد  9111
شيخان شيخان نينوى 66978424 8 3002 134 1412 شيخان بسي محمد صالح امين محمد عبدالسالم سليمان خلف 9112

تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 2 3022 168 127 زمار مرشده عبيد محمود محمد عبدالعزيز عمر مطفى  9113
ديبكه مخمور 10 3029 91 1046م كنديناوة سعديه علي حمدامين محمد عبدالعزيز مصطفى عزيز  9114

سيقبان زمار تلعفر نينوى 67458965 9 3022 84 489م زمار محمد عبدالغفار عبدالكريم خليل االبراھشيماء مصطفى سليم 9115
كرفقير شيخان نينوى 66979915 1 3004 95 1420م شيخان راضيه داود محمد محمد عبدالقادر بشير سليمان 9116

مخمور مخمور 68224279 2 3042 62 1167م مخمور ناھده صديق محمد محمد عبدالقادر محمد محمد العقراوي 9117
جمرش شيخان شيخان نينوى 66979538 8 3003 170 1418م شيخان حال خليل عباس محمد عبدالكريم ابو زيد 9118
خان اسفيه زمار تلعفر نينوى 67375205 5 3022 138 1075 زمار كريمه ابراھيم صوفي محمد عبدالكريم عبدالرحمن محي  9119
سيد عبيد كنديناوة مخمور 3 3030 126 1120م كنديناوة شه رمين كريم اسماعيل محمد عبدهللا اسماعيل عبدهللا  9120
ديبكه كنديناوة مخمور 7 3038 98 95م كنديناوة سوري خالد مغديد محمد عبدهللا اسماعيل عبدهللا  9121

كوير مخمور نينوى 9 3028 29327 147 اربيل بھيه خدون على محمد عبدهللا امين قادر  9122
ھوار غر كوير مخمور نينوى 10 3030 181 2137 مخمور نافعة عبدهللا كاكة خان محمد عبدهللا حسين حمد  9123

كنديناوة مخمور 68224803 4 3043 31767 159 كنديناوة فوزيه علي كريم محمد عبدهللا حمه شريف  9124
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مجمع تل بنات القيروان سنجار نينوى 2 3021 154 2060م سنجار منى صالح الياس محمد عبدهللا خلف اسماعيل االسماعيل 9125
برطلة حمدانية نينوى 12 3032 143 181ب الشمال مريم سليمان حسين محمد عبدهللا رضا 9126
برطلة حمدانية نينوى 12 3032 143 181ب الشمال مريم سليمان حسين محمد عبدهللا رضا 9127

سيد عبيد كنديناوة مخمور نينوى 67254393 5 3030 170 1242 كنديناوة سارية رشيد نادر محمد عبدهللا سعيد امين  9128
زار تلعفر نينوى 67458972 9 3022 97 2288م زمار رزقيه ابراھيم محمد محمد عبدهللا سليمان عمر ال التمر 9129
قراج مخمور 0000396 1 3032 192 1198 قراج روشن حامد حمد امين محمد عبدهللا شريف   9130

تل الخيم كوير مخمور نينوى 6 3029 136 113 كوير امينه رشيد حسين محمد عبدهللا على   9131
كنديناوة مخمور 3 3047 193 86م كنديناوة ھمينة يونس جرجيس محمد عبدهللا علي   9132

عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978397 8 3002 118476 593 شيخان فاطمه عطيه حسو محمد عبدهللا عمر عبدهللا 9133
موسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67458940 9 3022 40 2293م ربيعه فاطمة عبدهللا خالد محمد عبدهللا قاسم ھسن ال ھسن 9134

كنديناوة مخمور نينوى 67972021 3 3049 154 8م كنديناوة نجيبة مجول احمد محمد عبدهللا محمد   9135
قراج مخمور نينوى 7 3029 206 1073 قراج كافيه عبدالكريم عمر محمد عبدهللا محمد غني  9136
شيخان شيخان نينوى 67009150 1 3005 37 865م شيخان كيتيه احمد جرجيس محمد عبدهللا محى محمد 9137
م شيخان شيخان نينوى 66978649 10 3002 118642 594 شيخان حيات عبدهللا جرجيس محمد عبدهللا معروف حسين 9138

برازى كبير م شيخان شيخان نينوى 67009167 1 3005 78 119 شيخان واجده محمد حاجى محمد عبدهللا مكائيل اسماعيل 9139
سنجار سنجار نينوى 66982647 2 3005 200 1618م سنجار دلفين عزالدين يحيى محمد عبدالھادي عبدو علي  9140

السراي زمار سنجار نينوى 66883062 1 3001 147 448م سنجار سعده محمد علي علي محمد عبدو علي محمد  9141
عين عويس زمار تلعفر نينوى 7 3021 24 2168 زمار غزاله محمد احمد محمد عبدي موسى عبدي  9142
عوينة زمار تلعفر نينوى 67375475 8 3022 40 910م ربيعه كلي برجس علي محمد عثمان ابراھيم بيتان ال بينان 9143
كاريتان ديبكة مخمور 68224318 2 3043 12 158م كنديناوة رابعة حمد صادق محمد عثمان احمد عبدالقادر  9144
شمشولة كوير مخمور 68224796 4 3043 28213 142 كوير معتبر احمد قادر محمد عثمان بيرداود سه فه ر زنكنه 9145
كزوك قراج مخمور نينوى 6 3029 85 3018م قراج ناسح خضر محمد محمد عثمان صالح شيخة ال كوتكي 9146
زماره كوير مخمور نينوى 68224360 9 3041 94 1064 كوير صبريه على عمر محمد عثمان مصطفى  الزرارى 9147

شيخان شيخان نينوى 66979018 4 3003 118993 594 شيخان مليكه عبدالغفور محمد محمد عرب حبيب مصطفى 9148
زمار تلعفر نينوى 67375287 4 3022 13187 660 زمار وضحة عزو حيتو محمد عزو حيتو رشو القوطانى 9149
قراج مخمور 67972016 3 3049 23 207 قراج نجيبه نوري سعيد محمد عزيز بيرداود   9150
قراج مخمور 10 3029 26 1013 مخمور خديجه عثمان حمد محمد عزيز جيزني احمد باالني 9151
كوير مخمور نينوى 10 3032 55629 279 اربيل ميرم على طاھر محمد عزيز شريف على  9152
شيخان شيخان نينوى 66979102 6 3004 70 684 شيخان سميره اونيد تمرود محمد عزيز عبدهللا شكال 9153
مخمور مخمور نينوى 5 3028 52 185 مخمور اوات ظاھر محمد محمد عزيز مامند   9154

زيلكان زيلكان شيخان نينوى 66883769 9 3001 44 1422م شيخان طولي قيتو يوسف محمد عزيز مراد عزو 9155
سنجار نينوى 67970413 9 3049 محمد عصالن حامد ابراھيم ال عصالنكطنه نادر ھدن 9156

شيخان شيخان نينوى 66978602 10 3002 65 1424 شيخان ھاجره حسن يوسف محمد علو سليم احمد 9157
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 7 3021 129940 650 زمار قمري عالي حبيب محمد علو عمو حسن  9158
كندال يارمجة كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 82 296 كنديناوة صافيه عبيد سعيد محمد على صوفى محمد  9159

قراج مخمور نينوى 7 3029 196 96 قراج حفصه عبدهللا حمشين محمد على عبدهللا بھرام  9160
سنجار نينوى 6 3019 17 256 سنجار صبرية محمد ياسين محمد علي ابراھيم داود قنبر  9161

سنجار سنجار نينوى 5 3010 21 569م سنجار جميله ابراھيم الياس محمد علي ابراھيم يوسف  9162
حمداّغا زمار تلعفر نينوى 66883176 2 3001 129741 649 زمار فوزية عرفان عبدي محمد علي حاجي  جاجي 9163
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زمار سنجار نينوى 66883041 1 3001 109045 546 القيروان ھدى الياس حيدر محمد علي حجي حسن حسن  9164
حمد أغا زمار تلعفر نينوى 66883282 3 3001 129121 646م زمار عزيمة بھرام علي محمد علي حسين علي  9165

ديبكة مخمور 9 3029 164 262 مخمور حسيني روستم عبدهللا محمد علي حمد حسين  9166
تل الخيم كوير مخمور 67805383 3 3034 102 1452م كوير غنية اسماعيل حمدامين محمد علي حمدامين   9167

زمار سنجار نينوى 67458786 1 3022 156 2296م زمار خديجة احمد عزيز محمد علي حمزة  علي 9168
خاتوناوه شيخان شيخان نينوى 66979101 6 3004 18860 595 شيخان سوزان صادق حسن محمد علي خالد حامد 9169
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 2 3022 21 559م زمار كلي احمد بادين محمد علي خليل علي خليل 9170

قراج مخمور 67250588 9 3030 180 118م قراج خانم سعيد حسين محمد علي درويش سعيد  9171
زمار تلعفر نينوى 67805644 1 3024 144 2189م زمار عزيمة علي محو محمد علي رزكو عمو  9172

كل الذبان زمار تلعفر نينوى 67375379 3 3022 132946 665 ربيعه غزاله مراد ابراھيم محمد علي رسول  ال رسول 9173
قصدسيرج زمار تلعفر نينوى 67375300 4 3022 199 1955م زمار شاھه عبدالقادر خلف محمد علي سليمان عثمان  9174

شيخان نينوى 66978868 2 3003 60 651م شيخان امل اسماعيل محمود محمد علي شكري عثمان 9175
شيخان نينوى 0306738 2 3003 14 145م شيخان عيشي حسين يوسف محمد علي صالح عبدهللا   9176

عبداليه شيخان شيخان نينوى 67008036 3 3004 148530 743 شيخان ھدي سعيد نقشين محمد علي عمر حسين 9177
ملكاغا مخمور نينوى 5 3049 73 599م كنديناوة ليلي عزالدين عوال محمد علي عمر درويش  9178
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 71 3210 زمار فاطمة محمد شابو محمد علي عيسو جندو ال عيسو 9179

نمرود حمدانية نينوى 4 3051 178 255م نمرود ليالن رضا عباس محمد علي فاضل عباس  9180
زمار تلعفر نينوى 67805096 8 3023 29433 648م بھار احمد نعمو محمد علي فتو تمر  9181
زمار تلعفر نينوى 67805096 8 3023 29433 648م محمد يوسف ابراھيم محمد علي فتو تمر  9182

كاني سالك سنجار سنجار نينوى 66883359 4 3001 67 1508م القعطانيه دلفين سعيد محمد محمد علي فياض احمد السيف 9183
كاني سالك سنجار سنجار نينوى 66883359 4 3001 67 1508م القعطانيه دلفين سعيد محمد محمد علي فياض احمد السيف 9184
طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978032 1 3002 181 1183 شيخان سميره رشيد سعيد محمد علي مجيد يونس 9185

كوير مخمور نينوى 2 3029 168 1428م كوير صفيه حمد قادر محمد علي محمدامين   9186
كرشكت زمار تلعفر نينوى 8 3021 132415 663 زمار امينه حاجي اسماعيل محمد علي محو مراد  ال حمو 9187

شيخان شيخان نينوى 66980098 2 3004 14 1420 شيخان محمد علي مصطفى شرفاني   9188
برازى كبير شيخان شيخان نينوى 66979540 8 3003 194 1403م شيخان صبيحه فارس احمد محمد علي ولي سليمان 9189
جمباھيف زمار تلعفر نينوى 66883254 3 3001 114 2146 زمار نازي عمر عفدي محمد علي يوسف علي ال يوسف 9190
خدرجيجه كنديناوة مخمور 68224600 4 3042 16 1085 كنديناوة ھيرو جعفر محمود محمد علي يونس   9191

مخمور 3 3044 167 1437 كوير محمد عمر احمد     9192
مخمور نينوى 68224561 4 3042 14 1462م مخمور ھتاو جالل قادر محمد عمر امين احمد  9193

عمرخالد زمار تلعفر نينوى 9 3049 145 2298م كوير عيشه صادق حسو محمد عمر اوسو شمو اوسو 9194
زمار تلعفر نينوى 67805581 1 3024 147 925م زمار خديجة احمد صادق محمد عمر حسو برو ال برو 9195
سنجار سنجار نينوى 5 3010 186 819م سنجار ھدية موسى حسو محمد عمر حسو عمر  9196
زمار سنجار نينوى 10 3049 149 253 زمار قدريه محمد حاجى محمد عمر حسين سليمان عمر 9197

مالقره ديبكه مخمور 0000379 1 3034 69 71 كنديناوة زيان مولود حمدعلي محمد عمر حمد علي  9198
كوير مخمور نينوى 8 3028 30372 152 اربيل كلى عثمان حمد محمد عمر رسول معروف  9199
ديبكة مخمور نينوى 67251615 4 3031 107 606 كنديناوة كالويز محمد صوفي ابراھيم محمد عمر سعيد   9200
زمار تلعفر نينوى 66979629 5 3003 1096 2168 شيخان امينة بلي عمر محمد عمر صوفي شوشو  9201
زمار تلعفر نينوى 66883195 2 3001 145 2168م زمار وضحه محمد عمر محمد عمر علو عمر  9202
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جل ھويزة كنديناوة مخمور 67646536 6 3028 66 604 كنديناوة نجيبه عزيز يابه محمد عمر فتاح احمد  9203
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375428 7 3022 25 568 ربيعه فيروز عبدهللا سليمان محمد عمر قاسم درويش ال درويش 9204
البرديه زمار تلعفر نينوى 5 3021 129875 650 زمار فاطمه اسماعيل عبدي محمد عمر مصطفى  عمر 9205
تل الذيبان ربيعة تلعفر نينوى 67970365 8 3049 132905 665 ربيعه حليمة ابراھيم يوسف محمد عمر ھسام ابراھيم ال ھسام 9206

شيخان شيخان نينوى 66883783 9 3001 79 904 شيخان خديجه محمد رشيد محمد غفار رشيد ابراھيم 9207
شيخان شيخان نينوى 66978087 2 3002 49 1413 شيخان مريم سعيد يابه محمد فارس يونس احمد 9208
م شيخان شيخان نينوى 66979846 7 3004 117031 586 شيخان سعاد عبدهللا علي محمد فتاح رمضان محمد 9209

شليكه زمار تلعفر نينوى 67375203 5 3022 104 2268 زمار مزده ياسين ذياب محمد فتاح سلو فتاح سلو 9210
كرفقير فاروق شيخان نينوى 66979933 1 3004 12 1415 شيخان امينه يحيى حسن محمد فتاح محى الدين 9211
قوج قراج مخمور نينوى 1 3033 13 135 اربيل كولى سليمان خضر محمد فيض هللا عبدالرحمن   9212

كوير مخمور نينوى 10 3029 141 1064 اربيل بناز حسين خضر محمد قادر خضر   9213
علياوه قراج مخمور نينوى 10 3028 36 1097 مخمور شرمين حمد احمد محمد قادر عمر قادر  9214

زمار تلعفر نينوى 67375285 4 3022 99 128 زمار عربية محمد على محمد قادر عنيز  ال دامو 9215
الوه ر كنديناوة مخمور 2 3033 32382 162 كنديناوة بھان طاھر يعقوب محمد قادر يعقوب اسماعيل  9216
شبانه زمار تلعفر نينوى 66883293 3 3001 151 2268م زمار شھيمه عفو ابراھيم محمد قاسم اسماعيل ابراھيم ال برو 9217
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67805665 10 3023 183 111م ربيعه قمري سعدون عمر محمد قاسم اصالن بشار ال اصالن 9218

زمار تلعفر نينوى 4 3021 83 2189 زمار عزيمه يوسف تمر محمد قاسم تمر   9219
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال جالل محمد قاسم محمد قاسم حسن وسو  9220
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال حاجم شفان محمد محمد قاسم حسن وسو  9221
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال خيرو محمد قاسم محمد قاسم حسن وسو  9222
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال دخيل محمد قاسم محمد قاسم حسن وسو  9223
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال شفان محمد قاسم محمد قاسم حسن وسو  9224
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال غزالي عيسى حبو محمد قاسم حسن وسو  9225
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال قاسم محمد قاسم محمد قاسم حسن وسو  9226
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال كوزي حبو سعدو محمد قاسم حسن وسو  9227
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال ھاشم محمد قاسم محمد قاسم حسن وسو  9228
بارة شمال سنجار نينوى 67727195 6 3012 114114 571م الشمال غزالي عيسى حبو محمد قاسم حسن وسو  9229

سنجار سنجار نينوى 67649588 10 3011 145354 727 البعاج نجمه الياس عباس محمد قاسم خلف خرو ش الجانفلي 9230
شيخان شيخان نينوى 66884222 7 3001 155 831م شيخان فضيله خليل محمد محمد قاسم محمد امين 9231

عل عاكول قروانه سنجار نينوى 66883193 2 3001 36 878م القروان زھره داود سليمان محمد قاسو سمو علي  9232
سنجار نينوى 9 3007 19 1180 سنجار كني الياس علي محمد قولو محمد خليل تاتان 9233

قراج مخمور 7 3029 72 207م قراج صدريه محمود علي محمد كاكو حمدامين عبدهللا  9234
زمار تلعفر نينوى 66883274 3 3001 117 2112 سنجار حريبة احمد ابراھيم محمد كري جلو ھاجو جلو 9235

تل ذبيان زمار تلعفر نينوى 5 3021 132930 665م سنجار فاطمة علي عثمان محمد كري جندي  ال كجل 9236
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 1 3024 15 2295 زمار الھام خلف عكلة محمد كري عصمان احمد  9237
كره سور مخمور 3 3030 13 1038 مخمور حسيبه محمد مصطفى محمد كريم احمد صالح  9238

قراج مخمور 2 3032 55 1038م مخمور بةناز انور رسول محمد كريم صادق طة  9239
شوره زنكه ديبكه مخمور نينوى 68224029 8 3042 152 599 اربيل بھار خالد اسماعيل محمد كريم عبدالواحد احمد  9240
دينكاوة قراج مخمور نينوى 9 3032 3 1449 قراج بدريه عثمان حمد محمد كريم مصطفى عثمان  9241
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ماسكا زمار تلعفر نينوى 67458800 1 3022 89 124 ربيعه خانم جانكير شمو محمد كلش عبدي حسو  9242
عوينة زمار تلعفر نينوى 67375131 6 3022 132881 665 ربيعه عريفه علي عثمان محمد كوران دورماز حاجي ال حاجي 9243

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883444 5 3001 125 1354 زمار خديجه صبري محمود محمد الوند محو خلف  9244
غمر خالد زمار تلعفر نينوى 67805591 1 3024 189 2288م زمار غاليه عمر بادر محمد لزكين عرب ھمندو عرب 9245

مخمور 67649168 2 3031 39 1580 مخمور ھافين جالل عبدالكريم محمد لطيف قادر صمد  9246
سوني سمايل كنديناوة مخمور 67972840 7 3049 90 189 مخمور شيفان صالح الدين محي الدي محمد مامند رمضان عبدهللا  9247
عليه ره ش قراج مخمور 4 3030 156 1139 قراج بفرين بارانى حسين محمد مامه رحمان سعيد بلباس 9248
زيلكان شيخان شيخان نينوى 0306632 3 3002 118825 595م شيخان شريفه محمد امين احمد محمد محمد امين محمود 9249

مخمور مخمور نينوى 3 3033 49952 250 مخمور مصريه مصطفى مامه محمد محمد مام بابكر  كردى 9250
نوغران كوير مخمور نينوى 1 3040 38 1445 كوير به كسى حمد امين كريم محمد محمد مولود ھمزه  9251
نوغران كوير مخمور نينوى 2 3030 79 1437 كوير امنه محمد امين محمد محمد محمود حسين نبى  9252

قراج مخمور نينوى 2 3033 101 530 قراج كوليزار رحمان رضى محمد محمود عثمان سعدون لك 9253
دوسة ري زيري قراج مخمور نينوى 3 3032 140 408 قراج شلير ھادي كريم محمد محمود عمر اسماعيل مام سيني 9254
جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883410 5 3001 165 2168م زمار سوسن عبدهللا جانكير محمد محمود عمر يوسف اعمو 9255

كوير مخمور نينوى 2 3029 197 126 اربيل كوھر احمد محمد محمد محمود كريم   9256
سنجار سنجار نينوى 67007340 7 3005 110 819م سنجار انتصار نجم عبدهللا محمد محمود كريم عبدهللا  9257

كلشين شيخان نينوى 66979909 1 3004 88 1147 شيخان مليحه كمال خليل محمد محمود محمد سلور 9258
تيكالو كنديناوة مخمور 6 3028 37 86 كنديناوة نعيمه احمد مولود محمد محمود محمد قادر  9259
تل الخيم كوير مخمور 68224764 3 3043 57 1322 كوير قمريه اسماعيل ولي محمد محمود ولي اسماعيل  9260
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67375324 3 3022 132636 664 ربيعه عزيمه محمد سليمان محمد مراد جولو بادر ال جولو 9261

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 67805606 1 3024 51 228م زمار سيسي ابراھيم محمد محمد مراد قاسم رزكو  9262
سنجار نينوى 66981162 3 3006 104142 521م سنجار خيريه قادر محمد علي محمد مصطفى جوجان حسين االشيتي 9263

طاق حمه شيخان نينوى 66978819 2 3003 17 1418م شيخان حليمه عباس داود محمد مصطفى خدر عبدالقادر 9264
سنجار سنجار نينوى 10 3020 25 819 سنجار الماز ابراھيم نابة محمد مصطفى صالح دعبول  9265
قراج مخمور 8 3029 81 245 قراج كتان قادر احمد محمد مصطفى علي خدر  9266
كوير مخمور نينوى 7 3044 191 1367 كوير افين توفيق قرطاس محمد مصطفى عوال عزيز  9267

خاتناوا شيخان نينوى 66982657 10 3004 162 142 شيخان مسري صادق محمد محمد مصطفي عارف احمد 9268
علي عبار زمار تلعفر نينوى 66979679 5 3003 99 2268م زمار ليلي سليمان عمر محمد مصطفي ھسن بروان برو 9269

سنجار سنجار نينوى 67458474 2 3020 141 1993 سنجار مناھل ادريس حامد محمد معروف احمد جزراوي  9270
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66978920 3 3003 144 1425 شيخان حليمه ابراھيم حسين محمد معروف شالل مجيد 9271
كل الذيبان زمار تلعفر نينوى 67375421 7 3022 132934 665 ربيعه بيانة علي عثمان محمد موسى عبدي ابراھيم ال ابراھيم 9272

زمار تلعفر نينوى 5 3021 15 588م زمار حليمه درويش حسن محمد موسى مراد حسو  9273
علي مالداود كوير مخمور 0000364 3 3034 115 1453 كوير عطية ابراھيم يوسف محمد مولود عثمان وسو زيربكي 9274
نوغران كوير مخمور نينوى 6 3032 150 67 كوير امنه اسماعيل عبدهللا محمد مولود مصطفى بيرداود  9275
موسكان م شيخان شيخان نينوى 66979395 9 3003 21 651م شيخان مريم عبدي عبو محمد ميرو اسماعيل محمود 9276

سنجار نينوى 67972328 7 3049 فريدة محمد حسين محمد نادر احمد رسول  9277
سنجار سنجار نينوى 67458038 1 3020 128 294 سنجار حنيفة مراد علي محمد ناصر علي خضر  9278
سنجار سنجار نينوى 67458038 1 3020 128 294 سنجار حنيفة مراد علي محمد ناصر علي خضر  9279
زمار تلعفر نينوى 66979681 5 3003 179 1566م زمار مرشيده عبدالقادر علي محمد نايف ابراھيم غلو  9280
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سنجار سنجار نينوى 67459950 8 3020 38 290م سنجار حنان يحيي سليمان محمد نجم الدين عبدهللا   9281
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978067 1 3002 118783 594 شيخان زميران عبدهللا يونس محمد نصرهللا محمد صديق 9282
شيبانا زمار تلعفر نينوى 669786367 7 3002 182 2268م زمار مرشدا قاسم اسماعيل محمد نصرت محمد بھجت ال حسن 9283
زاكة كوير مخمور 68224328 6 3043 185 174 كوير ھمين خضر طه محمد واحد احمد خالند  9284
سميله زمار تلعفر نينوى 67376155 10 3022 26 2298 زمار سوسن رمو ھسن محمد ويردي ھسن حاجي ال ويردي 9285
كربير زمار تلعفر نينوى 66883276 3 3001 14 2112م زمار وسيله علي عتو محمد يقوب علي عموعلي  9286
شيبانه زمار تلعفر نينوى 66979656 5 3003 127 2268م زمار امينه حسين عبدالكريم محمد يوسف جانكير حسو ال شالل 9287

برايم باول قراج مخمور 68224936 7 3043 54971 275 قراج خوناو ابراھيم حسين محمد يوسف رسول ھمشين مامة شي 9288
شيخان شيخان نينوى 66979974 5 3004 24 2155م شيخان شيرمان اسكندر عمر محمد يوسف رمضان محمد 9289
زمار تلعفر نينوى 6 3023 117 2288 زمار فاطمة علي قاسم محمد يوسف عثمان العمادى  9290
كوير مخمور نينوى 8 3028 135 113م كوير مھديه بكر حسن محمد يوسف عثمان بيره عبدولي 9291
زمار تلعفر نينوى 67375319 3 3022 69 491م ربيعه ھزني علي قاسم محمد يوسف قاسم محمد  9292
شيخان شيخان نينوى 66979848 7 3004 10 2001 شيخان اميره عبدالسالم خضر محمد يونس عادل سعدو 9293

مخمور 67972667 5 3047 ستي حمد حسن محمدامين بيرداود محمدامين ابراھيم  9294
شليكه زمار تلعفر نينوى 67375470 8 3022 132704 664 ربيعة عطيه حمد خليل محمدامين حاجي طاھر عيسى ال عيس 9295

زمار تلعفر نينوى 67375487 8 3022 61 872م ربيعه حزنه حامد ابراھيم محمدامين حسين خالد حسين  9296
شيخان شيخان نينوى 67009165 1 3005 70 1381 شيخان نجاه احمد علي محمدامين حسين علي حسن 9297

ماجداوه كوير مخمور 3 3030 116 67م كوير نجيه علي احمد محمدامين سعيد عثمان حسو  9298
باباو شيخان شيخان نينوى 66980249 4 3004 118672 594م شيخان مريم اسماعيل مصطفى محمدامين صالح احمد صالح 9299

قراج مخمور 67944935 6 3049 128 530 قراج مامز صابر محمد محمدامين محمد اسماعيل حسين  9300
برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66982666 10 3004 118757 594 شيخان حنيفه خليل محمد محمدامين ياسين اسماعيل علي 9301

شيخان شيخان نينوى 66980060 2 3004 112 684م شيخان مريم احمد ابراھيم محمدحسن طاھر يونس طاھر 9302
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982458 8 3004 34 2163 شيخان زينب محمد طاھر محمدشريف محمدامين محمد كوراني 9303
باباو شيخان شيخان نينوى 66979177 6 3004 11866 594 شيخان فاطمه ابراھيم شريف محمدعلي خورشيد عمر اسماعيل 9304

برازاي صغير شيخان شيخان نينوى 66980293 4 3004 122 762م شيخان حياه احمد محمد محمدعلي محمدامين سليمان احمد 9305
كلشين شيخان نينوى 67009004 5 3005 35 1403 شيخان نھله جمال محمد محمدولي محمدصالح احمد  9306

زمار تلعفر نينوى 66979636 5 3003 107 2268 شيخان محمود ابراھيم اسماعيل ابراھيم ال محفاطمة شاھين يوسف 9307
كنديناوة مخمور نينوى 67251596 4 3031 144 606 كنديناوة جواھر اسماعيل صالح محمود ابراھيم صالح   9308

وموسي رشي ربيعه تلعفر نينوى 67458945 9 3022 132673 664م ربيعه خديجه علي موسي محمود احمد ابراھيم مسطو ال مسطو 9309
شيخان شيخان نينوى 66979054 4 3003 163 753م شيخان زبيده موسى طه محمود احمد خلف مردان 9310
م سنجار سنجار نينوى 67009054 6 3005 85 2196م القيروان شريف ايوب سعدو محمود احمد سعدو سلطان  9311

كيس قلعه شيخان شيخان نينوى 66978507 9 3002 93214 467م شيخان نارينه ابراھيم صالح محمود احمد فتاح رمضان 9312
ديمكار كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 59 86 اربيل مھما عمر فقي محمود محمود احمد فقى محمود محمود  9313

بعشيقة حمدانية نينوى 8 3050 184 94م بعشيقه حنيفة عبداللة رشيد محمود احمد محمد ياسين  9314
ديبكه مخمور نينوى 67251589 4 3031 164 610 كنديناوة محمود اسماعيل عباس حمد امين عوزحليمه محمد مراد 9315

تلعفر نينوى 9 3049 106 1955 زمار شكرية شيخو حسن محمود الياس احمد ايوب  9316
زمار سنجار نينوى 0339865 9 3011 8 782 الشمال شمسي مراد علي محمود الياس حسن فرج  9317

شيخان نينوى 66978875 2 3003 85 2153 شيخان عدله عبدالملك عبدالقادر محمود امين جمعه امين 9318
سنجار سنجار نينوى 1 3021 154 615 سنجار كوري خديدة كلي محمود ايزدو قرو   9319
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كرفقير شيخان نينوى 66979919 1 3004 75 1419 شيخان شريف حازم محمود محمود جرجيس احمد برنس 9320
سنجار سنجار نينوى 0339924 9 3011 53 448م سنجار شاھو كجى الياس محمود جوكو خدر زيبو  9321

عمر خالد زمار تلعفر نينوى 66979532 8 3003 20 2209م زمار خيال مصطفى على محمود حامد بادر محو ال محو 9322
مخمور 9 3042 نجيبة محمود علي محمود حسن بابير حسن  9323

سنجار سنجار نينوى 67727007 10 3011 20 324م سنجار حمديه حيدر مسطو محمود حسن خضر احمد  9324
تل الذيبان زمار تلعفر نينوى 5 3021 1329935 665م سنجار سعاد خضر شويش محمود حسن درويش حاجي  9325
كرفياط سنجار سنجار نينوى 0344692 9 3011 108180 813م القحطانية محمود حسن سرحان عسكر السرحوكيكريمة محمد خضر 9326
الشكليه زمار تلعفر نينوى 9 3021 129317 647 زمار خديجه حاجي طاھر محمود حسن طاھر مال عيسى 9327

م سنجار سنجار نينوى 1 3021 132 367م الموصل مثرى ادريس طه محمود حسن طه حسن ال مال خضر 9328
م سنجار سنجار نينوى 1 3021 132 367م الموصل مثرى ادريس طه محمود حسن طه حسن ال مال خضر 9329
سنجار سنجار نينوى 67649750 9 3011 109534 548م سنجار نعيمه عبد شحان محمود حسن علوش ھران  9330

طارق حمه شيخان شيخان نينوى 66978009 1 3002 118786 594م شيخان خانم محمد لطيف محمود حسن محمد عبدهللا 9331
زمار سنجار نينوى 66883263 3 3001 143 1099م اربيل فاطمه سليمان جردو محمود حسين جردو سلطان  9332

ماسكى زمار تلعفر نينوى 67805683 10 3023 132642 664 ربيعه شرين شكر عبدك محمود حسين على ھسام ال ھسام 9333
ھنجيروك شيخان شيخان نينوى 66979820 7 3004 168 1416م شيخان فيروز ذنون حامد محمود حميد خدر عمر 9334

سنجار سنجار نينوى 66980312 1 3006 184 351م سنجار تريفه يوسف خلف محمود حميد خلف محمد  9335
ارفيع قيروان سنجار نينوى 67649246 5 3011 106 848 سنجار فاطمه عباس عبدال محمود خالد ابراھيم اسماعيل البيواتى 9336

شيخان شيخان نينوى 66979025 4 3003 190 792م شيخان نزيره محمد شريف محمود خدر محمد محمود 9337
جداله م سنجار سنجار نينوى 67007805 5 3009 108244 452م القحطانية غزاله قاسم حسين محمود خرو قاسم حلو السلو 9338

زمار سنجار نينوى 67727245 3 3012 59 358 الشمال نوفه حسين برجيس محمود خضر سورو ميرزا الرشكانى 9339
سنجار نينوى 9 3019 141989 710 البعاج فاطمة يونس محمد محمود خضر علي حسن  9340

قرج سيلكه قراج مخمور نينوى 67972717 3 3049 127 530 قراج سعدى عارب قادر محمود خضر محمود قادر البيان 9341
رمبوسي القحطانيه سنجار نينوى 66982759 1 3006 107975 540 القحطانية شمي حسن يونس محمود خضر يونس اسود  9342
صيالي سنجار سنجار نينوى 67007770 5 3009 111261 557م الموصل كوزي احمد ناصو محمود خلف سعدو عبدهللا  9343
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376184 10 3022 132877 665 ربيعه محمود خورشيد ابراھيم بيناف ال بينافيعمشه عمر اسماعيل 9344

كوير مخمور نينوى 8 3028 2 40 كوير صافيه علي جرجيس محمود خورشيد صالح عبدهللا  9345
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67376109 10 3022 55 2169 زمار امل حسن على حاجى محمود رشيد ابراھيم حاجى حاجى 9346
عبداليه فاروق شيخان نينوى 66982718 10 3004 118477 593 شيخان فاطمه عبدالكريم انور محمود رشيد سليمان شاھين 9347

شيخان شيخان نينوى 66978430 8 3002 122 89م شيخان وحيده سليم عزيز محمود رشيد عبدهللا جمعه 9348
علي مالداود كوير مخمور 67972778 7 3049 28 524 كوير عايدة سلطان طة محمود رمضان ابراھيم   9349
شيانه زمار تلعفر نينوى 67375260 4 3022 104 2287 زمار فاطمه حسن ابراھيم محمود رمو علو اصالن  9350

سنجار نينوى 67006264 9 3008 198 294 سنجار عيده علي حوشي محمود سليمان عباس سليمان  9351
صونيه زمار تلعفر نينوى 67375192 6 3022 128227 642 زمار نوفه حنتو كلي محمود شمو برو  رشكاني 9352

زمار تلعفر نينوى 67172331 4 3022 178 1955م زمار خانه ابراھيم محمود محمود شيخو احمد محمد  9353
زمار تلعفر نينوى 67375222 5 3022 86 2288م زمار نفله محمد علي محمود صالح ابراھيم عمر ال حسين 9354

كوزكيران زمار تلعفر نينوى 8 3049 65 433م موصل غزاله حسين حاجي محمود صبري فتاح سليمان  9355
شيخان شيخان نينوى 66978135 2 3002 179 291م شيخان حنان غازي صديق محمود صبري مصطفى احمد 9356
سنجار سنجار نينوى 4 3021 194 2296 زمار جميلة محمد مطو محمود طاھر شمدين  شمدين 9357

خان صفة زمار تلعفر نينوى 66883173 2 3001 58 408 زمار فلك دينو احمد محمود طحلو علي سعدون  9358
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زيلكان م شيخان شيخان نينوى 66978075 2 3002 118833 595 شيخان سميعه احمد ابراھيم محمود عادل عبدالوھاب جمعه 9359
جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979571 8 3003 140 1420م شيخان سليمه عبدهللا صديق محمود عبدالحميد مجيد يونس 9360

قراج مخمور 67970159 5 3049 71 245 قراج سلمى عبدالحميد محمد محمود عبدالكريم محمد علي  9361
كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 32230 162 كنديناوة نجيبه حمد امين محمود عبدهللا حسن قادر  9362

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978596 10 3002 118633 594 شيخان قدم خير عبدالغفور محمد محمود عبدهللا صابر عمر 9363
سنجار سنجار نينوى 67727004 10 3011 104 2060 سنجار نعيمة الياس غريف محمود عبدهللا صالح خضر  9364
النمرود حمدانية نينوى 2 3028 191 984 شيخان صبيحه صديق  محمود عبدهللا محمود حسن الكاكي 9365

تل الذيبان ربيعه تلعفر نينوى 67375500 8 3022 132945 665 ربيعه ستي درويش جولو محمود عبدهللا مراد حاجي ال حاجي 9366
برديه زمار تلعفر نينوى 10 3022 58 2038 زمار شرين حسين يوسف محمود عبو اسماعيل حمد  9367
حساروك قراج مخمور 4 3030 55651 279 قراج سلطان عزيز احمد محمود عثمان محمد لك  9368
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883875 10 3001 11 11415م شيخان حنيفه صابر عمر محمود عثمان محمود سليمان 9369

مخمور 67972659 5 3047 نسرين حمد مولود محمود عثمان محمود وسو  9370
خدرجيجه كنديناوة مخمور 68224382 9 3041 45 185 كنديناوة زاري احمد عمر محمود عزيز حسن   9371

كوير مخمور نينوى 7 3029 188 1048 اربيل محمود على عثمان محمود شيخ بزيرينسرين محمد امين 9372
جم باھبف زمار تلعفر نينوى 2 3022 133 328م زمار امينه بادر علي محمود علي ابراھيم عبدي القب ابراھي 9373

زمار سنجار نينوى 67006353 7 3008 56 47م الشمال ارزان دربو خلف محمود علي خلف مطو الھسكاني 9374
تل ابو طاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 67 2266 زمار صبيحه رشو سعدي محمود علي سمو سلو علي 9375
قزلكند سنجار نينوى 10 3007 131 976 القحطانية محمود علي شمو خضر    9376
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 67376198 10 3022 129749 649 زمار شيرين احمد علي محمود علي محمود يوسف اليوسف 9377

زمار تلعفر نينوى 66883454 5 3001 118 2202م زمار خديجة محمد شكري محمود علي مصطفى علي العلي 9378
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376129 10 3022 146 608 ربيعه فاطمه علي ابرھيم محمود عمر ابراھيم محمد ال محمد 9379

زمار تلعفر نينوى 66883077 1 3001 164 168م زمار سلطان نمر يوسف محمود عمر يوسف عمر ال عمو 9380
مخمور مخمور 1 3032 82 1957 كوير سعدية محي الدين كريم محمود عوال احمد صالح  9381
كنديناوة مخمور 68224802 4 3043 194 610 كنديناوة اسمه عبدهللا كريم محمود قادر خضر قادر  9382
كوير مخمور 1 3029 83 1007م كوير فخرية حميد مولود محمود قادر عثمان قادر  9383

كناف كوير مخمور 68224703 3 3043 29733 149 كوير شكرية علي حمد محمود قادر عزيز   9384
سنجار  سنجار نينوى 5 3010 172 17م سنجار نومه حسين قرو محمود قاسم قرو خضر  9385
زمار سنجار نينوى 0294274 2 3001 104620 524 سنجار ماجد عبدالحميد قاسم محمود قاسم كتي عبدال كتي 9386
زمار سنجار نينوى 0294274 2 3001 104620 524 سنجار منى قاسم خلف محمود قاسم كتي عبدال كتي 9387
زمار سنجار نينوى 0294274 2 3001 104620 524 سنجار ماجد عبدالحميد قاسم محمود قاسم كتي عبدال كتي 9388
زمار سنجار نينوى 0294274 2 3001 104620 524 سنجار منى قاسم خلف محمود قاسم كتي عبدال كتي 9389

كوزكيران زمار تلعفر نينوى 9 3049 29358 647م زمار كوزل محمود محمد محمود محمد ابراھيم خليل  9390
قلعة موسى رش زمار تلعفر نينوى 5 3021 65 68م سنجار شرين عركان ابراھيم محمود محمد ابراھيم صوفي ال مراد 9391
كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 2 3022 130097 651 زمار بسي علي ابراھيم محمود محمد ابراھيم مصطفى الھسنيان 9392
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3049 66 2112 دھوك وضحه خليل سمو محمود محمد تمو عثمان  9393
حكيماوه شيخان شيخان نينوى 66980244 4 3004 116 1421م شيخان كوثر عبدهللا عباس محمود محمد خضر حمزه 9394

شيخان شيخان نينوى 66883808 10 3001 109091 546 شيخان خديجه علي حسن محمود محمد خضر حمزه  9395
سنجار سنجار نينوى 66883048 1 3001 25 2189 سنجار بسنة تاج الدين محو محمود محمد درويش  العبيدي 9396

ربيعة زمار تلعفر نينوى 67375425 7 3022 130 610 ربيعه نسرين ظاھر فرج محمود محمد عبدالعزيز سعدو  9397
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موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376174 10 3022 132313 664 ربيعه ھزين عبدهللا رشيد محمود محمد عبدهللا عباس ال العباسي 9398
كه ور كوير مخمور نينوى 4 3029 157 149م كوير فريده محمد محمود محمود محمد محمود سمايل  9399
قيماوه مريبا شيخان نينوى 66978593 10 3002 115 1413م شيخان سينم تحسين حميد محمود محمود سليمان خلف 9400

زمار سنجار نينوى 9 3049 100 2146م زمار قمري عمر خماش محمود مصطفى احمد   9401
كوير مخمور 10 3030 29388 147 كوير عائشه صديق حمد امين محمود مولود وسو اسماعيل  9402

شيبانا زمار تلعفر نينوى 66979686 5 3003 61 2268م زمار سلطانه صبري محمود محمود ناصر بادو علو ال خلف 9403
سنجار سنجار نينوى 2 3021 142 569م سنجار امينة يوسف سليمان محمود يونس خلف عزيز  9404
كلك حمدانية نينوى 67972204 3 3048 116 774م حمدانيه كافية يونس حسين محمود يونس محمد يونس  9405
زمار تلعفر نينوى 9 3021 13246 663 زمار منجو حسن علي محو سمو محو عمو  9406

جفتة شيخان سنجار نينوى 68002997 8 3025 16 753م شيخان محمد رشيد علي خضر محو عبدي حسن سليمان الشرفاني 9407
جفتة شيخان سنجار نينوى 68002997 8 3025 16 753م شيخان نازدار رسيم فرح محو عبدي حسن سليمان الشرفاني 9408
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 7 3022 194 872م ربيعه ناجح باوك حسن محو عمر حسو ال شم  9409

سنجار سنجار نينوى 1 3021 186 499 سنجار كالن شيبو فتاح محو كبو كني   9410
سعداوه شمامك مخمور 6 3034 34 1312 شمامك خوزكه محي الدين احمد محي الدين احمد مصطفى احمد  9411
دارخورما كنديناوة مخمور 68224053 9 3042 145 185م كنديناوة جھان صديق قادر محي الدين اسعد حسن خدر  9412
بيربوب شيخان نينوى 66982558 9 3004 188 1958 شيخان سحر صالح عمر محي الدين جاسم قاسم 9413
انجروك شيخان شيخان نينوى 66979824 7 3004 2 1421 شيخان واجده اسماعيل عمر محي الدين عبدهللا احمد 9414

شيخان نينوى 0324332 5 3005 139 599 شيخان عبدهللا فرحان  محي الدين عبدهللا احمد عمر كوراني 9415
شيخان نينوى 0324332 5 3005 139 599 شيخان فيروز مجيد عمر محي الدين عبدهللا احمد عمر كوراني 9416

كردكراوي قراج مخمور 68224193 1 3043 143 39 قراج كزال جوھر محمد امين محي الدين محمد اسماعيل   9417
شيخان شيخان نينوى 66982519 8 3004 118907 595م شيخان غزالي ميرزا خدر محي الدين محمد عصمان 9418
سنجار سنجار نينوى 0339771 3 3011 110771 554 القحطانية شمس قاسم خلف محي حسين فندي بكر  9419

صبالي سنجار سنجار نينوى 5 3010 173 953 القحطانية ھوري الياس خلف محي علي حسين نعمو  9420
خلف حفية زمار سنجار نينوى 67375337 3 3022 132730 664 ربيعه خمى حسو حاجي محي محمد حاجي عمر  9421

برطله حمدانية نينوى 4 3051 155 275م برطله نورى سفر سفر مختار احمد سليمان عثمان  9422
ديبكه مخمور نينوى 4 3029 175 1046 كنديناوة غزال احمد جميل مخلص حسن عبدهللا خضر  9423
كوير مخمور نينوى 68051519 9 3036 30329 152 كوير زينب اسعد سعيد مخلص رحمان جادر  كردى 9424

قوج سبيلك قراج مخمور 2 3032 4 1096م قراج شيالن احمد سعيد مخلص رحمان لطيف عبدهللا خيالني 9425
كرد كراوي قراج مخمور 3 3042 143 1454م قراج زاكاو جبار علي مخلص سعيد عمر عباس كةردي 9426
نوغران كوير مخمور نينوى 3 3029 185 1367 كوير خوخى عثمان اسماعيل مخلص عباس قادر   9427
نوغران كوير مخمور نينوى 3 3029 189 1214 كوير نياز عبدالرحمن احمد مخلص فاتح قادر رسول شيخان 9428

كنديناوة مخمور 68227153 3 3033 128 1120م كنديناوة نجيبة مولود خضر مخلص محمد خضر حمة  9429
مخمور 68224810 4 3043 140 1420 مخمور فخريه عبدهللا حسين مخلص محمود علي قادر سنجاوي 9430

سنجار سنجار سنجار نينوى 1 3010 63 17 سنجار كولي صالح حسين مخيبر خضر قاسو   9431
كوير مخمور نينوى 2 3029 29178 146 كوير مخيبر علي  مخيبر علي حمد محمود  9432

برازي فاروق شيخان نينوى 66883515 6 3001 118743 594 شيخان كلثوم فاخر سليمان مدينه فتاح رمضان سليمان 9433
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376188 10 3022 132859 665 ربيعه علي يوسف ھسام مدينه محمد بشار ھسام ال ھسام 9434

كوزكيران زمار تلعفر نينوى 67375391 3 3022 55 2298 زمار عيشه عجل خليل مراد ابراھيم محمد مراد  9435
زمار سنجار نينوى 1 3010 114985 575 الشمال شيرين خديدة كجي مراد ادو مراد خلف  9436



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

سنجار سنجار نينوى 5 3010 147 390م القحطانية بتن خلف مندو مراد اسماعيل علي قاسم  9437
كرسي زمار سنجار نينوى 6 3010 55 919م الشمال بيزار ابراھيم كارس مراد الياس رشو ابراھيم  9438
الورديه م سنجار سنجار نينوى 67007475 3 3008 111056 556م القحطانية خانى دھار اسماعيل مراد اوصمان حجي شمدين زندنان 9439

م سنجار سنجار نينوى 67007473 3 3008 111229 557 القحطانية كورى بيو رشو مراد بركات عبدهللا خلف زندنان 9440
كھيل زمار سنجار نينوى 67649948 7 3011 40 306م الشمال بھار صالح علي مراد بشار قولو رشو القولو 9441

زمار سنجار نينوى 67649453 1 3011 12 779م الشمال خاني عيسى عزيز مراد جردو قري يوسف الشركان 9442
تريكه زمار سنجار نينوى 67007927 6 3009 112464 563 الشمال ھزو رفو حسين مراد جوكي مجك حلي الھسكاني 9443
جداله سنجار سنجار نينوى 67727604 3 3012 108365 542 القحطانية عيشان حسين عيدو مراد حاجي درويش جندي حمو 9444
جدالة سنجار سنجار نينوى 66980748 8 3009 108211 542م القحطانية سيفي جھور خديده مراد حتو بنو علي جھور 9445

سنجار نينوى 5 3007 111105 556 القحطانية بسي حجي حسن مراد حجي احمد   9446
حجي جفرا زمار سنجار نينوى 67647970 7 3015 179 1059م الشمال شمسي مراد خديدا مراد حجي خديده حجي  9447
الشمال زمار سنجار نينوى 7 3005 42 1724 الشمال خيريه نوروز رشو مراد حجي خلف   9448
سفونى زمار سنجار نينوى 1 3015 114816 575 الشمال خاني جردو قبو مراد حجي علي قبو الھسكانى 9449

سنجار سنجار نينوى 67006872 7 3009 110594 553 قحطانية غزالي خلف عتو مراد حجي مجك ناصر حكرش 9450
سنجار سنجار نينوى 67727286 3 3012 48 782 الشمال شيرين قاسم حسين مراد حسن حسين قاسم السموقى 9451
زمار سنجار نينوى 6 3010 70 915 الشمال بيزار خلف ھسن مراد حسن خلف سليمان  9452
زمار سنجار نينوى 67727757 1 3013 116951 585م الشمال ايوت عيدو قاسم مراد حسن قاسم عيدو ال زرو 9453

بئردام زمار سنجار نينوى 67728951 1 3014 115006 576 الشمال خفي خلف قرا مراد حسن موسى حلو  9454
زمار سنجار نينوى 7 3010 16333 532م سنجار بيزي رشو خلف مراد حسين خلف بشار  9455

خانصور زمار سنجار نينوى 67649500 1 3011 113355 567 الشمال كوزة سيدو فندي مراد حسين ملكو اوصمان الدخي 9456
سنجار سنجار نينوى 67009371 10 3005 7 669 الشمال ھوري خلف عزيز مراد حمة خدر مراد البركي 9457
زمار سنجار نينوى 5 3012 157 499 الشمال شفي خلف خذر مراد حمد جومر خلي  9458

خانصور زمار سنجار نينوى 67007916 6 3009 113347 567م سنجار ھزو شمو حسن مراد حمد خليل حسين الحجي اوسو 9459
سنجار سنجار نينوى 67459818 9 3020 197 2269م سنجار فھيمه جردو سلطان مراد حمو خلف علي  9460
زمار سنجار نينوى 67007261 8 3007 70 976م القحطانية نعام قاسم خلف مراد خدر بركات   9461
شمال سنجار نينوى 9 3014 110631 554 القحطانية عدولة محي كتو مراد خدر خلف حمو  9462

سنجار نينوى 4 3009 69 975 القحطانية ليلى حجي حسين مراد خدر خلف عيسى  9463
بربروش سنجار نينوى 66981137 3 3006 98 490م سنجار زرين قاسم مراد مراد خدر رشو كتى الكتى 9464

القحطانيه سنجار نينوى 67649337 2 3011 10241 552م القحطانية خنسو سليمان قطو مراد خديدا حسين مشكى  9465
شمال سنجار نينوى 67649935 7 3011 72 919 الشمال وضحه جمعه ابراھيم مراد خضر سلطان حموش السلطان 9466

يوسفان زمار سنجار نينوى 67727169 4 3012 128 915م الشمال نادره خديده حسن مراد خلف درويش على اليوسفان 9467
سنجار سنجار نينوى 67600499 6 3010 110902 555 سنجار عدولة موسي خلف مراد خلف رمو حجي  9468

خانصور شمال سنجار نينوى 67649503 1 3011 176 570م الشمال عدمل خلف عتو مراد خلف علي محو الشركان 9469
راشد زمار سنجار نينوى 66981134 3 3006 115631 579م الشمال ھلكو سليمان على مراد خلف مجو حمد  9470

شمال سنجار نينوى 9 3019 116527 583 الشمال صبرية مشكو حيدر مراد خلف محمود   9471
قصركي سنجار سنجار نينوى 67006014 6 3007 178 976 القحطانية كوري حجي شيبو مراد خلي قاسم خالتو ادي 9472

سنجار سنجار نينوى 67727288 3 3012 182 781م الشمال خانم خلف سفر مراد خليل حسن ال وضى  9473
الوردية سنجار سنجار نينوى 10 3007 110286 552 القحطانية مراد خليل حيدر خلف زندنان   9474
تربكه زمار الشمال نينوى 67727139 4 3012 115099 576م الشمال خانى حسين اوسو مراد رشو حفدو على الھسكانى 9475
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سنجار سنجار نينوى 67649850 6 3011 108044 541م القحطانية ميسان قاسم عمر مراد رشو خدر ناسو  9476
سنجار سنجار نينوى 67649841 6 3011 108444 534 القحطانية بھار اوصمان رشو مراد رشو خليل خليفة  9477

حطين زمار سنجار نينوى 67006741 9 3009 119 987م الشمال عيشان علي كارس مراد سعدو شكو عطو السموقي 9478
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66978727 1 3003 2 2210نم شيخان ربيعه خدر محمد مراد سلي رشيد صالح 9479
جفرية شمال سنجار نينوى 67006227 3 3009 162 125 الشمال خجي بكو سليمان مراد سليمان خلف حسو  9480
مران شمال سنجار نينوى 0330237 10 3010 116429 583 الشمال زھرة حسين حسن مراد سيدو شيبو ھبو الدنادي 9481

سنجار سنجار نينوى 67459866 10 3020 106289 532 سنجار بسي وادي قاسم مراد شفان سعدو صلي  9482
كه ني زمار سنجار نينوى 67006954 3 3009 113247 567 الشمال يلخان خلف شيبو مراد شمو حجي خليل الشركاني 9483
كولكا زمار سنجار نينوى 4 3010 114682 572م الشمال كوجرى الياس خديدا مراد صالح علي مراد الكوركوركي 9484

موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375457 7 3022 140 957 ربيعه نازي حيدر احمد مراد عبدهللا قاسم حسن  9485
شيخان شيخان نينوى 66979787 9 3003 65 783م شيخان شرين محمد علي مصطفي مراد عبدهللا يونس مراد 9486

كني زمار سنجار نينوى 67649920 7 3011 565 112970م الشمال نظيمه صبري اودي مراد عبدي خضر ابراھيم الشركاني 9487
القحطانية مخمور 8 3009 110387 552 القحطانية كلي دؤويش علي مراد عزيز قاسو حسين  9488

باشوك القيروان سنجار نينوى 67727732 9 3012 109011 546 القيروان ھزو عبدهللا احمد مراد علو برو   9489
القحطانيه سنجار نينوى 67458061 1 3020 39 1649 القحطانية مسري بدل جدر مراد على كسو بوزو  9490
قحطانية سنجار نينوى 67727385 8 3012 110309 552م القحطانية ساري حسن علي مراد علي حسن بلو الدغش 9491

الورديه سنجار سنجار نينوى 67007815 5 3009 110149 551 القحطانية خونافي محمود صفر مراد علي حسو عبدهللا الزندنان 9492
بارا شمال سنجار نينوى 0331285 1 3009 113784 569 الشمال عدنة يوسف بركات مراد علي حمد تعلو السموقي 9493

سنجار سنجار نينوى 0344673 3 3011 105402 547 القحطانية كوزي اسماعيل خلو مراد علي داود الياس المعو 9494
سنجار نينوى 3 3008 108589 543 القحطانية كرتي دربو درويش مراد علي درويش حمو  9495

سنجار سنجار نينوى 10 3011 104997 525 سنجار سيفي حسن خضر مراد علي عزيز قاسو الحزان 9496
حمد اغا زمار تلعفر الموصل 1 3022 48 2295 زمار امينة احمد رمو مراد علي عمر   9497
اسكيه سنجار سنجار نينوى 66883031 1 3001 111 2247م القعطانيه غزال محي علي مراد علي مراد خليل  9498
حدالة سنجار سنجار نينوى 0344664 3 3011 23 389م القحطانية سيفي قاسم بركات مراد علي مراد شرو الحمو 9499

تل مصب سنجار سنجار نينوى 67649813 6 3011 105125 526 سنجار غزال الياس قاسو مراد علي مراد قاسو ھسكاني 9500
اسكينية سنجار سنجار نينوى 67727707 9 3012 110950 555 القحطانية غزالي خلف خدر مراد عيسى عباس حسن  9501

شمال سنجار نينوى 67006803 4 3009 115861 580م الشمال عيشى له على حسين مراد قاسم ادى مجو الخالدى 9502
شيبانا زمار تلعفر نينوى 66979683 5 3003 153 2268م زمار زينب محمود ابراھيم مراد قاسم اسماعيل ابراھيم  9503
جدالة سنجار سنجار نينوى 67006272 9 3008 105 587م القحطانية كوجر خديدا سيدو مراد قاسم اصالن برو اليوسف 9504

سنجار سنجار نينوى 0330249 10 3010 21 636 الشمال كوجر حجي رشو مراد قاسم الياس ادو  9505
سنجار سنجار نينوى 0339775 3 3011 181 542 القحطانية عدي حسن سينو مراد قاسم حسن عيسو  9506

سنجار نينوى 5 3007 110511 553 القحطانية غزالي اوصمان حسين مراد قاسم حسين   9507
جم باھين زمار تلعفر نينوى 66979627 5 3003 118 2168م زاخو خزال علي رزكو مراد قاسم رزكو عمو رزكو 9508
صوفية زمار تلعفر نينوى 66883105 2 3001 128237 642م زمار رشي شاھين قاسم مراد قاسم محي رشكاني  9509
بادا زمار سنجار نينوى 67006711 9 3009 5 1032 الشمال بيزار عبدهللا احمد مراد قري احمد عبدهللا المسموقي 9510
زرافك سنجار نينوى 10 3008 110123 551م سنجار خاني تيلي محمد مراد كتي خلف حسن  9511

كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67727126 4 3012 108479 543 القحطانية غزاله دھار مراد مراد كجو سرحان ناصر حولكي 9512
سنجار سنجار نينوى 2 3010 38 600 سنجار عدالت مناور كرنوص مراد كرنوص مراد   9513

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883357 4 3001 195 2146م زمار خاني كلش حسين مراد كيلو عبو بكر  9514
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خانصور سنجار سنجار نينوى 67727568 8 3012 113263 567 الشمال عوسي عبدهللا احمد مراد مارو موسى اومر الشركان 9515
صيالي سنجار سنجار نينوى 66980373 8 3006 110526 553م سنجار شحي رمو خديدا مراد محمود درياس حمد  9516
زكدخان سنجار نينوى 67727705 9 3012 144 448م سنجار نادره سيدو رشو مراد مراد ھافنت ابراھيم  9517
حيالي القحطانيه سنجار نينوى 67007762 5 3009 111335 557 القحطانية يلخان حسن زلفو مراد مطو خلف حمو سلو 9518

القحطانية سنجار نينوى 67006758 10 3008 108083 541 القحطانية صافي حسن خفي مراد معمكو عنو رفو  9519
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727409 1 3012 109393 547 القيروان وضحه احمد عزيز مراد ملحم حمد حسين المندكانى 9520

خزنة غرنوكى زمار سنجار نينوى 67726603 1 3015 46 47م الشمال عدول خريبه احمد مراد ملكو حسن خلف الكنعو 9521
خزنة غرنوكى زمار سنجار نينوى 67726603 1 3015 46 47م الشمال نفبة مراد ملكو مراد ملكو حسن خلف الكنعو 9522

حيالى القحطانيه سنجار نينوى 67649930 7 3011 110460 4552م القحطانية شيرين حسن شيلى مراد ميرزا تعلو حسن شاقولى 9523
شاميكا شمال سنجار نينوى 67727575 8 3012 113405 568 الشمال شمسي قاسو سعدو مراد نمر عيسى مجو  9524
حطين سنجار مخمور 9 3001 114552 571 الشمال سارة حسو بركات مراد يوسف حسين حمد  9525

زمار تلعفر نينوى 2 3051 62146 6 زمار لفته سليمان قاسم مردان احمد علي سعدون  9526
زمار تلعفر نينوى 66883239 3 3001 49 1302 زمار اكرم مروان جرجيس مردان جرجيس حسين علي  9527
زمار تلعفر نينوى 66883239 3 3001 49 1302 زمار بھيه عبدي خالد مردان جرجيس حسين علي  9528
زمار تلعفر نينوى 67375228 5 3022 151 872 ربيعه سمين خليل ابراھيم مردان درويش حبول احمد  9529

قيماوه شيخان شيخان نينوى 0306683 3 3002 118524 593م شيخان عريبه سليم عزيز مردان عبدالسالم سليمان خلف 9530
سنجار نينوى 7 3020 45 2299 القحطانية نشمية ميشو عبدو مردان نعمان رشو عيدو  9531

راشد زمار سنجار نينوى 66981126 3 3006 15 919م الشمال عدولة الياس خلف مرزا بكر خلف مجو  9532
شمال سنجار نينوى 67727345 5 3012 106 47م الشمال نسي حسن فندي مرزا خلف سليمان عمي  9533

حليفي زمار سنجار نينوى 67649471 1 3011 113302 567 الشمال موري حديذة ولي مرزا عبدهللا داھر حسن  9534
زمار سنجار نينوى 67649463 1 3011 114412 573م الشمال خنسى محمود غريب مرزا علي حسن حسين البازوئى 9535

كولكان زمار سنجار نينوى 4 3010 116876 585م الشمال غزالي حسن كمي مرزا عمر بشار عمر الخالتي 9536
باره زمار سنجار نينوى 67006320 9 3009 114209 572 الشمال بسي خلف حمدان مرزا عنز اومر موسى السموقي 9537
زيروان زمار سنجار نينوى 67647940 7 3015 106379 582 الشمال كشي الياس مراد مرزا قاسم عجو خلف المھركاني 9538
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 7 2301م زمار مرشدة محمود مراد     9539

زمار تلعفر نينوى 9 3049 128992 645م زمار شواخه محمود احمد مرعي حسن ابراھيم الحسن  9540
سنجار سنجار نينوى 4 3021 130167 651 سنجار فاطمة خضر حسن مرعي حسن سليمان   9541
زمار تلعفر نينوى 67805538 10 3023 126 61م زمار كلي سليمان عمر مرعي حسن عمر علي  9542

كلشين شيخان نينوى 66982602 9 3004 153 1418 شيخان مائده جواد عزيز مرعي حسن مرعي محمد 9543
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376151 10 3022 132725 664 ربيعه سندس علي خلف مرعي حسين كلش عبدهللا ال حسن 9544

كلك حمدانية نينوى 67972422 5 3048 23 2305 حمدانيه نجاة سليم  مروان ابراھيم مصطفى عزيز  9545
شيخان نينوى 66982569 9 3004 66 2029 شيخان كليستان جمال جالل مروان احمد يونس جرجيس 9546

البشر كلك حمدانية نينوى 67972351 5 3048 146 2305 حمدانيه ساجده يونس ابراھيم مروان انور سليمان محمد  9547
باباو شيخان شيخان نينوى 66980242 4 3004 118677 594 شيخان خالده اسعد عبدهللا مروان حسين حسن شريف 9548
كرفقير شيخان شيخان نينوى 66883616 8 3001 183 1413م شيخان سليمه سليمان جبرائيل مروان رشيد علي عبدالعزيز 9549

سنجار نينوى 10 3007 111098 556 القحطانية مروان سليمان حجي حسو    9550
كري زركا زمار سنجار نينوى 66981021 9 3006 115417 578 الشمال نوره خدر علي مروان سليمان حسن خدر  9551

شيخان شيخان نينوى 66883898 5 3002 161 150 شيخان فاخر حسين احمد مروان عبدالسالم سليمان خلف 9552
سنجار نينوى 68721990 4 3024 مروان عبدهللا خلف تاج الدين ال اسماعجوي صالح جرجيس 9553
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بيره بوت شيخان نينوى 68721914 1 3025 94 1238م مخمور سوزان عمر عزيز مروان عزت محمد محمد 9554
شيخان شيخان نينوى 66978763 1 3003 9 768 شيخان فاطمه ابراھيم عبدالكريم مروان عزيز احمد ككو 9555
سنجار سنجار نينوى 67458090 1 3020 107937 540م القحطانية شذى محمد الياس مروان علي فياض احمد  9556

برده رش م شيخان شيخان نينوى 66978539 9 3002 118804 595 شيخان بروين شاكر فتحي مروان مجيد طه عبدهللا 9557
سنجار سنجار نينوى 67458452 2 3020 158 819 سنجار انتصار عبدالكريم عطا مروان مھب مصطفى   9558
زمار تلعفر نينوى 66883458 5 3001 127921 640 زمار ھيام سليم حسن مروان ويسي حسن حسين  9559

عمر خاله زمار تلعفر نينوى 66883028 1 3001 55 2202م زمار درة اسماعيل حسين مروان يوسف حسين عثمان حسين 9560
زمار تلعفر نينوى 67375405 7 3022 675م 163 زمار محمد عمر خلف مريم ابراھيم اومر احمد  9561
قراج مخمور 2 3003 55644 279 قراج مريم احمد داود     9562

ك كوير مخمور نينوى 6 3032 55625 279 اربيل عبدهللا محمد  مريم احمد فرحان   9563
جخري زمار تلعفر نينوى 5 3021 137487 688م زمار الياس حموش حبيب مريم احمد محمود  ال بوداخ 9564
زماره كوير مخمور نينوى 3 3029 29522 148 كوير حسين عثمان  مريم بيربال محمد ابراھيم زوراب 9565

كوير مخمور نينوى 6 3029 27475 148 كوير محمد صالح بيروت مريم خضر حميد   9566
سميلة زمار تلعفر نينوى 67458939 9 3022 70 2301م زمار نواف حاجي طاھر مريم سليمان عمر تمر التمر 9567

فاروق شيخان نينوى 66982617 9 3004 37 2210م شيخان كليزار صالح فرحان مريم سليمان محمد افدل 9568
حمه رش م شيخان شيخان نينوى 66979554 8 3003 95 1403 شيخان ستي عبدالرحمن عجاج مريم شاباز مصطو قطاس 9569

زمار تلعفر نينوى 4 3021 133188 666 ربيعه مريم شاھين مصطفى ملك    9570
البث كلك حمدانية نينوى 67972276 4 3048 35495 178 الحمدانيه مريم عبدالرحيم محمد شريف    9571
بشار مخمور مخمور 10 3030 26329 132 مخمور عبدهللا محمد امين اسماعيل مريم عبدهللا حاجي برايم  9572
شيبان زمار تلعفر نينوى 67375120 6 3022 180 2288 زمار مريم علي عمر ابراھيم ال عيسي   9573

قراج مخمور 8 3032 146 1454م قراج قدر صادق  مريم محمد حسن وسو  9574
سعداوه كوير مخمور نينوى 8 3028 191 49 كوير قادر احمد حمد مريم محمود احمد حمد  9575

كوير مخمور نينوى 6 3032 29322 140 كوير حسين طه  مريم محمود درويش مولود  9576
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982466 8 3004 84 1422 شيخان كلي الياس جمعه مريم محمود عبدهللا  9577
زورنا قراج مخمور نينوى 66979280 6 3003 180 168 اربيل مريم يابه خضر     9578
كرفقير شيخان نينوى 66979918 1 3004 7 1415 شيخان غزال عبدالقادر بشير مريم يحيي مصطفي علي 9579

زمار سنجار نينوى 67375347 3 3022 133026 666 ربيعه محمد قاسم سليمان مريم يوسف سلو  ال سليمان 9580
مخمور 68224813 4 3043 177 1420 مخمور اختر جميل حمدامين مريوان محمد احمد عوال  9581

شمال سنجار نينوى 0339759 3 3011 19 600 الشمال عيسى علو علو مزرو خلف عادو عني  9582
الصباحه قيروان سنجار نينوى 67727122 4 3012 50 920م سنجار كوزل سحو عبو مستو حسين مرزا برو  9583
زيلكان شيخان شيخان نينوى 66978546 9 3002 59 1403م شيخان شيرين فاخر صادق مسعود ابراھيم رشيد عمر 9584

سنجار نينوى 6 3002 191 1999 سنجار جميلة رشو قاسم مسعود ادريس خلف خضر  9585
حسن بك كنديناوة مخمور نينوى 68224011 8 3042 42 1028 كنديناوة درخشان على رسول مسعود اسماعيل محمود رضا  9586

سنجار سنجار نينوى 67458018 1 3020 119 294 سنجار عزيمه امين عبدو مسعود الياس يوسف علي  9587
سنجار سنجار نينوى 67458018 1 3020 119 294 سنجار عزيمه امين عبدو مسعود الياس يوسف علي  9588
زمار تلعفر نينوى 67805552 1 3024 38 2295م زمار سوسن حسين عبدالكريم مسعود بنيان حيول محو ال خلف 9589
كوير مخمور نينوى 10 3028 141 266 اربيل كرحه قاسم حسين مسعود تحسين حسين حمد  9590
شيخان شيخان نينوى 66978131 2 3002 19 189م شيخان بيريفان كالش خضر مسعود حسن جمعه عبدالوھاب 9591

موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66979516 8 3003 157 474 شيخان عدله عبدالرحمن اسماعيل مسعود حسن جميل حسن 9592
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جلتوك كنديناوة مخمور نينوى 67254480 6 3030 112 992 كنديناوة سيناء صديق حكيم مسعود حسن رسول عدى  9593
تل المطر قراج مخمور 7 3032 102 446 قراج خه رمان جته جبور مسعود حسن قادر مصطفى سيان 9594

سنجار سنجار نينوى 66978268 6 3002 129 1721م سنجار ساھرة   مسعود حسين الياس خضر  9595
روزبياني كوير مخمور نينوى 1 3030 165 1024 كوير شلير عبدهللا قادر مسعود حمد امين صادق حمد امين رو 9596

قراج مخمور نينوى 5 3032 138 118 قراج مھاباد عزيز علي مسعود حمد علي  مام سيني 9597
كوير مخمور 6 3032 148 1241 كوير خبات حميد قفي مسعود خالد قفي اسماعيل  9598
شيخان شيخان نينوى 66980115 2 3004 182 1414 شيخان مھاباد مصطفي حسن مسعود خليل خدر صالح 9599
كنديناوة مخمور نينوى 8 3028 85 1023 كنديناوة سكينه اكرم عمر مسعود رشيد عزيز شيخه  9600
شيخان شيخان نينوى 66979236 6 3003 86 1418م شيخان نازك احمد قادر مسعود رشيد علي عبدالعزيز 9601

شمشوله كوير مخمور نينوى 5 3028 18 1082م كوير تريسكه يوسف رشيد مسعود روؤف حسين احمد  9602
كوير مخمور نينوى 2 3029 75 108 مخمور حبيبة علي محمد مسعود سليمان احمد قادر  9603
سنجار سنجار نينوى 67458283 7 3020 73 2266 القيروان جوان احمد يونس\ مسعود سليمان حجى حسن  9604
سنجار سنجار نينوى 67459944 8 3020 141 277م دھوك نوروز حسيب زكر مسعود سليمان عيدو كتي  9605
شيخان شيخان نينوى 66883864 10 3001 22 1494م شيخان فھيمه سعدهللا صبري مسعود صادق رشيد عبدهللا 9606
سنجار سنجار نينوى 0294268 4 3001 171 2128م سنجار اسماء الياس مصطفى مسعود عبدهللا احمد عبدهللا  9607
سنجار سنجار نينوى 67458291 7 3020 152 2269م سنجار بشرى خضر علي مسعود علي حجي خشو  9608

قالة سوران كوير مخمور 68224701 3 3043 181 1412 كوير خاتون مجيد ابراھيم مسعود علي سعيد اسماعيل  9609
كنديناوة مخمور 8 3029 122 1195م كنديناوة ناھيده صابر عمر مسعود قادر يونس قادر  9610

عبدليه شيخان نينوى 66982728 10 3004 142 890 شيخان جميله ميرو اسماعيل مسعود محمد درويش محمد 9611
شيخان شيخان نينوى 66982533 8 3004 24 651 شيخان غزال جاسم مولود مسعود محمد على صالح 9612

شوره زرتكه كنديناوة مخمور 0000375 1 3034 25 1316 كنديناوة صبيحه قادر حيدر مسعود محمد علي محمد  9613
تيكالو كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 976 1195 كنديناوة مھدية عمر محمد مسعود محمد كريم محمد باالني 9614

طاق حمه م شيخان شيخان نينوى 66978027 1 3002 125 1414 شيخان نفيه مجيد عبو مسعود مصطفى حاج مصطفى 9615
باباو شيخان شيخان نينوى 66884244 7 3001 118674 594 شيخان حمديه علي سعدون مسعود مصطفى مجيد محمود 9616

قراج مخمور نينوى 10 3030 86 105 مخمور لميعة حمد امين احمد مسعود مولود صوفي امين  9617
شييانا زمار تلعفر نينوى 669786319 7 3002 138 2268م زمار شمسه حسن رفو مسعود نصرت محمد بھجت ال حسن 9618

سنجار سنجار نينوى 67458755 7 3020 87 248م دھوك كلي ابراھيم قاسم مسعود نعمان رشو عيدو الجبور 9619
قراج مخمور نينوى 67250582 9 3030 176 1049 قراج بيمان اسماعيل على مسعود يابه قادر حسن كاللى 9620
قراج مخمور نينوى 67250582 9 3030 176 1049 قراج بيمان اسماعيل على مسعود يابه قادر حسن كاللى 9621
سنجار سنجار نينوى 67649630 5 3011 14 10595 الشمال ميان قاسم عمر مسكين رشو قاسم   9622
سنجار سنجار نينوى 67009388 2 3009 106529 533 سنجار فاطمة عبدهللا عباس مسلط عبدهللا حامد نابت النابت 9623

عوينه كوير مخمور نينوى 67254397 5 3030 65 58 كوير احمد رحمان  مسيحة سعيد حسن زيندين  9624
سنجار سنجار نينوى 1 3010 110921 555 القيروان مشعل حجي نورر قورو فرو   9625
فاروق شيخان نينوى 67006446 1 3028 117899 590 شيخان كتي علي داوتي مشكو بيبو رشو نعمان 9626
سنجار سنجار نينوى 10 3010 102908 583 الشمال ميان ميرزا حسين مشكو حيدر خدر خلف البكواني 9627

باخليف زمار سنجار نينوى 3 3010 116505 583 الشمال جانه حسو سمو مشكو زيدي ريندار علي  9628
زمار سنجار نينوى 67649495 1 3011 143 779م الشمال بسى حسين زيدو مشكو عبدهللا حسن رمو  9629
زمار سنجار نينوى 1 3021 116664 584 الشمال مشكو قاسم علي اسماعيل الشركاني   9630

بارا سنجار سنجار نينوى 67006725 9 3009 115230 577 الشمال شيرين قاسم عمر مشكي حجي عمر ھبو المسقوري 9631
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دوشيروان كنديناوه مخمور 67970126 5 3049 147 1450 كنديناوة زليخا احمد صالح مشير ابراھيم حبيب   9632
كنديناوة مخمور 68224498 1 3042 105 141م كنديناوة فاطمه اومر حمد مشير ابراھيم محمد   9633

ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978827 2 3003 11 1413 شيخان مشير احمد خلف مردان   9634
كوير كنديناوة مخمور 7 3045 17 1241م كوير خالد ابراھيم احمد مشير اسعد كريم عبدهللا كردي 9635

شيخان شيخان نينوى 66979108 6 3004 187 2162 شيخان زوزان جميل اسماعيل مشير توفيق محمد صديق 9636
كلشين شيخان شيخان نينوى 66980291 4 3004 118612 594 شيخان اميره صالح خالد مشير جبرائيل رشيد عمر 9637

شيخان شيخان نينوى 66980061 2 3004 118731 594 شيخان حمديه سعيد محي الين مشير جرجيس احمد محو 9638
كوير مخمور نينوى 5 3029 90 1063 كوير فريدة محمد زينل مشير طاھر مولود عبدهللا  9639
كوير مخمور نينوى 4 3032 2 1437 مخمور ناھده عبدالقادر حسن مشير عبدالرحمن مصطفى حمد  9640
مخمور مخمور 4 3032 55727 279 قراج حسيبه كريم مولود مشير عثمان حسن   9641
كنديناوه مخمور 67944904 6 3049 91 1103 كنديناوة اواز سليم ابراھيم مشير عزيز حسن   9642
كنديناوة مخمور نينوى 67250615 9 3030 163 29 كنديناوة مامز طاھر عبدهللا مشير كريم عبدهللا حسين  9643

نوغران كوير مخمور نينوى 6 3029 170 1051 كوير زيان فارس محمد مشير محمد احمد محمد شيخاني 9644
كوير مخمور نينوى 10 3028 21 527 اربيل كردستان جبار مولود مشير محمد بكر   9645
برطلة حمدانية نينوى 4 3051 164 658 كوكب ناضل عباس مشير محمود علي محمود  9646

كربير زمار تلعفر نينوى 66883398 4 3001 61 2202م زمار كانيوار مصطفى ابراھيم مصطفى ابراھيم علي ابراھيم  9647
شيخان نينوى 66982653 10 3004 197 2163 شيخان كولستان امير شاكر مصطفى احمد جرجيس يونس 9648

شيخان شيخان نينوى 66980058 2 3004 17 768م شيخان شكريه حسين علي مصطفى احمد عمر عييسى 9649
البردية زمار تلعفر نينوى 1 3022 129861 650 زمار مصطفى اسماعيل حسين ابراھيم ال ابرنھيدة مصطفى ابراھيم 9650

قراج مخمور 4 3032 57 530 قراج قماش عارف رسول مصطفى اسماعيل عثمان مصطفى طال 9651
كرفقير شيخان نينوى 66979931 1 3004 22 1415 شيخان مسري سعيد يحيى مصطفى اسماعيل مصطفى عمر 9652

كوير مخمور نينوى 9 3028 48275 142 كوير مصديه جبار حمد مصطفى الياس عمر مولود  9653
عوينه شمامك مخمور 10 3029 174 1428م كوير مصطفى اودل رحمن حسن شيخ محمونزيره حسن مولود 9654

شيخان شيخان نينوى 66980045 2 3004 30 946م شيخان فرحو اسماعيل عمر مصطفى جرجيس قادر مصطفى 9655
عين عوي زمار تلعفر نينوى 9 3021 163 2146 زمار امنه خليل عبدالكريم مصطفى حسين ابراھيم عمر  9656
عين عوي زمار تلعفر نينوى 9 3021 163 2146 زمار امنه خليل عبدالكريم مصطفى حسين ابراھيم عمر  9657

زمار تلعفر نينوى 67375336 3 3022 25 910م ربيعه مصطفى حسين احمد اسماعيل ال اسماقمري ابراھيم سليمة 9658
مخمور مخمور نينوى 67251571 4 3031 120 105م مخمور ستي عمر عبدهللا مصطفى حمد قادر  خوشناو 9659

زيلكان شيخان شيخان نينوى 66979032 4 3003 78830 595م شيخان مصطفى خالد عبدالرحمن جمعه   9660
ترجان كوير مخمور 7 3032 37 103 كوير سيوى محمود رحمان مصطفى خضر رحمان   9661

سنجار سنجار نينوى 67006529 4 3005 141 1377م سنجار سعاد عبدهللا قاسم مصطفى خلف حمزة   9662
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376177 10 3022 32 246 ربيعه مصطفى درويش محمد درويش ال دروسليمه علي درويش 9663
كرفقير شيخان نينوى 66979942 1 3004 19 1415 شيخان خديجه خالد حسن مصطفى رشيد احمد حسين 9664
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66978414 8 3002 15 1420م شيخان مھديه عبدالغفور وحيد مصطفى رشيد عبو اسماعيل 9665

شيخان شيخان نينوى 66884219 7 3001 219 1419 شيخان ليلي يوسف رمضان مصطفى سعيد مصطفى احمد 9666
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 5 3021 31 2175م زمار مصطفى سليمان حسن مصطفى الحسنعدله حبش عبدى 9667

قوجه سبيلكه قراج مخمور 68224589 4 3042 28 1449م قراج بدريه سعيد محمد مصطفى طاھر اسماعيل   9668
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978206 4 3002 124 1413م شيخان مريم عبدهللا احمد مصطفى طاھر علي مصطفى 9669
تل المطر قراج مخمور 7 3032 151 283 قراج مياسه مصطفى اسماعيل مصطفى عارب قادر مصطفى  9670
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تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 2 3022 103 134 زمار عوينه رشيد محمد مصطفى عبدالرحمن محمد عمر  9671
شيخان شيخان نينوى 66978561 9 3002 52 573 شيخان زينب احمد سليمان مصطفى عبدهللا صبري مصطفى 9672

تل ذبيان زمار تلعفر نينوى 67376172 10 3022 132929 665 زمار حليمه جميل موسسى مصطفى عبدي ابراھيم تتر ال تتر 9673
كنديناوة مخمور 2 3003 31588 160 كنديناوة صافية جوكل ابراھيم مصطفى عزيز ابراھيم   9674

ناسة كوزراني كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 31988 160 كنديناوة صافيه جوكل ابراھيم مصطفى عزيز ابراھيم   9675
حصاروك قراج مخمور نينوى 6 3029 189 283 قراج صبيحه حسن على مصطفى عزيز احمد  لك 9676
عونيه زمار تلعفر نينوى 67458907 9 3022 36 2169م زمار قمريه صالح عثمان مصطفى عمر حسن ميرزا ال ميرزا 9677

برايم باول قراج مخمور 3 3030 170 1000 قراج فوزيه حسن حسين مصطفى عمر فقي سمايل  9678
م شيخان شيخان نينوى 66979843 7 3004 81 565م شيخان جبريه عمر مصطفى مصطفى عيسى عبدالكريم محمد 9679

برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66883547 6 3001 118736 594 شيخان مصطفى مجيد محمود سليمان   9680
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 192 1145 كنديناوة بفرين جواد خضر مصطفى مجيد مصطفى محمد  9681
كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 192 1145 كنديناوة بفرين جواد خضر مصطفى مجيد مصطفى محمد  9682

نوغران كوير مخمور نينوى 7 3044 177 1412 كوير ساميه محمد حسن مصطفى محمد قادر خضر  9683
عين موسي زمار تلعفر نينوى 10 3022 118 22202 زمار نور احمد يوسف مصطفى محمود علي مصطفى العلي 9684
سيبان زمار تلعفر نينوى 669786389 7 3002 191 2268م زمار حزتة رمو درويش مصطفى نصرت محمد بھجت  9685

بيره يدازه ديبكه مخمور 10 3032 80 105م كنديناوة معتبر احمد حسن مصطفى ياسين عبدهللا طه سورجي 9686
شيخان شيخان نينوى 66979855 7 3004 172 684 شيخان فيروز خضر علي مصطفي خليل محمد صالح 9687
كوير مخمور نينوى 6 3032 18 107 كوير بيان عبدهللا احمد مصطفي عبدالغفور صالح شريف  9688
ربيعه تلعفر نينوى 67375312 3 3022 93 910م ربيعه مصطفي عبدي محمد صوفي ال صوفييسري جاسم محمد 9689
شيخان شيخان نينوى 66980170 5 3004 118668 594 شيخان شيالن محمد امين مصطفى مصطفي عزيز قادر ممو 9690
فاروق شيخان نينوى 67006449 1 3028 1179050 590 شيخان صبري فريق حمو مصطفي علو عبو صالح 9691

جمه رش شيخان نينوى 66980043 1 3004 36 1412 شيخان زھره محمد امين مصطفي محمد محمد رسول 9692
كوير مخمور نينوى 3 3033 398 959 اربيل نھايه اسماعيل خضر مصعب يحيى عزيز محمد خوشناو 9693
كوير مخمور 10 3029 31 1165م مخمور ناھده معروف حمد مصلح اسماعيل حمد معروف  9694
زمار تلعفر نينوى 66883377 4 3001 58 56 سنجار شيماء عبدالواحد احمد مصلح عبدهللا احمد عبدهللا  9695
مخمور مخمور نينوى 5 3028 1 40 اربيل نھله كانبى زينل مصلح على خورشيد صالح  9696

كوزه بانكه كنديناوة مخمور 8 3032 100 1203م كنديناوة نفيسه حيدر داود مصلح كريم مصطفى عمر  9697
كرفقير شيخان نينوى 66979916 1 3004 2 1415 شيخان حليمه اسماعيل سليمان مصلح محمد يونس خلف 9698

سنجار نينوى 8 3007 156 889م سنجار خفشي علي خضر مطر صالح احمد ولي  9699
جانه كنديناوة مخمور 6 3028 138 29 كنديناوة زيان عبدالحميد محمد مطلب محمد احمد علي  9700

كركى حصارى زمار سنجار نينوى 67007902 6 3009 200 734م الشمال شيرين حسين محمود مطو ابراھيم حسو عتو الھسكانى 9701
الوردية سنجار سنجار نينوى 0344386 9 3010 86 813م القحطانية سيفي عباس حمو مطو جردو مطو حسين  9702

م سنجار سنجار نينوى 2 3021 99 56م سنجار زھرى كمال الياس مطو خلف الياس مطو ھبابات 9703
زمار سنجار نينوى 67726990 10 3012 98 2025 القحطانية ميان مطو خلف مطو قطو مراد محمود  9704

كرسي زمار سنجار نينوى 6 3010 148 306م الشمال حناس قاسم يوسف مطو كنجي خديدا عطو  9705
ميالى م سنجار سنجار نينوى 67006212 5 3007 111241 557م القحطانية عمشه محمود خلف مطو محمود خلف على شاني بافي 9706
يوفان زمار سنجار نينوى 0339879 8 3011 200 669 الشمال خنسو زبلو قير مطير علي درويش علي  9707
عوينه كوير مخمور نينوى 6 3029 158 477 كوير ستي محمد جرجيس مظفر احمد ميكائيل احمد روزبياني 9708
تل نجم كوير مخمور نينوى 1 3030 148 1678 كوير ھمين صديق  مظفر بكر حمد   9709
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زمزوك كورد كوير مخمور 6 3028 14 1082 كوير سوزان احمد محمد مظفر شريف خضر كريم  9710
زمزوك كورد كوير مخمور 6 3028 14 1082 كوير سوزان احمد محمد مظفر شريف خضر كريم  9711

كوير مخمور نينوى 67251629 4 3031 89 1063 كوير شھين دلشاد عبدهللا مظفر طاھر مولود عبدهللا  9712
كرفقير شيخان نينوى 66980008 1 3004 84 1425 شيخان سميره غازي اسماعيل مظفر طاھر يوسف طاھر 9713

شيخان شيخان نينوى 66980262 4 3004 173 31176 شيخان سعاد خليل محمد مظفر عادل ميرو اسماعيل 9714
كاوه ره كنديناوة مخمور 68224974 6 3042 187 1103م كنديناوة كزال فاروق محي الدين مظفر عبدهللا حسن اسماعيل  9715

كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 132 90 حمدانيه ره شى حسين كو معاويا محمد طاھر حسن محمد صالح 9716
شمال سنجار نينوى 67649956 7 3011 172 54م سنجار ليلى بابير سليمان معاوية شفان خلف ناصر ال ناصر 9717
كوير مخمور نينوى 9 3028 9 1428 كوير معاويه صابر جرجيس مصطفى شيخانجوان على مولود 9718
شيخان شيخان نينوى 66883895 5 3002 119708 599 شيخان مروشه\ محمد حامد معاويه صديق مصطفى حميد 9719
شيخان شيخان نينوى 66978594 10 3002 19435 598 شيخان حربيه سليم سليمان معتصم عبدالواحد عبدالرحمن ابراھيم 9720
كوير مخمور نينوى 8 3028 160 414 اربيل اسيا خالند عزيز معروف ابوبكر معروف   9721

جل نول كنديناوة مخمور 68224970 6 3042 63 1017 كنديناوة معروف اسماعيل احمد محمد مامةسينيعمبة حمد حسن 9722
سمايالوه كنديناوة مخمور 0000374 1 3034 195 71 كنديناوة فاطمه محمد اسماعيل معروف سليمان عزيز احمد  9723

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 126 1316 كنديناوة سوزان جواد عثمان معروف فارس طاھر كريم  9724
كنديناوة مخمور 67970223 4 3049 65 331م كنديناوة نجيبة اسماعيل حسن معروف كريم اسماعيل مولود  9725

كاميشتيه كوير مخمور نينوى 5 3029 51 1412 كوير ھرميه اسماعيل قادر معروف مولود حمدامين شريف  9726
كوير مخمور نينوى 5 3028 93 1073 اربيل بروين غريب خليل مغديد احمد صالح   9727

كل انجم كوير مخمور 8 3029 82 266م كوير صافيه مجيد اسماعيل مغديد اسماعيل محمود   9728
كوير مخمور 2 3032 171 60 مخمور فھيمه حمد عبدهللا مغديد بابير عزيز   9729

زماركبير كوير مخمور 1 3032 41 1427م كوير نجيبه اسعد مولود مغديد بيرداود حسين حمدامين اوكو 9730
نوغران كوير مخمور 3 3030 145 1678 كوير صبريه حمد برايم مغديد حسن محمد امين حسن  9731
طوبزاوه كوير مخمور نينوى 67170580 7 3030 29075 146 كوير خاتون رسول رشيد مغديد حمد اسماعيل شمزين  9732
سافله كوير مخمور نينوى 2 3029 132 1453 كوير فيروز انور حمه شريف مغديد صالح معروف 9733

كوير مخمور نينوى 5 3028 139 1418 كوير نسرين حمد عباس مغديد عمر محمد شمه  9734
ماجداوه كوير مخمور نينوى 7 3029 11 149 كوير ليلى عبدالرزاق اسماعيل مغديد قادر اسماعيل محمود  9735

كوير مخمور 1 3029 75 103م كوير خاتون انور مولود مغديد كريم خضر   9736
كوير مخمور نينوى 67250604 9 3030 31237 157 اربيل حربيه محمد امين صالح مغديد محمد امين   9737

ماجداوه كوير مخمور 6 3028 106 117م كوير سعاده مامه رسول مغديد محمد محمد رسول  9738
كنديناوة مخمور 68224693 2 3043 134 311م كنديناوة رويدة محمد كاكة رةش مغديد مولود عزيز خدر  9739

انجردك شيخان شيخان نينوى 66883721 9 3001 131 1413م شيخان مرزيه عبدالرحمن ياسين مقداد ادريس محمد سعيد 9740
البشر كلك حمدانية نينوى 67972154 3 3048 136 2305 حمدانية ربيعه رسول عبدالرحمن مقداد اسماعيل محمد عرب  9741
الوةر ديبكة مخمور 67972329 7 3049 25 1103 كنديناوة سامية سعد تؤفيق مقداد حسن حسين حسن بندييان 9742

برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66979957 5 3004 118746 594 شيخان دالل محمد طاھر عثمان مقداد صديق قاسم محمدامين 9743
العان شيخان شيخان نينوى 66979381 9 3003 94135 471 شيخان ضحى سمايل عبدهللا مقداد عبدي طاھر يونس 9744
تيجى شيخان شيخان نينوى 66978663 10 3002 116 1413 شيخان فيروز جاسم محمد مقداد عزيز احمد ككو 9745
باباو شيخان شيخان نينوى 66979186 6 3004 118677 594 شيخان ساھره محمدسليم عبدهللا مقداد محمد طاھر رشيد 9746

زمار تلعفر نينوى 67458901 9 3022 88 2168 زمار شھزاد طاھر فتاح مقداد محمد قاسم حسين  ال قاسم 9747
شيخان نينوى 66979742 10 3003 118794 594 شيخان نازك الياس جمعه مقداد مصطو كريم مصطو 9748
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سنجار سنجار نينوى 67007323 7 3005 121 1674م سنجار جيھان عبدالكريم احمد مقداد نوري سعدو سلطان  9749
ترجان كبر مخمور نينوى 66978970 3 3003 29331 147 كوير بھيه حسن رمضان مقديد عثمان رسول   9750

قراج مخمور نينوى 2 3033 55148 276 مخمور جيمن عمر علي مال عثمان حمشين سليم  9751
الورديه سنجار سنجار نينوى 67007824 5 3009 110129 551 القحطانية سيسه احمد علي ملحم بشار قاسم شينو زندنان 9752
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67006336 9 3009 110747 5540 القحطانية عندوش حموش خلف ملحم ميشو رشو حمد محي 9753

سنجار سنجار نينوى 67006056 5 3007 110517 553 القحطانية ساري مجك مراد ملكو حجي خدر بشار شافي باقي 9754
بئر ادم زمار سنجار نينوى 0344717 8 3010 114983 575 الشمال ليلو كارس خلف ملكو حسن ذياب شمو الھسكاني 9755

سنجار سنجار نينوى 67006088 5 3007 169 542 القحطانية خفشي خدر علي ملكو خديدا اوسكي حسو شافي بافي 9756
شمال سنجار نينوى 1 3015 114470 573 الشمال غزالة نايف ھوكة ملكو خلف ملكو محما  9757
سنجار سنجار نينوى 67007254 8 3007 74 782 الشمال عيشو سفر شيبو ملكو سعدو فندي قرا الھسكاني 9758
زمار سنجار نينوى 67649514 1 3011 35 780 الشمال ميتان حسن قاسم ملكو سعيد اوصمان مراد  9759

شيخان نينوى 1 3004 19 1413 شيخان ملكية فاو رجب حسن الكوراني   9760
قحطانيه سنجار سنجار نينوى 5 3010 179 1033 سنجار عدول خلف علي ملو الياس سليمان علي زندنان 9761
ھوارغل مخمور مخمور نينوى 67254523 6 3030 26245 132 مخمور حمد حسين  ممخان علي حسين علي كردي 9762
علي عبار زمار تلعفر نينوى 66883086 1 3001 198 2202م زمار سته علي صادق ممدوح حامد محو  المندو 9763

سنجار سنجار نينوى 67006779 1 3009 100 448 سنجار جميلة بدل عاصي ممو ابراھيم مرزا احمو  9764
كوير مخمور نينوى 7 3028 115 82 كوير قدريه مولود وسمان مناف رحمان احمد محمد  9765
م شيخان شيخان نينوى 66979843 7 3004 81 565م شيخان شفان محمد توفيق منجول محمد علي حمد 9766
زمار سنجار نينوى 67649908 7 3011 105525 528 سنجار منجي حجي حنو حسين    9767

كري كوري زمار سنجار نينوى 0344362 4 3011 115698 579 الشمال خلف حسين قاسو منجي سيدو قاسم   9768
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 113847 570 الشمال دخيل ملحم حمو منجي شعبو علي خلف السموقي 9769

زمار سنجار نينوى 0361952 10 3006 112924 565 الشمال بركات عمر كردي منجي فرحو بابو   9770
م سنجار سنجار نينوى 67006489 4 3005 40 448م سنجار صاجم ابراھيم حسين منجي قاسم علي بشار  9771

كري زركا زمار سنجار نينوى 9 3019 86 993م سنجار كيشي صالح  مندو خطيب خضر مندو  9772
كري زركا شمال سنجار نينوى 66982851 6 3006 189 919م الشمال بھاري حجي قاسم مندو نعمت موسى  العمري 9773

سنجار نينوى 6 3007 19867 550 القحطانية عدالن حيدر قاسو مندو ھبو خديدا حسن  9774
سيرمه كوير مخمور نينوى 5 3029 27000 135 مخمور ستي سعيد محمد منصور احمد حسن محمود  9775
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66883738 9 3001 172 1425م شيخان سميره محمود طيب منور محمد صالح سليمان 9776

مخمور 9 3042 منيج عمر محمدامين محمود الشيخاني   9777
شيخان نينوى 66982587 9 3004 8 762 شيخان خانم محمد مصطفى منيجه سليمان احمد يوسف 9778

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979818 7 3004 105 1906م شيخان جواھر محمد لطيف منيجه مصطفي حجي ابراھيم 9779
موسى رش زمار تلعفر نينوى 67376149 10 3022 149 1736 ربيعه عمشه محمد عثمان منيس صالح عبدهللا تاج الدين ال تاج ال 9780
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67805620 1 3024 35 2298م زمار مريم جوني علي منيس عبدهللا علو يوسف علو 9781

مخمور 67972682 5 3047 سازان احمد عمر منيف زين الدين عثمان حمد  9782
كوير مخمور نينوى 9 3029 28 1295 اربيل ازاد خضر  مھابات عمر عوال عزيز  9783

ماسكه زمار تلعفر نينوى 8 3021 62 2147 زمار عزيمه مراد تمر مھباش حسن ابراھيم تاج الدين ال تاج 9784
كه ور كوير مخمور نينوى 9 3032 142 1453 كوير ساھره كريم  مھدى صالح قادر رسول شيخاني 9785

كوير مخمور نينوى 67254439 8 3030 30816 155 اربيل مامز عزيز خورشيد مھدى قادر حسين   9786
ديبكة مخمور نينوى 1 3032 169 1046 كنديناوة حمديه عبدهللا شيخة مھدى محمد عمر عبدهللا  9787
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كوير مخمور نينوى 3 3033 69 1427 كوير فكريه قھرمان يونس مھدى مولود رمضان ابراھيم  9788
البرديه زمار تلعفر نينوى 7 3021 176 559 زمار منھومة علي حسين مھدي ابراھيم موسى سليمان  9789

محمد ابوالدي ربيعة تلعفر نينوى 6 3022 17 2202 ربيعه شاھة حمداوي حسو مھدي اسكان سليمان  االمحمد 9790
شيخان شيخان نينوى 66979574 8 3003 148564 743 شيخان شرين بھجت سليمان مھدي خلف صديق عمر 9791

الوليد زمار تلعفر نينوى 67376169 10 3022 257123 664 ربيعه زاھده محمد عمر مھدي صالح ابراھيم اسماعيل ال محي 9792
ماسكه زمار تلعفر نينوى 68003155 4 3024 89 568 ربيعه افين احمد رمضان مھدي صالح علي حسر  9793

برطله حمدانية نينوى 4 3051 148 960م حمدانية ھناء غانم محمود مھدي صالح مجيد   9794
سنجار سنجار نينوى 66883115 2 3001 109231 547 سنجار شيرين خليل زرا مھدي عبدهللا قاسو علي  9795
سنجار سنجار نينوى 67459803 9 3020 14415 523 سنجار شيمه خدر حامو مھدي عبيد ابراھيم يوسف  9796
شيخان شيخان نينوى 66883583 6 3001 143 1417م شيخان قدريه حمد ابراھيم مھدي عطو عبدالقادر مصطفى 9797
مخمور مخمور نينوى 9 3032 35 1437م كوير امل حسين زياي مھدي فوزي عبدالكريم عبدهللا كالي 9798

شورزرتكه كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 103 1435 كنديناوة بفرين محمود حمد مھدي كريم حمد قادر  9799
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883648 8 3001 58 2163م شيخان جيھان احمد خليل مھدي مجيد انور مجيد 9800

شيخان شيخان نينوى 66978534 9 3002 187 474م شيخان كوھدار شاكر خضر مھدي محمد امين محمد 9801
شيخان شيخان نينوى 66978198 4 3002 38 279 شيخان عيشي خدر صالح مھدي محمد امين محمد شريف الكوران 9802

داربستا شيخان شيخان نينوى 66977572 5 3002 23 2163م شيخان ھيفاء محمد حسن مھدي ولي عبدالرحمن جمعه 9803
سنجار سنجار نينوى 66982791 1 3006 106457 533م الشمال زريفة زكر بطوش مھدية الياس سيدو   9804
كوير مخمور نينوى 67250571 9 3030 11 134 اربيل عمر قادر بايز مھديه رحمان رمضان   9805
كوير مخمور نينوى 5 3029 28695 144 كوير مھديه علي عنتر     9806
زمار تلعفر نينوى 5 3021 17 408م زمار محمد يوسف ياور مھديه محمدبشير عبدالكريم  عبدالكريم 9807

حج باھف زمار تلعفر نينوى 6 3001 37 2112م زمار دلفين رمضان احمد مھند محو محمد ابراھيم  9808
شيخان شيخان نينوى 66979262 6 3003 52 291م شيخان حليمه محمد يعقوب مھور اسماعيل عبدي علي 9809

مھد فاروق شيخان نينوى 67009300 1 3028 91 1424 شيخان فاتي خديده كوجي موري جلو عبو بريم 9810
عبدليه شيخان نينوى 66982672 10 3004 8 1421م شيخان تيلي محمدشريف علي موري قادو رشيد  9811

شيخان شيخان نينوى 66980178 5 3004 119384 597 شيخان حياه الياس علي موري قادو رشيد  9812
شيخان شيخان نينوى 68002538 10 3027 39 753 شيخان طيار دومان  موري قادو رشيد   9813
شيخان شيخان نينوى 68002538 10 3027 39 753 شيخان عبدة طيار دومان موري قادو رشيد   9814
سنجار سنجار نينوى 2 3018 106257 532 سنجار عدالن عمال اومر موسو علي ابراھيم عليكي  9815

ھمدان سنجار نينوى 4 3008 116468 583 الشمال موسو مرزا قاسم موسو    9816
باباو م شيخان شيخان نينوى 66979157 6 3004 118691 594 شيخان صافيه فقي معروف موسى ابراھيم ابراھيم صيف 9817

زمار سنجار نينوى 67727597 8 3012 105 591م الشمال خنسى يوسف خلف موسى ابراھيم بكو موسى  9818
حمدانى زمار تلعفر نينوى 10 3021 141 2212م زمار غزاله حسين حسن موسى ابراھيم ميكائيل احمد االبراھيم 9819

كوير مخمور نينوى 67254454 6 3030 94 174 كوير جوجي محمد على عبدالرحمن موسى احمد خضر   9820
زمار سنجار نينوى 4 3010 156 915م الشمال ارزان برھيم عسو موسى بورتو ناصر كلشى الخالي 9821

شيبانه زمار تلعفر نينوى 66883464 5 3001 47 2169م زمار غريبه جمعه حسن موسى جعفر رشو عمر ال ھسن 9822
كرقباط سنجار سنجار نينوى 67007747 10 3008 108132 541م القحطانية شكريه ابراھيم عبدهللا موسى حسن علي عطو السرحوكي 9823

سنجار سنجار نينوى 1 3021 109813 545م سنجار عدالت حسين حسن موسى حسين احمد سليمان  9824
فاروق شيخان نينوى 66980230 4 3004 47 1906 شيخان شكريه حيدر محمد موسى خليل محمد سلمان 9825
قراج مخمور نينوى 10 3032 151 1128 قراج بيخال عثمان مصطفى موسى طاھر نامق اسعد ساره ى 9826
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قراج مخمور 8 3032 1454م قراج نخشين محمد عبدهللا موسى عبدهللا على بايز سيان 9827
زمار تلعفر نينوى 5 3021 132934 665 ربيعه نوفه حسين خالد موسى عبدي ابراھيم تنر ال ابراھيم 9828
شيخان شيخان نينوى 0306620 3 3002 87 420 شيخان رمزيه احمد محمود موسى علي علي يوسف 9829
شيخان شيخان نينوى 0306620 3 3002 87 420 شيخان عمر صالح سليمان موسى عمر رشيد محمد 9830

قيماوه شيخان شيخان نينوى 66979206 6 3003 118511 593 شيخان فوزيه علي احمد موسى عمر عبدهللا مصطفى 9831
كل اغجم كوير مخمور نينوى 4 3029 85 1117م كوير خديجه اسعد رمضان موسى قادر طه قادر  9832

زمار سنجار نينوى 6 3010 39 1343 الشمال شيرين علي الياس موسى قاسم حسن   9833
بارا زمار سنجار نينوى 67649530 1 3011 179 877 الشمال عمشي خدر مراد موسى كنعان غانو حطي السموقي 9834

سنجار سنجار نينوى 67459943 8 3020 3 2297م سنجار نوره محمد امين موسى محمد عبدالكريم   9835
حجزة زمار تلعفر نينوى 66883814 10 3001 69 2288م زمار رفعه رشو سلو موسى مرزا علي عمر  9836

زمار تلعفر نينوى 66883217 3 3001 1 1312م زمار موسى مصطفى ابراھيم مصطفى االبرروز موسى مصطفى 9837
زمار تلعفر نينوى 66883217 3 3001 1 1312م زمار موسى مصطفى ابراھيم مصطفى االبرشيرين عثمان اسماعيل 9838
شيخان شيخان نينوى 66980072 2 3004 117052 586م شيخان زھور محمد توفيق محمد سلي موسى مصطو خالد محي 9839

باره زمار سنجار نينوى 0340780 8 3011 105 852م الشمال بيزار خليل مجو موسى ملحم مراد ملحم السموقي 9840
باباو شيخان شيخان نينوى 66884229 7 3001 193 1419م شيخان كلثوم قادر حسين موسى منور محمد صالح 9841

سنجار سنجار نينوى 66883264 3 3001 157 2233م سنجار كامله كجان صالح موسى يوسف حمزه محي  9842
حمدانية نينوى 67972440 5 3048 66 397 حمدانيه سعاد علي عباس موسى يونس حمكو   9843

زمار تلعفر نينوى 0361956 4 3002 137 2268 زمار عزيمة فيصل عمر موسى يونس علي نعمت  9844
زمار تلعفر نينوى 66883347 4 3001 56 780 سنجار ششيرين رمضان خلو موسي تمر صبري برجس  9845

سحيلة زمار تلعفر نينوى 67805549 10 3023 103 2147 زمار سعدية حسين رشو موسي حاجي غازي عبدو  9846
كر فقير شيخان نينوى 66982697 10 3004 8 1415 شيخان وعديه شريف محو موسي حجي عبدهللا محمود 9847

سنجار سنجار نينوى 67006869 7 3009 106510 533 سنجار اميره موسي سليمان موسي سليمان حمو حسين الحسين 9848
خان اصيفة زمار تلعفر نينوى 67375119 6 3022 149 2112 زمار امينة حامد سليمان موسي عبدالرحمن محمد مصطفي  9849
كر فقير شيخان شيخان نينوى 67008041 3 3004 52 1413م شيخان رمزيه داود محمد موسي عزيز احمد ككو 9850
عين حلوه شيخان شيخان نينوى 66982489 8 3004 136 330م القوش بسنه حسن خمو موسي عيسي محمد موسي 9851
جخرى زمار تلعفر نينوى 3 3021 95 189م زمار نازي جديع سعدون موفق عمر حاجي ابراھيم حاجي 9852
كارنيات كنديناوة مخمور نينوى 67944620 5 3035 32616 164 كنديناوة عائشة سلطان عبدالقادر مولود احمد قادر رحمان  9853
البشر كلك حمدانية نينوى 67972618 7 3048 62 862م حمدانية اديبة احمد علي مولود احمد محمد عبدهللا  9854

برايم باول قراج مخمور نينوى 9 3032 56152 281 قراج حسنيه مصطفى احمد مولود حمد اسماعيل احمد بلباس 9855
كنديناوة مخمور 68224867 5 3043 67 8 كنديناوة زينب حويز ميكائيل مولود حمد علي مولود  9856

بيربوب شيخان شيخان نينوى 67009140 1 3005 118732 594م شيخان سكينه محمد امين احمد مولود رشيد محمد علي 9857
كوير مخمور نينوى 3 3033 67 1427 كوير عطيه كريم فقى عبدهللا مولود رمضان ابراھيم   9858
كوير مخمور نينوى 10 3028 26001 146 كوير نزيھه سعيد معروف مولود سعيد معروف احمد شيخانى 9859

تل انجم كوير مخمور نينوى 67254407 5 3030 38 414 كوير زكيه امين ابراھيم مولود سليمان مولود   9860
ترجان كوير مخمور نينوى 1 3030 29326 147 اربيل خديجه عوال قادر مولود صادق مولود امين  9861
شوريلكه قراج مخمور نينوى 67254391 5 3030 55349 217 قراج خديجه توفيق محمد مولود صالح ايوب حسين لك 9862

سنجار سنجار نينوى 66980309 1 3006 47 448م سنجار خيريه محمد علي مولود عساف الياس عبدي البيوات 9863
قوجه سبيلكه قراج مخمور نينوى 7 3029 82 1049 اربيل نوروز عثمان وسو مولود محمد جميل   9864

شيخان شيخان نينوى 66978894 3 3003 13 2161 شيخان مولود محمد عصمان محمد   9865
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زيلكان شيخان شيخان نينوى 66982454 8 3004 118 1413م شيخان روناك صديق علي مولود محمد محمدسعيد عبدالكريم 9866
كوير مخمور نينوى 67254605 7 3030 168 905 اربيل فوزيه انور رشيد مولود ويسى احمد حمدامين  9867

زيلكان م شيخان شيخان نينوى 67009170 1 3005 78 1415م شيخان سھام ابراھيم اسماعيل ميان خضر علو شينو 9868
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980154 5 3004 26 1403م شيخان بلقيس جاسم محمد ميان ميكائيل حسن  9869

سنجار سنجار نينوى 110210499 5 3002 136 2269 سنجار اسالم عبدالمجيد بدل ميدي سعيد بدل حمزو عقدوعلي 9870
كوير مخمور نينوى 6 3030 170 1412 كوير نھاية صابر  ميران جوھر كريم   9871

كعيتل كوير مخمور 3 3030 73 1063 كوير شكريه علي عمر ميران عزيز احمد   9872
كوير مخمور 2 3030 66 1437م كوير مدينه محمد كريم ميران قادر كريم عبدهللا كردي 9873

كاريتان ديبكه مخمور نينوى 2 3033 47 1450 كنديناوة عيشي حسن احمد ميران محمد احمد  نانه كه لي 9874
البشر كلك حمدانية نينوى 67972374 5 3048 166 900م حمدانيه كتيبه سعيد احمد ميرخان جالل سعيد   9875
ماسته زمار تلعفر نينوى 66883205 3 3001 4 2146م زمار وضحه حاجي احمد ميرخان حسين الوند حاجي ال قاسم 9876
البشر كلك حمدانية نينوى 67972222 3 3048 114 2305 حمدانية خوله ياسين محمد امين ميرخان طاھر جرجيس قادر  9877

زمار تلعفر نينوى 67375229 5 3022 132956 665 زمار كريمة جدعان علي ميرخان محمد حاول شرف  9878
كوير مخمور نينوى 5 3032 126 11368 اربيل محبوبه محمد عمر ميرخان محمود كريم حمد  9879
كلك حمدانية نينوى 67972632 7 3048 66 397 حمدانيه مھديه عبدهللا  ميرخان يونس حمكو يونس  9880
قراج مخمور نينوى 4 3032 37 1254 قراج نوروز خضر عبدهللا ميرزا ابراھيم علي   9881

سنجار نينوى 3 3008 120 953 القحطانية كوزي سليمان محو ميرزا احمد محو ربو الزندنان 9882
سنجار سنجار نينوى 67009360 10 3005 87 976 سنجار حاني جردو علي ميرزا حجي ميرزا خليل حكرش 9883
زمار سنجار نينوى 5 3012 113249 567 الشمال مجو حماد شمو ميرزا حسين ناصر دربو الشركاني 9884
زمار سنجار نينوى 67007608 5 3008 113486 568 الشمال صبري بركات رشو ميرزا خدر قادو خلف الدناوي 9885
زمار سنجار نينوى 67007608 5 3008 113486 568 الشمال ھايس عيسى خدر ميرزا خدر قادو خلف الدناوي 9886
قراج سنجار نينوى 67649335 2 3011 110582 553م القحطانية بسى حكرش خديدا ميرزا خديدا ايكان على  9887

صيالي سنجار سنجار نينوى 67007768 5 3009 104499 523م سنجار غزال كجي يوسف ميرزا خضر عطك ميعا القيراني 9888
الوردية سنجار سنجار نينوى 0344398 9 3010 110323 554 القحطانية كوري سليمان بحري ميرزا درويش كالو علي حمو 9889

زمار سنجار نينوى 67458243 6 3020 28 541 الشمال نيسان قاسم ابراھيم ميرزا سليمان داود   9890
زمار سنجار نينوى 67649473 1 3011 64 306 الشمال عدول خلف مراد ميرزا صالح احمد باجو  9891
سنجار سنجار نينوى 0344758 8 3011 108359 544 القحطانية ميان خلف عثمان ميرزا علي مراد شرو العمو 9892

كني زمار سنجار نينوى 2 3011 113036 566م الشمال بيزار عبدهللا خمي ميرزا غانم علي ھنو عيسي 9893
الورديه سنجار سنجار نينوى 67006276 9 3008 110774 554 القحطانية شيرين حمد حجي ميرزا قاسم حجي قاسم زندنان 9894
بارا زمار سنجار نينوى 67649874 6 3011 68 615م الشمال عدول ناصو حميد ميرزا قوال موسى خلف  9895
كابارا القحطانيه سنجار نينوى 67006241 3 3009 110036 551م القحطانية نصافى الياس خلف ميرزا قيرو درويش حسو  9896

زمار سنجار نينوى 0196335 9 3014 148 781 الشمال ھوري قاسم ابراھيم ميرزا كتي قاسم ناصر  9897
كلشين شيخان نينوى 67009003 5 3005 35 1403 شيخان ساھره احمد محمد ميرزا محمد عبدهللا ميكائيل 9898

سنجار سنجار نينوى 67006883 7 3009 106434 533م سنجار ھاجر صالح موسى ميرزة خليل برو توبو  9899
مھدالقديمه زمار شيخان نينوى 67250950 1 3028 11799 590 شيخان دزوار قاسم عبدي ميرم حجي درويش سليم 9900

شمال سنجار نينوى 67007930 6 3009 80 358 الشمال غزال حسن ميرزا ميرو خضر باجو جلو الھسكاري 9901
سنجار سنجار نينوى 67006794 1 3009 143 928م القحطانية خنسى ناصر على ميسو موسى رشو بشار سلو 9902

كرسى شمال سنجار نينوى 67007610 5 3008 113354 567م الشمال ليلى شفانه حجى ميشو برى شمو محمود  9903
صيالي سنجار سنجار نينوى 67649592 10 3011 122 976 القحطانية فاطمه علي عيسى ميشو خدر ابراھيم شرو  9904
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لبورديه سنجار سنجار نينوى 3 3008 11023 552 القحطانية قمري مراد خلف ميشو خديدا قرو كلي  9905
كوجو سنجار سنجار نينوى 67727084 1 3012 168 531 سنجار نوره اسماعيل لوكو ميشو عمو سلو اوسو المندكاني 9906

كوير مخمور نينوى 2 3029 133 21132 كوير سالم ميكائيل  ميعاد عباس ولي علي  9907
زمار تلعفر نينوى 67375250 5 3022 84 618 زمار كلستان محمود محمد ميفان عبدهللا احمد  ال مراد 9908

البشر كلك حمدانية نينوى 67972180 3 3048 193 463 حمدانيه صبيحة عبدهللا خطب ميكائيل اسماعيل جرجيس سفر  9909
سعداوة كوير مخمور 68224672 2 3043 9 117م كوير كزال عبدهللا عبدالقادر ميكائيل بابير احمد عوال  9910

كوير مخمور 8 3032 33 116م كوير غاليه ابراھيم احمد ميكائيل حسين عبوك عبة  9911
شيخان شيخان نينوى 66979091 4 3003 119384 597 شيخان حزنه كركو اودي ميكائيل خورشيد عمر اسماعيل 9912

شمامل كوير مخمور 3 3030 181 1081 كوير فيان ابراھيم عوال ميكائيل رشيد عثمان   9913
شيخنا شيخان نينوى 66979140 6 3004 190 768 شيخان فدريه اومر صالح ميكائيل عبدالحميد مجيد يونس 9914

كرفقير شيخان شيخان نينوى 66978161 4 3002 175 1403م شيخان جاريه رشيد علي ميكائيل عمر موسى عمر 9915
صفية كوير مخمور نينوى 7 3028 154 1243 كوير كرجي حسن برا ميكائيل محمد برا مصطفي  9916

شيخان شيخان نينوى 66979582 8 3003 94 1403 شيخان حياه اسماعيل يوسف ميكائيل محمد سليم يونس 9917
سمايالوة كنديناوة مخمور نينوى 67970105 5 3049 162 141م كنديناوة سعادة جعفر حسن ميكائيل نوري صابر صالح  9918
البشر كلك حمدانية نينوى 67972196 3 3048 170 2305م حمدانيه بفرين رشيد عثمان ميكائيل ياسين يوسف ميكائيل  9919
بني ادم زمار سنجار نينوى 67007600 5 3008 116550 583 الشمال ايلخان سيدو كلي نائف خانو حجي فانو جروت 9920

زمار سنجار نينوى 6 3010 116773 584 الشمال نادرة   نائف رشوكا حسين   9921
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67375387 3 3022 192 2287م زمار عمر عبدالكريم عمر نائله جميل صالح احمد  9922
خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 67375387 3 3022 192 2287م زمار نائله جميل صالح نائله جميل صالح احمد  9923

قراج مخمور 67646378 5 3028 187 96 قراج سھام قادر حمه شريف ناجي احمد عمر كاكة سيان 9924
دمطاوه قراج مخمور 8 3032 122 1454 قراج كوليزار احمد اسماعيل ناجي عمر عبدهللا حمد رسيان 9925

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66979612 5 3003 107 2169م سعاد خضر عمر ناجي كريم احمد   9926
جلتوك كنديناوة مخمور 7 3032 3 1177 كنديناوة به يان طاھر عبدالرحمن ناجي كريم علي عمر  9927

قراج مخمور 67970668 7 3050 31 1096م قراج ناجيه احمد حميد عبدهللا    9928
بيربوب م شيخان شيخان نينوى 66979989 5 3004 151 665 شيخان شيماء قيس صالح نادر ابراھيم عمر ابراھيم 9929
عوينة كوير مخمور 68224159 1 3043 21 1453 كوير حليمة صادق شريف نادر اسماعيل اومر   9930

كنديناوة مخمور 8 3029 30618 154 كنديناوة سميعه حسن محمد نادر خضر عبدهللا بيرداود كردى 9931
كالورش كوير مخمور نينوى 5 3029 30358 152 كوير فوزيه رسول حسين نادر سعيد محمد   9932

ديبكه مخمور نينوى 67944602 5 3035 33659 169 كديناوه سينه رفعت ابراھيم نادر سمايل محمود حمد  9933
كه ور كوير مخمور نينوى 67254613 7 3030 9 1445 كوير نخشين محمد حمد امين نادر صابر وسمان عبدهللا شيخان 9934

كوير مخمور 2 3030 131 113 كوير كل نام صابر عثمان نادر عمر حسين اسماعيل  9935
برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980109 2 3004 713 11967 شيخان كلبياز عادل ابراھيم نادر فرحان الياس يوسف 9936
زماره سمبس كوير مخمور نينوى 5 3032 50 1460 كوير قمر برھان حمد نادر كريم حمه عبدهللا  9937

كوير مخمور 4 3032 105 1133 كوير سعادة عزيز علي نادر ياسين حمد موسي  9938
قلعه موسى زمار تلعفر نينوى 5 3021 125 491م ربيعه عمر خالد عبدهللا نادره احمد محسي   9939
ماسكة زمار تلعفر نينوى 10 3021 132618 664 ربيعه نھار عبدالرحمن احمد نارنج علي احمد كروان ال كروان 9940
جخري زمار تلعفر نينوى 2 3022 129430 648م زمار سليمان عمر علي ناز بادر عبدي خلف العلي 9941
جلتوك ديبكه مخمور نينوى 67251573 4 3031 61 992م مخمور جوان حسين عثمان نازم عزيز رسول حمد  9942
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805584 1 3024 87 2189 زمار حسين علو على نازو يوسف عثمان عمادى ال ويردى 9943
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شكليه زمار تلعفر نينوى 67375142 6 3022 13242 663 زمار عمر ميرزا عيسو نازي برندار ناصر محو  9944
عوينه زمار تلعفر نينوى 67376160 10 3022 132857 665 ربيعه بادر قاسم علي نازي تاج الدين ھسام علي ال علي 9945
كنداله شيخان شيخان نينوى 67250947 1 3028 11792 590 شيخان حيدر اسماعيل مصطوم نازي حسين نعيمي عزيز 9946

تلعفرموس رش زمار تلعفر نينوى 67375236 5 3022 19 1373م ربيعه علي حسين  نازي خالد سليمان مراد ال مراد 9947
موسي رةش زمار تلعفر نينوى 67805533 10 3023 130708 664 ربيعه حميد كلش علي نازي خالد يوسف  ال ھسن 9948

زمار تلعفر نينوى 0194840 8 3021 132925 665 ربيعه نازي رشيد اسماعيل كجل    9949
عوينه زمار تلعفر نينوى 7 3022 132885 665 تلعفر نازي رشيد قاسم علي ال علي   9950
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67375481 8 3022 132642 664 ربيعه حسين على ھسام نازي قاسم اصالن بشار ال ھسام 9951

جمھرھشش شيخان شيخان نينوى 66979768 9 3003 118808 595 شيخان صاريه محمد امين شعبان نازي محمد علي احمد 9952
سنجار سنجار نينوى 66883067 1 3001 14278 522م سنجار حميده احمد عبدهللا نازي مصطفي عيسى   9953
سنجار سنجار نينوى 66883067 1 3001 14278 522م سنجار عبدالواحد احمد عبدهللا نازي مصطفي عيسى   9954
سنجار سنجار نينوى 66883067 1 3001 14278 522م سنجار مريم احمد عبدهللا نازي مصطفي عيسى   9955

دوكركان كوير مخمور 8 3032 96 160م مخمور صابر بيرداود احمد ناسكه رسول احمد عبدهللا اومر بل 9956
زمار سنجار نينوى 67647951 7 3015 116087 581 الشمال زريفة كندور سمو ناسو مراد خدر خلف البكري 9957

خورمه له كنديناوة مخمور 67944635 5 3035 31091 156 كنديناوة رقية رمضان ابوبكر ناصح ابوبكر حسين قادر  9958
كندال قرة ديبكة مخمور 68224642 2 3043 124 609م كنديناوة بلقيس عبدهللا عبدهللا ناصح حسن فتاح اسماعيل بامندي 9959

ديبكه مخمور نينوى 1 3029 3 1028م كنديناوة بيري روؤف مصطفى ناصح سعدي علي  شيروانى 9960
قراج مخمور نينوى 6 3032 23 118 كوير نخشين محمد ابراھيم ناصح شاكر احمد عزيز  9961
كوير مخمور نينوى 2 3029 39 1427 كوير ناصح صابر جرجيس مصطفى شيخانساميه كريم على 9962

جلھويزه ديبكه مخمور 67649229 5 3031 64 1046 كنديناوة صنيعة احمد جكل ناصح صالح رشيد   9963
مخمور مخمور 8 3032 104 1454 قراج خالصة سعيد ادم ناصح على ابراھيم  مرزان 9964

ديبكه كنديناوة مخمور 8 3029 30800 154 كنديناوة قدريه طه محمد ناصح على مصطفى فتاح  9965
برازي صغير شيخان شيخان نينوى 66979960 5 3004 103 2163م شيخان بشري حميد ميكائيل ناصر ابراھيم حميد عبدالرحمن 9966
شاميكا شمال سنجار نينوى 67006224 3 3009 9 669 الشمال بسي كجي رشو ناصر الياس نمر عيشي خالتي 9967
شيانه زمار تلعفر نينوى 66979616 5 3003 60 2268م زمار فاطمة خالد ھسام ناصر بادو علو خلف ال خلف 9968

قراج مخمور نينوى 5 3028 149 1418 اربيل حسيبه رشيد سعيد ناصر حسين حمشين سليم كوردا 9969
قراج مخمور نينوى 5 3028 149 1418 اربيل حسيبه رشيد سعيد ناصر حسين حمشين سليم كوردا 9970
قراج مخمور نينوى 5 3028 149 1418 اربيل حسيبه رشيد سعيد ناصر حسين حمشين سليم كوردا 9971
سنجار سنجار نينوى 67009189 6 3005 98 1059 سنجار عمشة شرف مراد ناصر حسين علي مراد الھدكات 9972

كنداله شيخان شيخان نينوى 67250943 1 3028 16 1421 شيخان سيفي علي ابراھيم ناصر خديده رشو  9973
مخمور 67972696 5 3047 كوستان عمر  ناصر رحمان قرنى   9974

زمار تلعفر نينوى 67376170 10 3022 78 61 سميل ربيعة خمو قادر ناصر علي ناصر محو  9975
فاروق شيخان نينوى 66980229 4 3004 118758 594 شيخان عائشه محمد امين احمد ناظم احمد مصطفى حسن 9976

ديبكه كنديناوه مخمور نينوى 67970217 4 3049 7 1407م كنديناوة ناديه علي عبدهللا ناظم اسماعيل محمدامين عمر  9977
قراج مخمور 7 3029 2 1168م قراج بفرين عبدهللا نادر ناظم انور عبدهللا سعيد بلباس 9978
كوير مخمور 8 3032 196 306م مخمور درخت ارشد عبدالوھاب ناظم جالل اسماعيل   9979

سنجار نينوى 66981150 3 3006 2 448م سنجار نظيفه كنجو شمو ناظم جميل شمو يوسف  9980
قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375235 5 3022 146 319م ربيعه نوفه شيب حاجي ناظم حسو ابراھيم صوفي  9981

زاكة كوير مخمور 68224166 1 3043 33 1453 كوير سعاده رؤوف طيب ناظم حسين حمد خالند زنكنه 9982
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كنداره قل ديبكه مخمور 67250609 9 3030 5 1451م كنديناوة شيالن نادر قادر ناظم حسين قادر يوسف  9983
كنديناوة مخمور 67254559 7 3030 47 992م كنديناوة ئاواز عبدالقادر عبدالكريم ناظم حسين مصطفى معروف  9984
كوير مخمور نينوى 3 3033 83 1048 اربيل نھله عبد مصطفى ناظم خضر حسن   9985
قراج مخمور نينوى 67250560 9 3030 5152 273 قراج نازنين صالح ابابكر ناظم رحمان نادر   9986

ماجداوه كوير مخمور نينوى 5 3032 140 1427 اربيل كوثر سعيد حسن ناظم رسول شيخه   9987
ديبكة مخمور 9 3029 1609 1048 مخمور شاھده عثمان خورشيد ناظم سعيد اسماعيل حسن  9988
كوير مخمور نينوى 10 3030 94 1253 مخمور فانعة مصطفي رسول ناظم عثمان حمد امين حسن روزبياني 9989
كنديناوة مخمور نينوى 9 3029 142 608 اربيل حليمه عمر قرةنى ناظم عزيز حسين وسمان  9990

حمداغا زمار تلعفر نينوى 6 3021 198 2146م زمار شيرين صبري عزيز ناظم علي احمد عزيز العزيز 9991
كلشين شيخان نينوى 67009009 5 3005 79 1906م شيخان ماجده محمد امين انور ناظم علي مجيد يونس 9992

مخمور مخمور 2 3032 7 1350م مخمور شاديه سليمان علي ناظم عوال حمد حسين ادمربل 9993
مخور مخمور نينوى 8 3028 78 77 مخمور عظيمه محمد اسعد ناظم قادر عمر   9994
كوير مخمور 10 3028 129 1222م كوير لعلي صديق حسين ناظم مجيد حسين   9995
كوير مخمور 40 3029 129 1322 كوير لعلي صديق حسين ناظم مجيد حسين   9996

مطرادسارلي كوير مخمور نينوى 4 3032 34 1081 كوير دلخوش بھجت حمد ناظم محمد ركن الدين   9997
كوير مخمور نينوى 2 3030 95 220 اربيل بھيه مجيد احمو ناظم محمد مكايل   9998

زيلكان شيخان شيخان نينوى 66978902 3 3003 118814 595م شيخان ناظم محمود حسن احمد   9999
كنديناوة مخمور 6 3028 53 1316 كنديناوة قمر ابراھيم عبدهللا ناظم مصطفى قادر حمد  10000

عبداليه شيخان شيخان نينوى 67009129 1 3005 74 1417 شيخان زيان حسين حسن نافع رشيد جبرئيل رشيد 10001
ديبكه مخمور نينوى 4 3029 30911 155 كنديناوة نكار جعفر محمود نافع طاھر محمود سيودين  10002

دار خورما كنديناوة مخمور 4 3036 3 1045 كنديناوة جيھان حسن عبدهللا نافع فارس طاھر كريم  10003
كوير مخمور 67254651 8 3030 93 358 كوير علي امين  نافعه عثمان بيرداود   10004

ماجداوه كوير مخمور 67254403 5 3030 28 58م كوير عبدهللا حسين علي نافعه محمد علي عبدهللا  10005
كوير مخمور نينوى 2 3029 80 1028م كوير بيريفان جادر محمد نالي معين مصطفى احمد  10006
كنديناوة مخمور 67972833 7 3049 89 606 كنديناوة خوناو قادر مصطفى نامق بكر حمد قادر  10007

مالقره كنديناوة مخمور 7 3032 75 44 اربيل سنيه احمد حسن نامق جواد صادق حسين  10008
ازيكة تمو قراج مخمور 1 3030 68 1381م قراج اخطر ابراھيم عبدهللا نامق سوار خضر عثمان بنديان 10009

كوير مخمور 10 3030 27128 136 مخمور سيوى حمد رحمان نامق عبدهللا عثمان على  10010
كوير مخمور نينوى 3 3032 28566 143 كوير رحمه ھياس نصرالدين نامق عبدهللا على شمس الدين  10011

كاوةر كنديناوة مخمور 8 3032 92 141 كنديناوة سيوي بيربال ميرزا نامق عمر احمد   10012
كوير مخمور نينوى 1 3030 183 82 مخمور كالويز محمد عبدهللا نامق عمر سمايل   10013
ديبكه مخمور نينوى 2 3033 30732 154 اربيل عبدالكريم علي  ناھده صابر عارب   10014
كوير مخمور نينوى 8 3028 29552 148 كوير موسى سليمان  ناھده صمد كريم   10015

ديبكة كنديناوة مخمور 68224853 5 3043 31002 156 كنديناوة ناھده عثمان مصطفى مام خوله    10016
تل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 131737 659 زمار نومه سليمان عباس نايف ابراھيم علي محمد البوفكاني 10017

زمار سنجار نينوى 0194404 1 3015 348 567 الشمال غزال مشو خلف نايف باجو حمو خلف الدخى 10018
بارا شمال سنجار نينوى 67727502 6 3012 67 915م الشمال وضحة برو باجو نايف بركات سمير ناصو  10019

شيخان شيخان نينوى 66978910 3 3003 200 684م شيخان مياسه صديق قاسم نايف بلو عبدال بلو 10020
كنديناوة مخمور نينوى 1 3033 16 603 اربيل ساكنه نورى احمد نايف جوھر صالح   10021
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ثل ابو طاھر زمار تلعفر نينوى 6 3021 180 290 زمار مريم ابراھيم محمد نايف حسن علي ناصر  10022
شمشوله كوير مخمور نينوى 5 3028 86 67 اربيل كامله كريم جبار نايف حسين احمد بيرداود  10023

كري حصاري زمار سنجار نينوى 67007899 6 3009 114736 574م الشمال فاطمة ابراھيم كاضي نايف خلف حجي صالح  10024
مجمع التاميم زمار سنجار نينوى 8 3010 114454 573 الشمال عدالن خليل ابراھيم نايف رشو خلف سفر الجعفري 10025
خانصور زمار سنجار نينوى 67727599 8 3012 95 358م الشمال نديفه اسماعيل حسين نايف رشو عبدهللا ملكو  10026

ديبكة مخمور 9 3029 47 1060 كنديناوة عطية مولود محمد نايف زين الدين عثمان حمد  10027
سنجار سنجار نينوى 67647598 6 3031 103896 521 سنجار تركو يوسف ھافنت نايف سعيد خضر جندي  10028

تل بعرور كوير مخمور نينوى 67254653 8 3030 29156 146 مخمور فخريه عمر ابراھيم نايف سليمان احمد قادر  10029
زمار سنجار نينوى 67007229 9 3007 115359 577 الشمال اليفة حسين صالح نايف سيدو قولو محمد  10030
زمار سنجار نينوى 67007229 9 3007 115359 577 الشمال اليفة حسين صالح نايف سيدو قولو محمد  10031
كوير مخمور نينوى 8 3028 33 13688 كوير نزيره يوسف احمد نايف شاكر رشيد عزيز  10032
سنجار سنجار نينوى 10 3010 25 423 الشمال زريف دومو خلف نايف شيخو نايف اوسو الداودي 10033

قادريه كوير مخمور نينوى 4 3029 28405 143 كوير كالويز شاكر احمد نايف صالح كريم مولود  10034
كفيلي كوير مخمور نينوى 4 3029 1 1133م كوير بفرين بايز محمد نايف عبدالقادر محمد   10035
دوديه سنجار سنجار نينوى 67727602 3 3012 126 999 القحطانية عيشان علي رشو نايف عبدهللا عباس مراد  10036
برديه زمار تلعفر نينوى 66883396 4 3001 127906 640م زمار ھديه مصطفى محمد نايف عبيد محمود حسو  10037
داھبه كوير مخمور نينوى 67254666 8 3030 115 1025 كوير سميره حمد اسماعيل نايف عثمان اسماعيل ملحم الموندي 10038
كة ور كوير مخمور نينوى 67600615 9 3030 28848 145 كوير كافيه اسعد حمد امين نايف عزيز حمد قادر  10039

زمار تلعفر نينوى 67375293 4 3022 179 2189 زمار فھيمة علي الياس نايف علي حسين احمد ال دامو 10040
شيخان شيخان نينوى 66979050 4 3003 26 753 شيخان حنان محمد صالح نايف علي حسين علي 10041

سيدعبيد ديبكه مخمور 6 3035 31523 158 كنديناوة خاتونه مولود حسن نايف علي عبدهللا قادر شيخاني 10042
قصركي سنجار نينوى 67728954 1 3014 157 615 الشمال مني تعلو احمد نايف قاسم حسو   10043

كشاف كوير مخمور نينوى 1 3030 136 102 كوير بدريه لطيف حسن نايف محمد ابراھيم   10044
سنجار سنجار نينوى 67458065 1 3020 189 2152 سنجار حوالن محمد ناصر على نايف محمد اسماعيل على الخشولى 10045
سنجار سنجار نينوى 67458065 1 3020 189 2152 سنجار حوالن محمد ناصر على نايف محمد اسماعيل على الخشولى 10046

ماميا زمار سنجار نينوى 67009327 10 3005 31 600م الشمال سيفي داود اسماعيل نايف مراد بازو حسن الدحي 10047
حمداغا زمار تلعفر نينوى 2 3022 195 2112 زمار امينه صبري عزيز نايف مصطفى عزيز العزيز  10048

زمار تلعفر نينوى 8 3021 51 2147 زمار ليلي ابراھيم حسين نايف مھباش حسن   10049
سنجار سنجار نينوى 4 3017 113256 567 الشمال زريف حجي حسين نايف موسى حمو حليكو  10050

تل نجم كوير مخمور نينوى 67254510 6 3030 29890 150 كوير عيشي جبرائيل ولي نايف مولود طه   10051
دولنكيو قراج مخمور نينوى 6 3032 152 1129 قراج ليلى عباس محمد نايف ھمزه عبدهللا يوسف  10052
كل الميرة ديبكه مخمور 68224965 6 3042 150 1207م كنديناوة نايله خالند ابابكر     10053
كاوةر ديبكة مخمور 68224630 1 3043 120 106 كنديناوة مھاباد سرتيب محمدامين نبي عباس نبي ابرھيم سورجي 10054
بازالن فايده سميل نينوى 68002871 6 3025 58 16 فايده مريم علي عزيز نبي عمر رشيد فندي كوجر 10055
بازالن فايده سميل نينوى 68002871 6 3025 58 16 فايده نازي طاھر عيسى نبي عمر رشيد فندي كوجر 10056

كوير مخمور نينوى 2 3029 2839 144 كوير امل جعفر علي نبيل جميل اسماعيل رشيد  10057
زمار تلعفر نينوى 67805622 1 3024 179 2209م زمار ونسة بوكو شيخو نبيل شاھر عمو سمو  10058
زمار تلعفر نينوى 66883452 5 3001 4 2112م زمار عمشة ابراھيم حاجي نبيل علي حاجي شمو  10059

سنجار نينوى 9 3019 19102 546 سنجار ابراھيم حسين ميشو نبيل عمر الياس   10060
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ماجداوه كوير مخمور نينوى 5 3029 143 67 كوير مامز طه عمر نجاة اسعد عثمان قادر باراني 10061
دولنكيو قراج مخمور 7 3032 154 1168 قراج نعمت صابر حمد نجاة بكر علي عمر  10062

كوير مخمور نينوى 5 3029 172 1038 مخمور سناء حاجى مصطفى نجاة جعفر يابه على  10063
ترجان كوير مخمور نينوى 67254520 6 3030 124 67 كوير عايده علي سماعيل نجاة حسن احمد كامال مه موند 10064
كردجال قراج مخمور نينوى 1 3030 26 318 قره حسن ھديه خورشيد خدر نجاة حسين سليمان سيان  10065

كوير مخمور 8 3032 11 1449م قراج شلير نورى سعيد نجاة حمد امين قادر حسن  10066
ماجيداوة كوير مخمور نينوى 10 3029 94 1277 كوير اديبه عثمان حمد على نجاة سليم صديق حمد  10067

كوير مخمور 4 3030 111 1896م قراج بروين مصطفى عزيز نجاة ظاھر محمد على   10068
كوير مخمور 4 3030 111 1896م قراج بروين مصطفى عزيز نجاة ظاھر محمد على   10069

زماره صابر كوير مخمور 6 3028 29 1064 كوير شاديه كريم حمد نجاة عبدهللا جبرائيل احمد  10070
كنديناوة مخمور نينوى 67251634 4 3031 30940 155 مخمور سھام سعيد حسين نجاة عثمان حسين كريم  10071
كوير مخمور نينوى 10 3029 111 607 كنديناوة برى نورى قادر نجاة عثمان عبدهللا خضر  10072

دارةخورما كنديناوة مخمور 67972791 7 3049 72 609 كنديناوة نظيفة عثمان احمد نجاة عمر حمدامين مصطفى  10073
بعشيقه حمدانية نينوى 13 3032 174 189 الشمال كه زيبان يحيى مشير  نجاة عمر معروف  10074
قراج مخمور 68224200 1 3043 79 530م قراج نصيه على عباس نجاة مامند قادر   10075

برزوار كنديناوة مخمور نينوى 10 3029 30 1060 كنديناوة بنار عبدهللا علي نجاة نادر عمر بيرداود  10076
البشر كلك حمدانية نينوى 67972312 4 3048 78 2305 حمدانيه نجيبة حسين علي نجم احمد محمد عبدهللا  10077
زاكة كوير مخمور 68224695 2 3043 48 71م كوير جارية يابة جبرائيل نجم الدين اسعد قادر اسماعيل  10078

كنديناوة مخمور 1 3032 31329 157 كنديناوة نوريه علي مولود نجم الدين جوھر اسماعيل مالفارس  10079
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982517 8 3004 40 1426م شيخان سليمه يوسف محمد نجم الدين حاتم حسن 10080

ديبكه مخمور 8 3029 96 992م كنديناوة روناك محمود عبدالرحمن نجم الدين حسن مصطفى عزيز  10081
ديبكة مخمور 8 3029 14 240م قراج سكينة كانبى عثمان نجم الدين حمد ابوبكر صديق  10082

جلتون كوير مخمور نينوى 1 3033 33567 168 اربيل فخريه ابراھيم بايز نجم الدين رشيد نادر رشيد  10083
قراج مخمور نينوى 5 3029 60 1000 قراج ناديه حسن محمد نجم الدين صابر محمد شيخه  10084

كيله شين كوير مخمور نينوى 9 3028 26254 132 مخمور قصيه خضر كارسول نجم الدين صالح حاجي ابراھيم  10085
عوينه كوير مخمور 68224257 2 3042 132 1008 كوير سوزان خليل خدر نجم الدين صالح حسن حسين  10086

كوير مخمور نينوى 10 3028 28794 142 كوير فوزيه محمد قادر نجم الدين طاھر مولود   10087
كرون العمر قراج مخمور نينوى 7 3028 46 189م مخمور شنو يوسف حمد امين نجم الدين عبدالخالق محمد عثمان  10088
كه ور كوير مخمور نينوى 5 3032 142 1428 كوير ماريه طاھر وسمان نجم الدين عبدهللا اسماعيل عبدهللا  10089

سنجار سنجار نينوى 67459940 8 3020 38 90 سنجار ملكه ابراھيم عزال نجم الدين عبدهللا خلف جاسم ھندي 10090
كوزي بانكه ديبكه مخمور نينوى 4 3029 31729 159 كنديناوة راسده حامد باراني نجم الدين علي حمد   10091
كاربنان كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 144 1695 كنديناوة تريفه صالح يحيى نجم الدين عمر خور شيد قادر  10092
كةرةبةشة مخمور مخمور نينوى 67972040 3 3049 36 1278 مخمور نعمة موسى خاليد نجم الدين قادر حمد قادر  10093
ھوارغل كوير مخمور نينوى 10 3029 177 132 مخمور سكنه عزير رضا نجم الدين قادر شيخه حمد  10094

كوير مخمور نينوى 67254606 7 3030 27887 140 اربيل صافيه عثمان يوسف نجم الدين مولود حسين   10095
شوره زرتكه كنديناوة مخمور 68224955 6 3042 98 1017م كنديناوة ھايل عمر مولود نجم الدين مولود علي يابة  10096
برازي شيخان شيخان نينوى 67009126 1 3005 173 1418م شيخان حنيفه محمد ولي نجم الدين يوسف محمد 10097

شيخان شيخان نينوى 66884514 7 3001 63 142م شيخان فوزيه ايوب فارس نجم توفيق محمد صالح 10098
زمار تلعفر نينوى 9 3049 129024 646 زمار خديجة حسن ابراھيم نجم سليمان خضر نجم  10099
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سيد امين كوير مخمور نينوى 1 3029 190 1051م كوير رابعه عبيد حامشين نجم شھاب حمشين شيخه فقي ملكي 10100
كوير مخمور نينوى 6 3032 52 149 كوير فاطمة احمد عزيز نجم صالح عزيز عبدهللا  10101
شيخان شيخان نينوى 0301875 3 3002 11 549 شيخان حنيفه ابراھيم ذكي نجم عبدالسالم سليمان خلف 10102

خراب باجار سنجار سنجار نينوى 67007344 7 3005 166 256م سنجار خلوة نوري سعيد نجم عبدهللا سعيد يونس سقط 10103
نيجي م شيخان شيخان نينوى 66980223 4 3004 50 1381 شيخان زائده عثمان عبدالرحمن نجم عبدهللا محمد كريم 10104

شيخان شيخان نينوى 66979523 8 3003 118596 593 شيخان خالده صالح يونس نجم عبدهللا ياسين محمد 10105
ھوارغل كوير مخمور نينوى 1 3030 69 419 مخمور برايم صالح محمود نجمه سليمان حسين عبدهللا ملكي 10106
شيخان زمار تلعفر الموصل 2 3022 129859 650 زمار مريم ايسماعيل حسين نجيب حجي رشيد حسين ايبراھيم 10107

عيسي عويس زمار تلعفر نينوى 8 3021 193 2146م زمار صبريه احمد كريت نجيب عبدالرحمن علي عبدو  10108
مخمور 68224294 9 3042 49828 1250 اربيل نجيبه حكو اسماعيل     10109

كوير مخمور نينوى 9 3028 49 565 كوير نجيبه سليمان وسمان     10110
مخمور مخمور 2 3032 25864 130 مخمور خليل انور حسن نجيبه عثمان سعيد حسن  10111
مخمور مخمور نينوى 10 3035 94 7ام مخمور خليل على اسمايل نجيبه محمد اسماعيل حمد لك 10112
كنديناوة مخمور 68224490 1 3042 56 1060م كنديناوة حسيبه اسماعيل حسين نجيم عمر سعيد   10113

شوره زنكه ديبكه مخمور نينوى 68224019 8 3042 31382 157 كنديناوة رحمة قادر عوال نجيم مولود حمشين اسماعيل  10114
شوره وركه كنديناوة مخمور نينوى 2 3029 3131 157 كنديناوة محمد   نخشين حسن الوا سارمھي  10115

ديبكه مخمور 67254910 8 3030 32770 164 كنديناوة حسن عبدهللا حسين نخشين حسين مامند بيره  10116
خورملة كنديناوة مخمور 68224594 4 3042 31123 156 كنديناوة نخشين سعيد سليمان     10117

كوير مخمور 4 3032 183 58م كوير يوسف نخيف  نخشين ھياس نصرالدين   10118
خانصور زمار سنجار نينوى 8 3018 175 852م الشمال حسن خدر فندي ندو الياس حجي ناصر بابا شيخ 10119
جمه رش شيخان شيخان نينوى 66980049 2 3004 159 1414 شيخان نسرين صابر فتحي نذير ابراھيم صديق علي 10120

زمار سنجار نينوى 66883181 2 3001 14556 523م سنجار غزاله موسى قمبر نذير حيدر ابراھيم خلف الببوانى 10121
سنجار نينوى 67727726 9 3012 74 889م سنجار نورة اسماعيل خلف نذير خضر عباس  شرطي 10122
شيخان نينوى 66979329 7 3003 174 621م شيخان شاتيره اسماعيل عبدهللا نذير محمد امين احمد 10123

حسن بلباس كنديناوة مخمور نينوى 68224456 7 3042 44 1465 كنديناوة فايزة محمد عبدهللا نريمان عبدالرحمن علي حسن  10124
مخمور مخمور 67250553 9 3030 192 1088م مخمور اواز رحيم كرم نزار جميل محمد علي دزه يي 10125
سنجار سنجار نينوى 67458130 5 3020 89 288 دھوك امنه محمد امين نزار حميد عمر ھمندي  10126
زمار سنجار نينوى 66883022 1 3001 2 889م سنجار روناك عثمان محمود نزار خضر محمود عبدالرحمن  10127
قراج مخمور نينوى 67972832 7 3049 55324 727م قراج جوان لطيف حسن نزار خليل ابابكر   10128

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 66883030 1 3001 129240 647 زمار حزني محمود خضر نزار خليل عبدالكريم عمر المصطي 10129
شيخان شيخان نينوى 66979046 4 3003 29 1422 شيخان وسيله عبدهللا بشير نزار دينو علي احمد 10130
شيخان شيخان نينوى 0301875 3 3002 11 549 شيخان صباح صالح ھاشم نزار سليمان حسن محي 10131

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66978033 1 3002 118403 593 شيخان عدله محمود صديق نزار عرب خورشيد عبدال 10132
برازى صغير شيخان نينوى 66979355 7 3003 95 1413م شيخان ليلى محمد جرجيس نزار محمد توفيق جعفر 10133

شيخان شيخان نينوى 67009143 1 3005 180 1417 شيخان جميله رشيد سليمان نزير بشير قادر سليم 10134
كبيس قلعه شيخان نينوى 66982572 9 3004 44 2163 شيخان امينه موسي يوسف نزير عبدالجليل محمد علي 10135
باباو شيخان شيخان نينوى 67008025 3 3004 134 865م شيخان حمديه رشيد محمد نزير محمد عبدهللا ميكائيل 10136

شيخان شيخان نينوى 1 3026 380 746 شيخان جعفر سمو محمد نزيرة عادل محمد   10137
قراج مخمور نينوى 67250559 9 3030 54136 271 قراج سليم عبدهللا  نزيره عبدهللا جرجيس   10138
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زمار سنجار نينوى 67760733 1 3016 105410 528 سنجار حميدان مراد حمد نساف حجي محمد حجي  10139
زمار سنجار نينوى 67760733 1 3016 105410 528 سنجار ساھرة زغيم حميان نساف حجي محمد حجي  10140
زمار سنجار نينوى 67760733 1 3016 105410 528 سنجار مائدة زغيم حميان نساف حجي محمد حجي  10141
زمار سنجار نينوى 67760733 1 3016 105410 528 سنجار ماجد زغيم حميان نساف حجي محمد حجي  10142
زمار سنجار نينوى 67760733 1 3016 105410 528 سنجار ماجدة زغيم حميان نساف حجي محمد حجي  10143
زمار سنجار نينوى 67760733 1 3016 105410 528 سنجار ناجي زغيم حميان نساف حجي محمد حجي  10144
كوير مخمور 1 3029 30222 152 كوير صباح ابوزيد قادر نسرين حسن برايم سمايل  10145
كنديناوة مخمور نينوى 2 3030 19 86 كنديناوة جالل مصطفى  نسرين حمد باقى   10146

دووكردكان مخمور مخمور 2 3032 27184 136 مخمور محمد اسماعيل حسين نسريه عوال حمد حسين اومربيل 10147
زرافكى القحطانيه سنجار نينوى 5 3019 107985 54 القحطانيه نسيمه برو حسن برو    10148

سنجار تلعفر نينوى 67458442 2 3020 195 1141 سنجار االء شريف حسين نشات علي محمود عبدالرحمن  10149
البشر كلك حمدانية نينوى 67972207 3 3048 198 2231م حمدانيه شرمين عبدالسالم عبدالرحما نشات محمود قادر عزيز  10150

شيخان نينوى 66979349 7 3003 61 904 شيخان كردي محمد حسين نشوان ابراھيم احمد ابراھيم 10151
البشر كلك حمدانية نينوى 67972146 3 3048 29 2309 حمدانية حمديه مھدي اسماعيل نشوان جميل سعيد اسماعيل كوران 10152
نيجي شيخان شيخان نينوى 66979228 6 3003 162 599م شيخان مريم محمد سليم نشوان رشيد ابراھيم عمر 10153

سنجار سنجار نينوى 0294266 4 3001 127 351م سنجار ندى عبدالحليم عبدو نشوان عبدالخبير عبدو علي  10154
سنجار سنجار نينوى 66883318 4 3001 18 179م سنجار امل طه خلف نشوان عبدالعزيز بدل حمزو  10155
سنجار سنجار نينوى 67763802 3 3018 114073 571 الشمال على كتى على نصاف علي مراد قاسو السموقي 10156
سنجار سنجار نينوى 67763802 3 3018 114073 571 الشمال نصاف علي كتي نصاف علي مراد قاسو السموقي 10157

بارة زمار سنجار نينوى 67970870 6 3018 113942 570 الشمال حجي شمو عيسو نصاف موسى علوات خليل سموقيه 10158
بارة زمار سنجار نينوى 67970870 6 3018 113942 570 الشمال زريفه الياس مراد نصاف موسى علوات خليل سموقيه 10159

سنجار سنجار نينوى 67727515 6 3012 111105 556 القحطانية حجي احمد عزر نصافي شيبو عبدو خليل  10160
سنجار سنجار نينوى 67727515 6 3012 111105 556 القحطانية نعامي شيبو عبدو نصافي شيبو عبدو خليل  10161
سنجار سنجار نينوى 67727515 6 3012 111105 556 القحطانية حجي احمد عزر نصافي شيبو عبدو خليل  10162
سنجار سنجار نينوى 67727515 6 3012 111105 556 القحطانية نعامي شيبو عبدو نصافي شيبو عبدو خليل  10163

محمد ابو زمار تلعفر نينوى 66883801 4 3001 123 80م زمار باكيزه بنو صادق نصرالدين حسن عزو حسن  10164
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 184 1103 كنديناوة شيالن محمد زياد نصرالدين حسين محمد   10165
سنجار سنجار نينوى 67458027 1 3020 52 2297م سنجار زريفه محمد عبدو نصرالدين خلف محي يونس  10166

ھمزة كوير مخمور 68224664 2 3043 81 565م كوير مامه خان عصمان حسن نصرالدين صالح زيدان حيدري  10167
تل الخيم كوير مخمور 6 3028 175 1024 كوير شاديه نعمان عثمان نصرالدين عبدالواحد صالح مصطفى  10168
عوينة كوير مخمور 67254359 5 3030 167 1802م كوير شمسه احمد عزيز نصرالدين علي عزيز سعيد  10169

مخمور 68224896 5 3043 بيمان اسماعيل طه نصرالدين محمد رسول خضر  10170
كرفقير شيخان نينوى 66979904 1 3004 11 1416م شيخان سينه علي عمر نصرهللا محمد صديق حسن 10171
البشر كلك حمدانية نينوى 67972159 3 3048 185 900 حمدانية قانعه عبدهللا شيخه نصرت خسرو فريق  كوران 10172
البشر كلك حمدانية نينوى 67972159 3 3048 185 900 حمدانية قانعه عبدهللا شيخه نصرت خسرو فريق  كوران 10173

كلك حمدانية نينوى 67972285 4 3048 162 444 حمدانيه رايده سعدي امين نصرت محمد طاھر عمر  10174
زماره كبير كوير مخمور نينوى 10 3029 187 1025 مخمور منيره برھان مجيد نصيب عاصم سليمان   10175
غين عوب زمار تلعفر نينوى 67375145 6 3022 117 2123 زمار محمد رجب محمد نصيبة ميرزا علي   10176

زمار تلعفر نينوى 5 3021 124 246م ربيعه عبدهللا محمد سعيد نصيبه خليل سعيد مراد ال مراد 10177
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صفيه كوير مخمور 6 3028 106 1117 كوير سروه خورشيد غريب نصير حسن غريب   10178
ماحي شمال سنجار نينوى 67725315 4 3014 111547 558م الشمال ليلى مراد خديدا نعام خدر خديدا حامد  10179
ماحي شمال سنجار نينوى 67725315 4 3014 111547 558م الشمال مراد خديدا خلي نعام خدر خديدا حامد  10180
ماحي شمال سنجار نينوى 67725315 4 3014 111547 558م الشمال ندي مراد خديدا نعام خدر خديدا حامد  10181
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 113893 570 الشمال خديده خلف حسن نعام سليمان حسن علي السموقي 10182

زمار سنجار نينوى 67763841 5 3018 11676 584م الشمال عبيد حكمت كلي نعام علي جو خضر  10183
زمار سنجار نينوى 67763841 5 3018 11676 584م الشمال غزال عيسي حلو نعام علي جو خضر  10184
زمار سنجار نينوى 67763841 5 3018 11676 584م الشمال كلي ابراھيم ملكو نعام علي جو خضر  10185
زمار سنجار نينوى 67763841 5 3018 11676 584م الشمال معتر حكمت كلي نعام علي جو خضر  10186

بارة زمار سنجار نينوى 8 3018 144356 572م الشمال حمي علي حجو نعام قاسم عبدهللا حجو سموقي 10187
اسكينه سنجار سنجار نينوى 67007309 9 3007 110680 554 القحطانية نعام موسى خلف احمو العيسي   10188
باباو شيخان شيخان نينوى 66884522 7 3001 118674 594 شيخان عيشان مصطفى حمزه نعام يوسف علي عزيز 10189
الوردية سنجار سنجار نينوى 8 3008 110779 554 القحطانية نعامي حسين بشار جاسم الزندنان   10190

سنجار نينوى 3 3010 946 109015م القيروان عمشه يونس اوسي نعتو عبدهللا احمد سلو  10191
زماره سمين كوير مخمور نينوى 3 3032 107 477 كوير جنار شريف كريم نعمان جميل قره ني خالد  10192
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66979194 7 3004 146 1411م شيخان ايمان حسين محمد نعمان حبيب احمد محمد 10193

قراج مخمور نينوى 1 3031 49 1049م قراج ناديه جابر عمر نعمان حسن عمر حسن  10194
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67458990 9 3022 7 2146 زمار ھديه جاسم الوند نعمان حسين روند حاجي ال قاسم 10195

كوير مخمور نينوى 10 3028 34 331 كنديناوة شيرين صالح عمر نعمان حمد قادر حسن  10196
كوير مخمور نينوى 67254492 6 3030 27385 137 كوير سميره توفيق صالح نعمان رحمان احمد محمد  10197

باباو شيخان شيخان نينوى 66979167 6 3004 118694 594م شيخان فاطمه احمد سعدون نعمان سليمان موسى سليمان 10198
كالورش كوير مخمور 6 3042 70 1459م كوير فيروز علي رسول نعمان عبدهللا رسول معروف شيخان 10199
محسناوة قراج مخمور نينوى 9 3029 49877 250 مخمور ھديه حسين على نعمان عثمان حسن محمد  10200

كوير مخمور نينوى 67254478 6 3030 29846 150 اربيل زليخه محمد حسن نعمان عثمان معروف   10201
كوير مخمور نينوى 10 3029 108 1242 اربيل سوسن كاكه احمد نعمان كريم مولود   10202
زمار تلعفر نينوى 67375823 8 3022 179 2288م زمار شمسة رشيد عبد نعمان محمد عرب عمو عرب 10203

عبداليه شيخان نينوى 66982723 10 3004 119 2002 شيخان شيماء احمد حمو نعمان يوسف علي الزيدكي 10204
سنجار سنجار نينوى 1 3021 48 1028 الشمال نسيمة احمد جونو نعمت بارو جونو   10205
قحطانيه البعاج نينوى 67649829 6 3011 25 454م القحطانية ليلى سلو خدر نعمت حسن علي جندي الخالدي 10206

كرفقير شيخان نينوى 66979903 1 3004 138 1413م شيخان حازمه محمد حمو نعمت خالد حسن عمر 10207
مخمور 9 3042 بيان كاويس عبدلي نعمت سعيد عكيد جعفر  10208

م سنجار سنجار نينوى 2 3021 171 789م القيروان شريفه موسى حيدر نعمت سليمان حيدر   10209
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 66883595 5 3002 59 1414 شيخان لمياء فيصل خالد نعمت شكر صالح سليم 10210
كاني سارك مخمور 8 3009 129 21482 سنجار حلوي مھدي جاسم نعمت صالح الياس حسين  10211

شيخان شيخان نينوى 67009148 1 3005 94 1412م شيخان خالده احمد عبدهللا نعمت طه محمد علي 10212
محمدرشان شيخان نينوى 66979950 1 3004 118577 593 شيخان زھره صديق علي نعمت محمود ولي اسماعيل 10213
جدالة سنجار سنجار نينوى 4 3018 108505 543 القحطانية خاني شمو قاسم نعمت مرزا درويش حمو المعو 10214

كوير مخمور 1 3029 183 1025م كوير نازدار جميل برا نعمه جميل برا مصطفى  10215
زمار سنجار نينوى 67649865 6 3011 105 1198م الشمال بسي حامد عتك نعمو علي عتك ميعا السلو 10216
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زمار سنجار نينوى 67726985 10 3012 1037 556 القحطانية كوري خديدا عبدهللا نعمو عمي رشكو نعمو  10217
بيربوب شيخان نينوى 66982620 9 3004 118303 592م شيخان اخالص اسعد عصبان نعمو نادر محمد محي 10218

قراج مخمور 4 3030 160 530م قراج فاخر عبدالرحمن  نعيمه ابراھيم عبدالكريم ابراھيم  10219
شيخان نينوى 67944180 1 3045 62 320م سنجار كردستان فاروق تتو نعيمه حسين عزير يونس 10220

سنجار سنجار نينوى 67459921 8 3020 23 2297م سنجار محي الدين احمد درويش نعيمه سعيد درويش محكي  10221
كوير مخمور نينوى 4 3032 28877 145 اربيل ياسين   نعيمه طه مصطفى   10222

كاوه ديبكه مخمور 1 3029 182 86م كنديناوة كريم برايم  نعيمه كريم رضا غائب  10223
زماره كبير كوير مخمور 67944910 6 3049 29555 148 كوير نعيمه محمد صالح حمد    10224

زمار سنجار نينوى 67007278 8 3007 1 454م الشمال حنيفة خلف ميعه نفسو خلف نفسو قولو  10225
حمدانية نينوى 13 3032 74 350م برطلة نقشين قادر محمود  10226
حمدانية نينوى 13 3032 74 350م برطلة نقشين قادر محمود  10227

كوير مخمور نينوى 5 3029 144 1679 كوير تريسكة بايز داود نقيب سعدي درويش عزيز  10228
سنجار سنجار نينوى 67727099 1 3012 152 389م القحطانية سيسي رشو قاسم نمر خلف درويش نمر زرو 10229

ھريكو زمار سنجار نينوى 67007266 8 3007 116678 584 الشمال كوري خضر درويش نمر خليل شمو ايسكان الرشكاني 10230
كرةسور مخمور مخمور 9 3032 109 135م مخمور اديبه محمد حسن نه به ز سعيد احمد  دزةيي 10231
باباو شيخان شيخان نينوى 66978100 2 3002 188 684م شيخان اسمر مصطفي حمزه نھاد مجيد احمد الياس 10232

كوير مخمور 3 3030 30665 154 كنديناوة حسن محمد صادق نھايه قادر عثمان   10233
ديبكه مخمور نينوى 1 3033 66 1017 كنديناوة ليلى مغديد عبدهللا نھرو صدرالدين سمايل عوال فقى مرك 10234

بيره بان ديبكه مخمور نينوى 1 3030 17 1195 كنديناوة ھزس عوال عارب نھرو علي جميل علي بك  10235
كنديناوة مخمور 67944917 6 3049 92 1085 كنديناوة فيان محمود احمد نھرو كريم سمايل بيرداود  10236

مخمور 9 3042 1411 كوير نجيبة حسن سعدي نھرو مراد حمشين شيخة  10237
كوير مخمور نينوى 10 3028 208 155 اربيل جنار حسن مصطفى نھرو مولود طاھر يوسف  10238
سنجار سنجار نينوى 66883123 2 3001 122 1331 سنجار منية علي يونس نواف ابراھيم عزيز يونس  10239
سنجار سنجار نينوى 67458489 2 3020 184 707 سنجار جھان محمود عبدالرحمن نواف ابراھيم علي قولي  10240
سنجار سنجار نينوى 67458489 2 3020 184 707 سنجار جھان محمود عبدالرحمن نواف ابراھيم علي قولي  10241
زمار تلعفر نينوى 67805107 5 3023 52 13873 ربيعه حسنى خالد سليمان نواف احمد ميرزا مراد ال مراد 10242
زمار سنجار نينوى 66883187 2 3001 196 1249 سنجار فاطمه حميد عبدهللا نواف ادريس عبدهللا اسماعيل  10243
زمار سنجار نينوى 67649915 7 3011 154977 537 الشمال حنيفة مامح حنجو نواف بكر حسن ذياب الھسكاني 10244
زمار سنجار نينوى 66883366 4 3001 13 707م سنجار سوزان نوح طه نواف خضر محمود عبدالرحمن  10245
سنجار سنجار نينوى 2 3021 157 1206م سنجار ايمان محمد صالح احمد نواف سعدو اسود عمر الدوسكي 10246
زماب تلعفر نينوى 66883271 3 3001 14 2269 سنجار امينة فاضل عثمان نواف سليمان عثمان صالح  10247
سنجار سنجار نينوى 2 3021 108805 545 سنجار نجاح علي صالح نواف طة عاصي   10248
زمار تلعفر نينوى 10 3049 59 328 زمار دره فرحان محمد نواف عزو قادر   10249
سنجار سنجار نينوى 67458298 7 3020 193 2152 سنجار كلي محي الدين احمد نواف قاسم خضر عبدي  10250

الوليد زمار تلعفر نينوى 67376161 10 3022 132987 665م ربيعه نعيمه احمد حاجي نواف محمود محمد حاجي ال حاجي 10251
صوفينا زمار تلعفر نينوى 66883230 3 3001 128219 642م زمار روشى قرمو مراد نواف ميرزا افدل  رشكانى 10252
صوفينا زمار تلعفر نينوى 66883230 3 3001 128219 642م زمار روشى قرمو مراد نواف ميرزا افدل  رشكانى 10253

سنجار نينوى 4 3009 108151 541 القحطانية شاھة ايبراھيم شيبو نوح ايبراھيم صالح كيلو السرحوكي 10254
م سنجار سنجار نينوى 1 3021 81 2297م سنجار نجاة محمد عبدو نوح خلف عبدو ابراھيم  10255
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موسى رش زمار تلعفر نينوى 67805617 1 3024 132934 665 ربيعه طيبت محمد صالح نوح محمد حامد درويش ال درويش 10256
كوير مخمور نينوى 2 3030 114 306 مخمور ناحيه محمد مراد نورالدين حسن سلطان على  10257
مخمور مخمور نينوى 5 3028 151 245 قراج سميرة احمد مولود نورالدين حمد امين علي اسماعيل  10258
سنجار سنجار نينوى 67458029 1 3020 58 2297م سنجار شيرين ابراھيم عزيز نورالدين خلف محي يونس  10259

خان اصفيه زمار تلعفر نينوى 7 3021 58 520 زمار غزالة احمد محو نورالدين خليل علي خليل  10260
باباو شيخان نينوى 66979940 1 3004 118653 594م شيخان انتصار صابر محمد نورالدين رمضان احمد مجي 10261
ماجة كنديناوة مخمور 68224755 3 3043 200 2960 كنديناوة خيريه سعدي عدو نورالدين سعيد سليم   10262

مخمور 68224106 10 3042 شلير صابر امين نورالدين صديق ويسي شوان  10263
قراج مخمور 4 3030 38 1370م مخمور زيان عبدهللا شيخه نورالدين علي احمد   10264
كوير مخمور نينوى 4 3029 200 2200 اربيل سميره كريم اسعد نورالدين قادر حسن زيندين  10265
م شيخان شيخان نينوى 66978929 3 3003 128 1684 شيخان بيريفان عبدالكريم موسى نورالدين محمد صالح ابراھيم 10266

موسكان اسالم زيلكان شيخان نينوى 66982684 10 3004 118864 595م شيخان نسرين عبدالغفور جميل نورالدين محمدسعيد محمد امين 10267
كوير مخمور نينوى 2 3029 16 1133م كوير وھيبه محمود حسين نورالدين محمدشريف عثمان   10268

جم باھيف زمار تلعفر نينوى 66883477 5 3001 190 2112م زمار نارنج صافى حسو نورالدين مصطفى حاجى عبدهللا  10269
صفية كوير مخمور 4 3046 28573 143 كوير نورة حسن عبدلي     10270
مخري زمار تلعفر نينوى 6 3021 131568 658 الشرقاط محمد مطو  نورة محي محمد مجولي  10271
حجري زمار تلعفر نينوى 10 3021 137244 687 زمار صالح قادر غثير نوره حسين احمد ابراھيم ال دامو 10272
سميله زمار تلعفر نينوى 67375261 4 3022 124 2296 زمار حسن قاسم حسن نوره درويش ابراھيم حسن  10273

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67375369 3 3022 14 2298م زمار احمد مراد سلو نوره محمد علي مراد  10274
كوليته كوير مخمور نينوى 9 3032 4 1449 قراج حميد صابر  نوروز حمد مولود ولى شيرواني 10275

سنجار سنجار نينوى 67727290 3 3012 39 1674 سنجار سوده محمد على خضر نورى جعفر خضر محمد الحمد 10276
م سنجار سنجار نينوى 66982772 1 3006 107958 540م القحطانية نعيمه سليمان صالح نورى حسين محمد اوسو  10277
كوير مخمور نينوى 2 3033 29110 146 اربيل صدريه نعمان يونس نورى سعيد حسن عزيز  10278
م سنجار سنجار نينوى 2 3021 95 2005م سنجار ليلى على صالح نورى سعيد سليمان   10279

حمد اغانحتاي زمار تلعفر نينوى 67375388 3 3022 102 618م ربيعه صالح احمد الجبو نورى طاھر محمد طاھر  10280
ديبكه مخمور نينوى 2 3030 76 82 مخمور سعاد صابر توفيق نورى عثمان حسين بابير شيروانى 10281

عبداليه شيخان شيخان نينوى 67009125 1 3005 48 241 شيخان خديجه احمد احمد نوري احمد اسماعيل علي 10282
علي عبار زمار تلعفر نينوى 67376118 10 3022 167 872م ربيعه فاطمة علي بادر نوري احمد برو حسو ال حسو 10283
سقيان زمار تلعفر نينوى 67375392 3 3022 43 2266 زمار حسين مصطفى سعدى نوري احمد حاجي سعدي احمد 10284
باباو شيخان شيخان نينوى 66980279 4 3004 118675 594م شيخان مدينه صالح سليمان نوري اسماعيل محمود عبدهللا 10285
عوينه كوير مخمور 1 3032 19 1427م كوير نعيمه محمد رحمن نوري اودل رحمن حسن  10286
طاق حمه فاروق شيخان نينوى 66982580 9 3004 124 1263 شيخان حديثه صابر احمد نوري توفيق عمر اسماعيل 10287

كوير مخمور نينوى 8 3028 1 1453 كوير بيان رحيم كريم نوري جمشير عدى جادر  10288
حطين زمار سنجار نينوى 8 3018 113806 570م الشمال ابراھيم قاسم  نوري حجي خلف حسين سموقي 10289

سنجار نينوى 67006291 9 3008 109142 546م القيروان سلطان الياس محمد نوري حسن خضر احمد  10290
سنجار سنجار نينوى 67006754 10 3008 73 587 القحطانية حليمة تدل خلي نوري حسن عباس عمر السرحوكي 10291

بارا زمار سنجار نينوى 67648026 8 3018 109 779 الشمال شمو صموك حجو نوري حمر بشار سليمان السموقي 10292
سنجار سنجار نينوى 66980308 1 3006 13 490 سنجار نعيمه جعفر علو نوري حيدر خضر برو  10293
سنحار سنجار نينوى 67338748 2 3008 111083 556 القحطانية نوره خديدا معجون نوري خديدا معجون  شاني ابقي 10294
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سنجار  سنجار نينوى 2 3021 138 1303م سنجار خالده كمال الياس نوري خلف الياس مطو  10295
سنجار سنجار نينوى 66980301 1 3006 107974 540 سنجار زليخة علي خضر نوري خلف يونس اسود  10296

علي بار زمار تلعفر نينوى 66979647 5 3003 25 2286م زمار نوري خليل عبدالعزيز دوكان ال حسنكرديه برجس حاجي 10297
سنجار سنجار نينوى 67764863 7 3019 176 308م القيروان صفيه يونس حافظ نوري رميح عباس فندي  10298
سنجار سنجار نينوى 67764863 7 3019 176 308م القيروان نوفه نوري رميع نوري رميح عباس فندي  10299

ماسكا زمار تلعفر نينوى 9 3022 221 166 ربيعه شيرين احمد طاھر نوري سعيد حمو علو ال علي 10300
عبدهللا شيخان شيخان نينوى 66978050 1 3002 170 2079م شيخان سلمى رمضان كرم نوري سعيد صالح احمد 10301
عمر خالد زمار\ تلعفر نينوى 67458995 9 3022 191 2288 زمار خالده رشيد علي نوري سليمان عرب عمو عرب 10302

سنجار سنجار نينوى 67458086 1 3020 52 2266م سنجار ناھده الياس خضر نوري سليمان عيدو كتي  10303
سنجار سنجار نينوى 67458086 1 3020 52 2266م سنجار ناھده الياس خضر نوري سليمان عيدو كتي  10304

كردكراوي قراج مخمور 8 3029 102 1418 قراج زليخه علي حسين نوري شاكر عبدهللا ھيني  10305
قلعة موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375818 8 3022 132775 664 ربيعه فاطمة محو محمد نوري شعبان سليمان مراد ال مراد 10306

سنجار سنجار نينوى 5 3010 109075 546 سنجار فاطمة علي تقي نوري صالح احمد خلف الخلف 10307
م سنجار سنجار نينوى 66982758 1 3006 159 324م سنجار نعيمه يونس خلت نوري صالح خلف قرز يواس 10308

عوينة كوير مخمور نينوى 7 3028 149 72م كوير صافيه قادر حسين نوري صديق امين خدر  10309
نيجاني شيخان شيخان نينوى 66980210 4 3004 37 978م شيخان اسماء علي عبدالرحمن نوري صديق محمدامين عبدالغفور 10310

شوره زنكه كنديناوة مخمور نينوى 8 3042 68 1326 اربيل نوري طاھر مصطفي اسماعيل روزبياعطية جالل كاكل 10311
كردكال م شيخان شيخان نينوى 66979847 7 3004 162 1419م شيخان فاطمه اسماعيل ولي نوري طه احمد محمد 10312

زمار تلعفر نينوى 67375216 5 3022 29 2042 ربيعه فاطمه احمد خلف نوري عبدهللا قاسم ھسن ال ھسن 10313
كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 8 3021 126 290م زمار زكيه عزالدين دانيال نوري علي حاجي الياس حاجي 10314
ترجان كوير مخمور نينوى 1 3032 181 17 كوير بدري رسول اودل نوري كاكو تمر خان   10315

سنجار نينوى 9 3031 109281 547 سنجار ھديه حسين غائب نوري مراد الياس خلف عبدالعزيز 10316
سنجار نينوى 67006312 9 3008 16 582م تلعفر شكرية خليل حسن نوري مصطفى حسين خلف الشكاني 10317

م شيخان شيخان نينوى 66978450 8 3002 124 2116م شيخان بيان محمد مصطفى نوري ميرو سليمان احمد 10318
كوير مخمور نينوى 2 3029 17 163 كوير قانعه ابراھيم كريم نوزاد جاسم علي حسن  10319
كوير مخمور نينوى 5 3029 153 102 كوير مھربان سعيد كريم نوزاد حسن قادر حسن  10320
كوير مخمور 1 3029 102 1081م كوير نمام محمد احمد نوزاد حسين عزيز جمعه  10321
كوير مخمور 1 3029 102 1081م كوير نمام محمد احمد نوزاد حسين عزيز جمعه  10322

برازاي كبير شيخان شيخان نينوى 66980000 5 3004 184 2112م شيخان امينه حسين عرب نوزاد خليل سليمان خابور 10323
البشر كلك حمدانية نينوى 67972594 7 3048 11 2306م حمدانية نوزاد عبدالرحمن خضر عبدالرحمن    10324

فاروق شيخان نينوى 66982618 9 3004 118792 594 شيخان نھايه لقمان حميد نوزاد عبدهللا عبدالقادر احمد 10325
سنجار سنجار نينوى 67458001 1 3020 104648 524 سنجار اسماء اسماعيل زيدان نوزاد عبدهللا يوسف عبدهللا  10326

بشار كوير مخمور 4 3030 27082 136 مخمور شيالن محمد محمود نوزاد عثمان محمود معروف صالحى 10327
زمار تلعفر نينوى 67805636 1 3024 73 434 زمار فلایر عبد رشو نوزاد عمر جميل حسن  10328
كوير مخمور نينوى 67254428 5 3030 105 1370م مخمور تافكه بھرام عزيز نوزاد عوال حمد حسين ادمريل 10329

بشار كوير مخمور 4 3030 26340 132 مخمور جيمن نورالدين حمد امين نوزاد محمود محمد امين سمير  10330
البشر كلك حمدانية نينوى 67972227 3 3048 124 32305 حمدانية خاتون خسرو فريق نوزاد مصطفى محمد امين على  10331

شيخان شيخان نينوى 2 3028 170 2231 حمدانيه بخشان نورى عثمان نوزاد مصطفى محمد على  10332
سلماس قراج مخمور نينوى 3 3032 121 1450 قراج فيان خالد عبدالرحمن نوزاد ولي شينه ايوب سنجاوي 10333
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البشر كلك مخمور نينوى 67972195 3 3048 113 2305م حمدانيه مارية رشاد حميد نوزت طاھر جرجيس قادر  10334
شيخان نينوى 66982568 9 3004 200 849م شيخان سلوى علي محمد نوزت محى الدين حسن 10335

صوفيه زمار تلعفر نينوى 7 3023 128210 642 زمار شمو درويش عفدي نوفه ابراھيم قورو  رشكاني 10336
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال حسين سعيد مراد نوفي الياس خدر الياس  10337
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال خوخي خدر عندو نوفي الياس خدر الياس  10338
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال زياد سعيد مراد نوفي الياس خدر الياس  10339
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال سالم سعيد مراد نوفي الياس خدر الياس  10340
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال سمير سعيد مراد نوفي الياس خدر الياس  10341
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال مراد فيروز درباز نوفي الياس خدر الياس  10342
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال ندوة حسن كجل نوفي الياس خدر الياس  10343
فياض زمار سنجار نينوى 67970889 6 3018 115458 574م الشمال وليد نايف مراد نوفي الياس خدر الياس  10344

سنجار نينوى 3 3012 116793 584 الشمال نوفي مراد ربو العلي    10345
شيخان شيخان نينوى 67006447 1 3028 32 1412 شيخان رحان سليمان خدر نيسان علي اسماعيل خديده 10346

كلشين شيخان شيخان نينوى 66978590 10 3002 196 2162م شيخان زھره قاسم حسن نيسان محمد عمر اسماعيل 10347
جل ھويز كنديناوة مخمور نينوى 67254429 5 3030 188 608 كنديناوة نيو شيروان محمد حمد امين مولود اومخديجه صالح حمد امين 10348
البشر كلك حمدانية نينوى 67972299 4 3048 142 2305 حمدانية ناھده عبدالستار اسالم ھابيل محمد صالح محمد على   10349

شيخان شيخان نينوى 68002531 10 3027 118026 591 شيخان بقي سلو خدر ھاجر بريم اسماعيل الياس 10350
باقرطه قراج مخمور نينوى 9 3032 95 1454 قراج رحمان كريم  ھاجر كريم محمود مصطفي  10351
جدالة سنجار سنجار نينوى 2 3007 108237 542 القحطانية ھاجر كلي ابراھيم قاسم    10352

كوير مخمور نينوى 4 3029 34 1190 كوير رازيه جالل كريم ھادى احمد حمد موسى  10353
قرانة سوان كوير مخمور نينوى 1 3030 181 1073 قره حسن نزيره صابر خضر ھادى صابر عبدهللا قورباني  10354

كوير مخمور نينوى 3 3029 118 1411 كوير ستي  صوفي حمد عزيز ھادى عبدهللا اسماعيل   10355
شيخان شيخان نينوى 68002531 10 3027 118026 591 شيخان شمي مراد الياس ھادى نعمان فرحان عثمان 10356

كري زركه زمار سنجار نينوى 66981006 9 3006 115463 578 الشمال بسي خدر موسو ھادي الياس داود علي العمري 10357
مخمور مخمور 67944609 5 3035 26628 134 مخمور زليخا حسين عبدهللا ھادي بيرداود احمد عوال اومربل 10358

كاوه ر مخمور مخمور 68224271 2 3042 26 1462م مخمور كوردستان معروف محمود ھادي بيرداود عبدهللا علي  10359
قيماوه شيخان شيخان نينوى 0330210 4 3004 118545 593م شيخان رافيه حميد ياسين ھادي حبيب احمد محمد 10360

شورھز رتكه كنديناوة مخمور 68224963 6 3042 179 992م كنديناوة زاھده حامد حمد ھادي صابر حسن حمد  10361
كامشه كوير مخمور نينوى 67254620 7 3030 81 350 كوير راضيه فتح هللا حمد ھادي عبدالرحمن اسماعيل   10362

قراج مخمور 67970194 4 3049 97 118م قراج خديجه سيان دبي ھادي عثمان حسن   10363
كونه سيخوره قراج مخمور 67250590 9 3030 117 1096 قراج جنار احمد خضر ھادي عثمان حمشين سليم  10364
كرفقير شيخان نينوى 66980016 1 3004 180 1419م شيخان فيروز عبدالقادر محمد ھادي عثمان عبدالرحمن جمعه 10365

ديبكه مخمور نينوى 67254684 8 3030 11 71 كنديناوة عطيه جميل خضر ھادي عمر كريم وسو  10366
سنجار نينوى 4 3051 180 255م برطله سكينه حسين حسن ھادي قاسم حسن احمد الزراري 10367
سنجار نينوى 2 3010 27 647 قحطانية ارزان مطو عبيد ھادي كجل نمر   10368

ماجداوة كوير مخمور نينوى 68224513 1 3042 64 111م كنديناوة بسكة كادر عبدهللا ھادي محمد زينل عبدهللا  10369
كنديناوة مخمور نينوى 4 3029 32104 161 مخمور ھمين احمد علي ھادي مصطفى حسين محمد  10370
باقرية مخمور 9 3029 12 1253 مخمور بيخال خليل خورشيد ھادي ھاشم عبدهللا محمد  10371

كونه سيخوره قراج مخمور نينوى 4 3032 158 308 قراج سميره اسماعيل احمد ھاشم ابراھيم اسماعيل ھمزه بنديان 10372
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برازي صغير فاروق شيخان نينوى 66982694 10 3004 146 1415 شيخان سعاد علي حسن ھاشم ابراھيم علي عبدالعزيز 10373
شيخان شيخان نينوى 66980119 2 3004 185 1418 شيخان حواء موفق احمد ھاشم احمد قادر خليل 10374

اصفيه زمار تلعفر نينوى 67805589 1 3024 161 2287م زمار عيشه على احمد ھاشم حاجى محو ابراھيم ابراھيم 10375
حمدانية نينوى 67972645 7 3048 35632 179 حمدانية ليلى فخرى يادو ھاشم حسن خواده طه  10376

عمر خالد زمار سنجار نينوى 67375109 6 3022 126 2298م زمار غزالة عمر عمو ھاشم حمد عبدي   10377
شيبان زمار تلعفر نينوى 0329849 7 3023 132562 663 زمار خالدة فرحان حسين ھاشم خليل ابراھيم اسماعيل ال عمر 10378
شيبان زمار تلعفر نينوى 0329849 7 3023 132562 663 زمار ليلي حاجي مصطفي ھاشم خليل ابراھيم اسماعيل ال عمر 10379

سنجار سنجار نينوى 66883302 4 3001 40 490 سنجار نازدار خضر محمود ھاشم سلطان عبدهللا احمد  10380
كوير مخمور نينوى 7 3028 30367 152 كوير سيوى ابراھيم  ھاشم سليم عزيز حسين  10381

كوزه بانكه ديبكه مخمور 68224441 7 3042 137 610م كنديناوة افالس قادر عبدهللا ھاشم صادق رشيد   10382
سرتاج قراج مخمور نينوى 10 3030 48 306 مخمور بيان عمر سعيد ھاشم طاھر احمد حسين سورجي 10383
عبداليه شيخان شيخان نينوى 66978493 8 3002 196 1419 شيخان شيماء حاتم حسين ھاشم طاھر خالد طاھر 10384
ماجداوه كوير مخمور نينوى 1 3030 148 1678م كوير سيروه سليم قادر ھاشم عاصم فقي   10385

ديبكة مخمور 68224638 2 3043 122 1407م كنديناوة جوان طاھر يونس ھاشم عبابكر طاھر  نانةكةلي 10386
سنجار سنجار نينوى 67649241 5 3011 148 707 سنجار ونسه زكر قاسم ھاشم عباس احمد غائب البيواتي 10387

بسراي سنجار نينوى 67006552 3 3005 124 2060 سنجار وضحة برھيم عبدو ھاشم عباس عبدو يونس  10388
محسوناوه قراج مخمور 3 3030 55277 277 قراج حليمه عمر عزيز ھاشم عبدهللا عمر   10389
عوينه كوير مخمور نينوى 3 3029 164 95م كوير مامز سجان كريم ھاشم عزيز سعيد نبي  10390

سنجار نينوى 67972784 7 3049 ھمين رشيد عزيز ھاشم عمر عزيز احمد  10391
زمزموك كورد كوير مخمور نينوى 5 3032 30137 151 كوير بروين عثمان كريم ھاشم عوهللا كريم حمد  10392
بيرة بات كنديناوة مخمور نينوى 67646872 4 3029 42 95م كنديناوة بسي قاھر عبدهللا ھاشم كريم عبدهللا حسين بك 10393
نوغران كوير مخمور نينوى 8 3028 165 1007 كوير عاليه مجيد جميل ھاشم كريم محمد قادر  10394

دوسة ري زيري كوير مخمور نينوى 6 3029 46 446 قراج نوروز على شريف ھاشم كريم نجيم   10395
ديبكه مخمور نينوى 1 3029 96 121م كنديناوة بلقيس اسماعيل ابراھيم ھاشم محمد ابراھيم حمه ره ش  10396
ديبكه مخمور نينوى 1 3029 96 121م كنديناوة بلقيس اسماعيل ابراھيم ھاشم محمد ابراھيم حمه ره ش  10397

كعيتل كوير مخمور نينوى 3 3029 161 1411 كوير نرمين شوكت عبدال ھاشم محمد رسول عمر  10398
دارخورما كنديناوة مخمور 6 3047 32583 163 كنديناوة خديجة عبدالقادر كامال ھاشم محمد قادر حمد  10399

شيخان شيخان نينوى 66982495 8 3004 133 1418 شيخان سميره اسماعيل محمود ھاشم مصطفى عبدالقادر سليمان 10400
سينو سنجار سنجار نينوى 67649882 8 3011 105489 528 سنجار فاطمه جعفر اسماعيل ھاشم موسى صالح موسى  10401
باباو شيخان شيخان نينوى 66980056 2 3004 136 1420م شيخان سعديه جبرائيل رشيد ھاشم موسي مصطو خالد 10402
صوفيه زمار تلعفر نينوى 66883113 2 3001 148 588م زمار ريحان علي سلي ھاشم ناصر سلي  رشكاني 10403
كعيتل كوير مخمور نينوى 67254423 5 3030 28480 143 كوير اختر صابر حمه شريف ھاشم نوري حمه شريف  شيخان 10404

سنجار سنجار نينوى 67458293 7 3020 140 938 سنجار غنينه محمود حسن ھاني الياس موسى محمد  10405
كوير مخمور نينوى 5 3029 29 134 مخمور ميسومه اسعد حسين ھاوار ابراھيم حسين  كردى 10406
كوير مخمور نينوى 10 3029 86 1051 اربيل ناديه عبدهللا محمد ھاوار جوھر مصطفى   10407
كوير مخمور 68224162 1 3043 28 1459م كوير كلستان قادر جميل ھاوار خورشيد مولود ھمزه  10408

كعيتل كوير مخمور نينوى 67970236 4 3049 93 1322م كوير ديمن صباح حمد ھاوار رفعت مصطفى محمدامين  10409
ديبكه مخمور 8 3029 159 602م كنديناوة ھمينه علي احمد ھاوار سعيد علي طاھر  10410

تل الخيم كوير مخمور نينوى 6 3029 139 524 كوير عيشان محمد رضا ھاوار طه حسين طة  10411
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ذھيبه كوير مخمور نينوى 67254654 8 3030 19 126 كوير خونجه مجيد رسول ھاوار كانبي حمد اسماعيل الموندي 10412
ديبكه مخمور نينوى 1 3029 125 540م كنديناوة نوروز حسين محمد ھاوار يابه جميل عبدهللا  10413

كوله شين قراج مخمور 4 3030 44 118 قراج رابعه زيدان قرني ھاور عثمان قرني عبدهللا ساره يي 10414
زكرفان سنجار سنجار نينوى 033816 2 3011 130 56م سنجار الياس كتي ابراھيم ھتي عنجو حجي مراد الميراد 10415
زكرفان سنجار سنجار نينوى 033816 2 3011 130 56م سنجار الياس كتي ابراھيم ھتي عنجو حجي مراد الميراد 10416

اشمال سنجار نينوى 67760752 2 3016 110684 54 القحطانية رشو حسن مراد ھجي جردو مطو خلف  10417
اشمال سنجار نينوى 67760752 2 3016 110684 54 القحطانية كلي رشو حسن ھجي جردو مطو خلف  10418

بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 113813 570 الشمال حجى قاسم عبدهللا ھدول خضر خلف   10419
سنجار سنجار نينوى 67727016 10 3011 109310 547 سنجار ھدوله اسماعيل محمود زكر عبدال   10420
سنجار سنجار نينوى 67727016 10 3011 109310 547 سنجار ھدوله اسماعيل محمود زكر عبدال   10421
زمار تلعفر نينوى 67805632 1 3024 23134 664 ربيعه ذياب عبدالعزيز محمد ھدية علي رشيد علي  10422

البشر كلك حمدانية نينوى 67972626 7 3048 35522 178 حمدانية ھديه عادل جرجيس قادر    10423
كوير مخمور نينوى 5 3028 30259 152 كوير علي محمد  ھديه عبدهللا عزيز عبدهللا  10424
سنجار سنجار نينوى 5 3010 104585 523 سنجار نعامة علي سليمان ھرمي رفو سليمان عبدهللا  10425
سنجار سنجار نينوى 3 3018 114308 572 الشمال على مراد قاسم ھزار جوكو اومر موسى السموقي 10426

ماجداوة كوير مخمور 67646526 8 3028 17 1453 كوير بيمان نامق على ھزار حسن عثمان حسن  10427
شورةزةركة كنديناوة مخمور 67970238 4 3049 45 296م كنديناوة حبيبة صابر طاھر ھزار خالد عبدهللا خضر  10428

مخمور 8 3038 177 1695م مخمور شيماء ھاشم عبدهللا ھزار رشيد عبدهللا   10429
ماجداوة كوير مخمور 67970169 5 3049 153 1025 كوير نھاية عمر محمد ھزار علي محمد خضر  10430

كوير مخمور 68224160 1 3043 29 1459 كوير اراز جوھر عباس ھزار كريم مولود   10431
علي عبار زمار تلعفر نينوى 67458769 1 3022 179 2168 زمار حسو محو مندو ھزار مصطفى ھسن  ال مندو 10432
موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67805061 8 3023 332649 664م ربيعه علي عمر صوفي ھزني ابراھيم صوفي محمد ال محمد 10433
شلكية زمار تلعفر نينوى 67458917 9 3022 12 2301م زمار احمد لوند محو ھزني شھوان احمد شھوان ال مشكو 10434
ماسكة زمار تلعفر نينوى 67375306 3 3022 186 111م ربيعه محمد غزال حامد ھزني عبدالعزيز علي   10435
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 61 2301 زمار محمد حاجي محسو ھزني كري احمد ابراھيم  10436

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67375138 6 3022 132750 664 ربيعه محمد صالح رشو سعدون ھزني موسى عمر سعدون ال سعدون 10437
ابوخديجة سنجار سنجار نينوى 2 3007 القحطانية ھزو مطو مرشو  الخالدي   10438
ماسكه ربيعه تلعفر نينوى 67375155 6 3022 132640 664 ربيعه خاني علي احمد ھسام حيول احمد درويش ال درويش 10439
عبداليه شيخان نينوى 66982607 9 3004 118494 93 شيخان بيان محمد مجيد ھسام عمر حسن ميرزا 10440

شيخان شيخان نينوى 66979519 8 3003 28 2147 شيخان نجاح احمد محمد ھسام عمر حسن ميرزا ال ميرزا 10441
عوينة زمار سنجار نينوى 67375836 8 3022 11 910 ربيعه خوخي محميد كلش ھسام قاسم ابراھيم بكر ال بكر 10442
كابارا سنجار سنجار نينوى 0344392 9 3010 113 542 القحطانية ميان خديدا شرو ھسن حسن سمو حسن زغال 10443

سنجار نينوى 67727673 9 3012 106367 532 سنجار غزالة اوصمان سيبو ھسن سعدو فارس   10444
سنجار نينوى 10 3007 14891 525 سنجار ھسن علي عمر     10445

حمداغا زمار تلعفر نينوى 66979651 5 3003 29 2286م زمار بيروز رمضان محمد ھشام خلو رشيد سليمان  10446
كيس قلعه مشيخان شيخان نينوى 0307004 3 3004 88 2254 شيخان نسرين علي حاجي ھشيار ابراھيم صالح محمد 10447
البشر كلك حمدانية نينوى 67972247 4 3048 73 2305 حمدانيه منبه ظاھر عبدهللا ھشيار جميل سعيد اسماعيل  10448

شيخان شيخان نينوى 66979856 7 3004 136 1418 شيخان قدم خير اسكندر ھشيار حسني سليمان حجي 10449
ماسكه زمار تلعفر نينوى 67458910 9 3022 7 2146 زمار مريم ھاشم الوند ھشيار حسين الوند حاجي ال قاسم 10450
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شيخان شيخان نينوى 66978199 4 3002 194 902م شيخان بديعه طه ابوزيد ھشيار حسين محمد حامد 10451
باباو شيخان نينوى 66979924 1 3004 41 1414م شيخان اسيا الياس جمعه ھشيار عبدهللا صديق المزوري 10452
عبداليه شيخان نينوى 66982594 9 3004 156 1423 شيخان ھيفي صابر سليمان ھشيار غازي احمد عبدالقادر 10453

كنديناوة مخمور 8 3029 143 267م كنديناوة روناك اسماعيل سلطان ھشيار مصطفى محمد قادر  10454
برازاي صغير شيخان شيخان نينوى 66979954 5 3004 194 1419م شيخان زاھده محمد فارس ھشيار نوري حسين عباس 10455

كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883603 8 3001 17 1415م شيخان عزيزه يونس محمد ھفال جمال سليمان محمد 10456
سنجار سنجار نينوى 67459814 9 3020 104010 521 سنجار سعدية حسين علي ھفال شكر محمود داود  10457
زمار تلعفر نينوى 66883221 3 3001 139 21986 زمار ھيام خالد محمد ھفال عامر حسين   10458

خورمله كنديناوة مخمور نينوى 67254566 7 3030 141 1294 كنديناوة ريزان طه عبدهللا ھفال فرھاد عمر كريم  10459
مخمور 67972530 5 3047 ايفان حسين عمر ھفال محمد عمر حسين  10460

ديري بيش كوير مخمور نينوى 67649209 4 3031 100 1427م كوير فاطيمة محمد رسول ھفال وھاب خليل يونس  10461
زمار سنجار نينوى 67649913 7 3011 114719 574 الشمال ھفند مراد قاسم حسو    10462
كلك حمدانية نينوى 67972608 7 3048 2231م حمدانية ھالل حسن تمو ھالل حسين تمو محمد صالح  10463

جلھويز ديبكه مخمور 1 3033 55 1450م كنديناوة سوده اسماعيل رشيد ھلمت توفيق حسين علي ئومربل 10464
شورةبلكة قراج مخمور نينوى 3 3029 156 1344 قراج اواز حسن حسين ھلمت رشيد مصطفى   10465
بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 113884 570 الشمال حجي امير  ھلي مرزا برو   10466

كوير مخمور 67970232 4 3049 123 2177م كوير سميعه مجيد ولي ھمت ركن الدين ولي علي  10467
كنديناوة مخمور نينوى 10 3033 92 1153 كنديناوة حسيبة حسين رشيد ھمداد حسن رشيد حسن  10468

كردكراوي قراج مخمور 67972020 3 3049 86 1069 قراج ئاوات حمدامين احمد ھمداد ستار رسول علي ناكةلي 10469
سي كردان قراج مخمور 68224583 4 3042 120 207 قراج سه روين حسين سلمان ھمداد قاسم سلمان بيرداود  10470
جلتوك كنديناوة مخمور نينوى 9 3029 167 603 كنديناوة حمديه عثمان عزيز ھمزه درويش صالح عمر  10471
سيد امين كوير مخمور نينوى 7 3028 19 1190 كوير خاصى كريم صالح ھمزه شھاب حمشين شينه  10472
بشار مخمور مخمور نينوى 67251564 4 3031 60 306م مخمور زيان نورالدين محمد امين ھمزه صالح سمير حمد  10473
البشر كلك حمدانية نينوى 67972296 4 3048 20 397 حمدانية امنه محمد جرجيس ھمزه عبدهللا اسماعيل محمد  10474

ابراھيم بلول قراج مخمور نينوى 1 3030 64 1198 قراج بھيه عزيز يوسف ھمزه عبدهللا امين احمد بنديان 10475
كنديناوة مخمور نينوى 67254695 8 3030 158 1177 كنديناوة نظيره عبيد حسن ھمزه عبدهللا امين شعبان كورده 10476
كوير مخمور نينوى 10 3029 148 477 اربيل زينب قادر احمد ھمزه عبدهللا عزيز حمد  10477
كوير مخمور نينوى 67251565 4 3031 26615 134 مخمور بروين طاھر عزيز ھمزه عثمان محمد  اومربل 10478
كنديناوة مخمور نينوى 67251593 4 3031 33640 169م كنديناوة زينب تاج الدين نبى ھمزه علي قادر   10479

عوينه كوير مخمور نينوى 6 3032 42 1175 كوير اسمر محمد حسين ھمزه كريم حسن ابراھيم روزبياني 10480
قوج سلكية قراج مخمور 67646851 1 3029 84 1049 قراج شيالن اكرم صابر ھمزه محمد جميل   10481

كوير مخمور نينوى 3 3033 42 955 كوير ياسين رضا سليمان ھمين حسن خليل حسن  10482
كلك كلك حمدانية نينوى 67972286 4 3048 3528 177 حمدانيه ھمين عبدهللا حسن     10483
الوه ر كنديناوة مخمور نينوى 67254698 8 3030 8 610 كنديناوة بيرداود طاھر  ھمين فقي خضرحاجي   10484
كه ور كوير مخمور 67254352 5 3030 21861 145 كوير عبدهللا يونس  ھمين محمد محمود اسماعيل  10485
دوكيلكو قراج مخمور 68224950 7 3043 167 1000 قراج بة ناز اسماعيل بكر ھمين ياسين بكر علي  10486

مخمور مخمور 9 3003 55185 279 قراج ھمينه محمد حسين     10487
شوره زرتكه كنديناوه مخمور 67972012 3 3049 8 1434 كنديناوة ھه تاو انور عباس ھندرين عمر عثمان احمد  10488
كنداله فاروق شيخان نينوى 67250948 1 3028 117911 590 شيخان ناھده سليمان سوري ھنده خدر حجي سلو 10489
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كندال يارمجة كوير مخمور نينوى 3 3032 127 610م كنديناوة بفرين ابراھيم اسماعيل ھه زار حويز اسماعيل   10490
ديبكه مخمور نينوى 3 3032 69 95 كنديناوة بيرفان اكرم محمد ھه فال رسول محمد احمد  10491
قراج مخمور نينوى 67250592 9 3030 18 1096 قراج بيخال ياسين عبدهللا ھه فال شريف عثمان خالد  10492

مخمور 67972535 5 3047 ھه فال عبدهللا ابراھيم اسماعيل شيخانصنوبر حمد صادق 10493
كوزه بانكه كنديناوة مخمور 1 3029 72 1060م كنديناوة سلمى سعدون وسو ھه فال عبدهللا سليمان خضر  10494
عوينه كوير مخمور نينوى 67251560 4 3031 146 1081 كوير سوزان مصطفى حمد امين ھه فال عمر مجيد  كردى 10495

شيخان شيخان نينوى 67009147 1 3005 195 2154م شيخان عاليه احمد محمود ھوار صالح الدين يوسف 10496
زمار سنجار نينوى 67761266 8 3020 150 2171 الشمال سيدو اوسي  ھورة قاسو عمر   10497
زمار سنجار نينوى 67761266 8 3020 150 2171 الشمال سيفي سيدو اوسي ھورة قاسو عمر   10498

عبدهللا شيخان نينوى 66982612 9 3004 134 1423 شيخان مھابات خذر رمضان ھوري حسن سليمان عبدهللا 10499
زمار سنجار نينوى 7 3007 115396 577 الشمال ھوري عبدهللا حمو حسن    10500

القحطانية سنجار نينوى 2 3007 76 976م القحطانية الماس مراد عبدو ھوري نايف حسين   10501
مخمور مخمور 67600963 4 3030 38 82 مخمور محسومه محمد رضا ھوشنك ابراھيم علي اسماعيل  10502

عوالمجين كنديناوة مخمور 68224971 6 3042 75 992م كنديناوة نسار رسول داود ھوشنك عبدالسالم صابر رسول  10503
كل الميره ديبكه مخمور 68224377 9 3041 67 1017م كنديناوة به ري سعدي عبدهللا ھوشنك فارس كريم  كه ردي 10504

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 162 811 كنديناوة ھيرو جالل طاھر ھوشنك محمد اسماعيل محمد  10505
ديبكه مخمور 67254575 7 3030 121 1068م كنديناوة كوستان طاھر عبدهللا ھوشيار حسن عبدهللا حسين  10506
قراج مخمور 67646380 5 3028 37 1294 قراج راضية عثمان حمشين ھوشيار حسين حمشين سليم كوردا 10507

كندال قل كنديناوة مخمور 67944637 5 3035 178 610م كنديناوة نسرين محمد كريم ھوشيار زرار صادق احمد  10508
قراج مخمور 8 3029 108 1381 قراج ئه فين جالل خضر ھوشيار سلطان عبدهللا محمد  10509

بونكينه قراج مخمور نينوى 5 3032 152 1418 قراج شلير كريم رحيم ھوكر خدر مولود اسماعيل كاللي 10510
كوره بانكه كنديناوة مخمور 1 3032 170 607م كنديناوة رمزيه مولود عزيز ھياس احمد عبدهللا امين  10511

شيخان شيخان نينوى 66978295 6 3002 9384 470 شيخان شيرين شوكت احمد ھياس ھاشم طه يونس 10512
شيخان شيخان نينوى 66979117 6 3004 58 514 شيخان سحوره عبدالغفار محمود ھيبت احمد قادر محمد 10513
ديبكه مخمور 8 3029 30652 154 كنديناوة ياسين امين عزيز ھيبت محمود بيرداود اسماعيل ديبكه 10514

كاوه كنديناوة مخمور نينوى 4 3032 133 1020 كنديناوة افين كاوس كانيق ھيرش رفيق عزيز احمد  10515
كعتيلي كوير مخمور 68224637 2 3043 41 1051م مخمور ھاجرة عمر سيبان ھيرش عبدالرحمن عزيز   10516
ديمه كار ديبكه مخمور 1 3032 1015 1017 كنديناوة خانزاد كاكل رسو ھيرش كريم مولود مامه شيخ  10517
ھريكو زمار سنجار نينوى 67459925 8 3020 199 2009م الشمال نيسان مشكو نمر ھيشل دينو يوسف الھويري  10518

زماره كبير كوير مخمور 6 3028 95 1051 كوير شيالن عثمان وسو ھيمن حيدر قادر مولود  10519
كوير مخمور 2 3030 132 174م كوير مھابات حسن كرم ھيمن رسول حمد   10520

قوجة سبيلكة قراج مخمور 68224335 6 3043 57 1073 قراج حسيبه محمد قادر ھيمن عبدالخالق عبدهللا محمود سيان 10521
كنديناوة مخمور نينوى 1 3030 131 140 كنديناوة شاھين حكيم عزيز ھيمن عبدهللا خضر عبدهللا كردي 10522

ماجداوه كوير مخمور نينوى 3 3029 30 106 كوير سعدي محمد زينل ھيمن عزيز عبدهللا   10523
قراج مخمور 7 3046 94 1128 قراج ساميه مجيد قادر ھيمن عمر قادر حسين  10524

جوكز كوير مخمور 68224636 2 3043 97 1075م مخمور ھندستان عثمان حمد ھيمن فارس عبدل سليمان  10525
كرة سور قراج مخمور 67646360 10 3028 134 1420م مخمور شيالن صابر كريم ھيمن فواد مصطفي   10526

قراج مخمور 9 3032 82 1454 قراج نسرين مولود علي ھيمن موسى عبدهللا علي سيان 10527
طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979199 7 3004 118776 594 شيخان سكينه محمد سليمان ھيوا اسماعيل محمد ولي 10528
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كوير مخمور نينوى 10 3029 113 1636 مخمور كزال حيدر عبدهللا ھيوا برھان احمد عوال  10529
سيدابين كوير مخمور نينوى 67646875 4 3029 112 1427م كوير منيرة عمر عبدهللا ھيوا جعفر طاھر كريم فقي 10530

كوير مخمور نينوى 10 3032 159 1103 اربيل ساھره على شينه ھيوا رمضان عبدهللا   10531
كوير مخمور نينوى 6 3032 22 1175 اربيل ريزان سعدى ولى ھيوا شاكر محمود   10532

كةور كوير مخمور 67970251 6 3049 161 1459 كوير فريدة رؤوف محمد ھيوا صابر محمد رسول  10533
كوير مخمور نينوى 2 3030 24 1200 كوير امل خضر رسول ھيوا عبدهللا حمد   10534

برايم باول قراج مخمور 3 3030 171 1049 قراج الھام حمد عزيز ھيوا عمر فقى سمايل  10535
صفية كوير مخمور 67970258 6 3049 118 1007 كوير حليمة عبدهللا رشيد ھيوا قادر رشيد قادر كاكي 10536

جل ھويزة كنديناوة مخمور 68224508 1 3042 31031 156 كنديناوة مةريوان حسين كاكل ھيوا ھاشم كاكل   10537
برازاي صغير شيخان شيخان نينوى 66980292 4 3004 118750 594 شيخان زليخه منور محمد واجده رمضان فقي احمد 10538

كوير مخمور نينوى 10 3028 133 102 كوير زينب عبدالمجيد حسين واحد توفيق حمد حسين  10539
ديرى بيش كوير مخمور 6 3028 87 1427 كوير كلخاطر محمد طاھر عثمان واحد خورشيد يونس مولود  10540

قراج مخمور نينوى 5 3028 73 245 قراج نھايت صالح رحمان واحيد حمد امين قادر حسن  10541
الوليد ربيعة تلعفر نينوى 67805633 1 3024 238343 664 ربيعة عبدالعزيز محمد اسماعيل وتحة علي عثمان   10542

شيخان شيخان نينوى 66877199 10 3002 118755 594 شيخان عليه موسى اسماعيل وجدي يونس محمد جانكير 10543
زمار تلعفر نينوى 66883387 4 3001 92 675م زمار خديجه احمد حسن وحيد جميل عبدهللا   10544
زمار تلعفر نينوى 66883387 4 3001 92 675م زمار خديجه احمد حسن وحيد جميل عبدهللا   10545

الماره كبير كوير مخمور نينوى 9 3028 28 803 كوير اقليمه توفيق يابه وديع محمد خضر   10546
عوينة كوير مخمور نينوى 3 3029 65 258 كوير بيبون عبدالعزيز رسول وريا احمد رحمان علي  10547
صفيه كوير مخمور نينوى 4 3029 184 1025م كوير شونم رشيد غالم وريا حويز برا مصطفى  10548

قةالتة سوران قراج مخمور 8 3033 117 72 قراج نظيره عبدهللا احمد وريا سلطان عبدهللا حمد  10549
كوير مخمور 8 3032 44 1040م كنديناوة نازنين نادر حويز وريا سيامند احمد عباس  10550
ديبكة مخمور نينوى 68224517 1 3042 75 1028م كنديناوة وريا صابر امين قادر    10551

ديبكة كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 107 610م كنديناوة سميعة حمد امين كريم وريا علي احمد محمد علي 10552
برايم بارل قراج مخمور نينوى 5 3028 53946 270 قراج فوزيه صباح محمد وريا مام علي حمزة بلباس  10553
صوفية زمار تلعفر نينوى 67805360 7 3023 178 2286 زمار عائشة ابراھيم حاجي وزير بدلو دورمز  رشكاني 10554
صوفية زمار تلعفر نينوى 67805360 7 3023 178 2286 زمار نوفة دينو عمر وزير بدلو دورمز  رشكاني 10555

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67458908 9 3022 132753 664م ربيعه ستي تمر احمد وزير بشير فھمي محمد  10556
كربير زمار تلعفر نينوى 67970348 8 3049 58 22189 زمار رحيلة احمد عثمان وزير محمد عبدي ال تيلي ال تيلي 10557
كويالن كلك مخمور 67972554 7 3048 47 902 حمدانية صبيحة بشير سليمان وزير ياسين سليمان صفوك  10558

كوير مخمور 4 3030 172 245م قراج فارس محمد عمر وزيره صالح حسن   10559
عي فتحي قيروان سنجار نينوى 67727741 9 3012 9 179 سنجار غزاله عيسى عمو وسف الدين كاشان خضر فندي  10560
جوكوتر قراج مخمور نينوى 3 3032 47 118 قراج سميره صابر محمود وشيار خطاب عزيز عمر  10561
زاكه كوير مخمور 68224045 8 3042 79 1241م كوير بيكرد قادر لشكر وشيار رشيد محمود   10562

كنديناوة مخمور نينوى 3 3033 60 1195 اربيل مھران محمد محمد وشيار سعيد مصطفى حسين  10563
كعتيل كوير مخمور نينوى 3 3029 114 1007 كوير حبيبة علي خورشيد وشيار علي حمة شريف  شيخاني 10564

قراج مخمور نينوى 7 3029 147 2207 قراج وصفي صديق معروف اسماعيل مام سنسرين حاجى معروف 10565
دينكاوه قراج مخمور نينوى 3 3032 147 245 قراج كوثر حمد امين حسن وصفي طاھر اسعد اسماعيل  10566

قراج مخمور 8 3029 147 446 قراج نعيمة عثمان محمود وصفي عبدهللا عبدالرحمن محمود  10567
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الستور كوير مخمور نينوى 1 3033 17 283 اربيل فخريه ابراھيم رحمان وصفي يوسف رحمان حمد امين  10568
عوينات زمار تلعفر نينوى 9 3049 132832 665م ربيعه وضحه احمد علي كالة ال علي   10569

تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 67375147 6 3022 139 2112م زمار نوري عبدهللا خليل وضحه عمر شاھين كلش  10570
زمار سنجار نينوى 67458783 1 3022 129277 647 زمار علي محمد جامو وضحه محمد رشيد   10571

بارا زمار سنجار نينوى 8 3018 27 758 الشمال حسين خلف حسن وضحه مراد عباس حسن  10572
سنجار سنجار نينوى 66883337 4 3001 24 1786م سنجار رابيعة عبدالحميد يوسف وعد احمد داود   10573

عبداليه شيخان شيخان نينوى 67009154 1 3005 118494 593م شيخان كوثر سليمان رشيد وعد هللا نجيم عبدهللا 10574
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 10 3021 84 2296م زمار خانى عمر عل وعد خليل احمد على  10575

م سنجار سنجار نينوى 67009066 6 3005 39 722م تلعفر ھديه حسن ابراھيم وعدهللا حيدر موسى مصطفى  10576
شيخان نينوى 66979323 7 3003 106 378 شيخان كسرا حمد علي وعدهللا سعيد يابا اسماعيل 10577

زمار سنجار نينوى 66883061 1 3001 14157 522 سنجار نورھان سعيد يوسف وعدهللا عبدالحميد يوسف عبدهللا  10578
عبدليه شيخان نينوى 66982715 10 3004 11 1420 شيخان ليلى فارس يونس وعدهللا عبدالغفور صالح اسماعيل 10579

شيخان نينوى 66979333 7 3003 49 1599 شيخان نيشتمان ميكائيل رسول وعدهللا عبدهللا فرحان محمد 10580
سنجار سنجار نينوى 2 3021 109194 546م القيروان نعيمه سليمان حيدر وعدهللا موسى حيدر   10581
سنجار سنجار نينوى 67458446 2 3020 104313 522 سنجار شھله ابراھيم عزيز وعدهللا وھب مصطفى يونس  10582

كلشين شيخان شيخان نينوى 66982456 8 3004 118622 594 شيخان بيان محمود محمد وعدهللا يوسف حسين علي 10583
م سنجار سنجار نينوى 67007700 10 3008 19 542م القحطانية ارزان خلف سفوك والتى قاسو احمد صالح عمر 10584
م سنجار سنجار نينوى 67007700 10 3008 19 542م القحطانية قشم على بركات والتى قاسو احمد صالح عمر 10585

سنجار نينوى 6 3007 108726 544 القحطانية حيان سلو عيدو والتي حسن عيدو قاسم  10586
كوير مخمور نينوى 9 3028 86 141 اربيل سائره نورالدين رشيد ولى حسن على   10587

باباو شيخان شيخان نينوى 0294272 7 3001 19 1966م شيخان نعيمه صادق ميكائيل ولي اسماعيل ولي  الكورن 10588
م شيخان شيخان نينوى 66980215 4 3004 69 1954 شيخان انزار صادق مصطفى ولي عبدالرحمن جمعه عبدالوھاب 10589

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979815 7 3004 78 1959 شيخان محسومه صابر احمد ولي عبدالرحمن عمر اسماعيل 10590
سنجار نينوى 2 3050 137 1052 كوير اخالص فراد غالم ولي علي احمد رضا كاكي 10591

كرفقير شيخان نينوى 66979936 1 3004 84 1421م شيخان زريفه داود محمد ولي علي انور محمد 10592
مخمور 67972657 5 3047 كافية بكر عبدهللا ولي علي عبدهللا رمضان  10593

كاريتان ديبكه مخمور 2 3032 37 141 كنديناوة حليمه خالد فتاح ولي علي عزيز رسول  10594
حمدانية نينوى 4 3051 43 680م كرجة الياس رضا ولي فاضل عباس   10595

نوغران كوير مخمور نينوى 7 3028 4 1117م كوير بدريه لطيف محمود ولي موسى صوفي برايم شيخاني 10596
شيخان شيخان نينوى 66982511 8 3004 170 1421 شيخان ليلي محمد نور وليد ابراھيم خليل عبدهللا 10597

طاق حمه شيخان شيخان نينوى 66979200 7 3004 46 1967 شيخان فاطمه عمر يونس وليد ابراھيم خليل عبدهللا كوران 10598
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 136 1449 حمدانية خانزاد جميل كريم وليد احمد صالح عسكر  10599
زمار سنجار نينوى 67458282 7 3020 70 477م الشمال حياة بسو شاكر وليد تورو شاكر يوسف الھويري 10600
شيخان شيخان نينوى 0302477 3 3004 119979 600م شيخان سميره كريم سليمان وليد حسن حامد امين 10601

برازي كلكجي شيخان شيخان نينوى 66979965 5 3004 118679 594 شيخان حمديه عزيز حسين وليد خالد بكر خالد 10602
فاروق شيخان نينوى 66982622 9 3004 155 2210 شيخان كلثوم محمد بكر وليد خالد حسن عبدهللا 10603
كوير مخمور نينوى 67254456 6 3030 91 1064 كوير زلفان ياور محمد وليد رشيد اسماعيل رشيد  10604
زمار سنجار نينوى 67375435 7 3022 132766 664 ربيعه امين صادق محمد وليد طاھر حاجي حسو  10605

باباو شيخان شيخان نينوى 0294273 7 3001 25 143 شيخان زھره علي سعدون وليد عبدالحميد محمد حسن 10606
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شيخان شيخان نينوى 66980253 4 3004 1185220 593م شيخان زريفه صالح يونس وليد علي طاھر كاكو 10607
قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67458960 9 3022 55 1262م ربيعه نازي حسين قاسم وليد محمد علي قاسم ال علي 10608

كوير مخمور نينوى 10 3028 45 1445 كوير كالويز احمد مامل وھاب خليل يونس مولود  10609
قراج مخمور نينوى 1 3033 55241 277 قراج زكيه محى الدين بريندار وھاب رمضان بريندار محى الدين  10610

كلنشمان قراج سنجار نينوى 67646858 1 3029 52543 273 قراج زاھده رحمن جميل وھاب عزيز قادر عبدهللا  10611
سنجار نينوى 67006561 3 3005 116428 532م القيروان نعيمة محمد علو وھاب علي خلف شعبان  10612

بيربوه شيخان شيخان نينوى 67009081 6 3005 99 651م شيخان عيشى عبدالكريم ابراھيم ويسى جبرائيل ولي اسماعيل 10613
شيخان شيخان نينوى 66978191 4 3002 81 2161 شيخان امل عبدهللا مصطفى ويسي حسن محمد حامد 10614
زمار تلعفر نينوى 67805574 1 3024 132771 664 ربيعه فھيمة حسن حسو ويسي سلو بشير احمد ال احمد 10615

تل الخيم كوير مخمور نينوى 6 3029 96834 135 مخمور رابعه حمد كريم يابا ابراھيم مامند   10616
كاريتان كنديناوة مخمور نينوى 68224020 8 3042 87 29 كنديناوة ھمين بيرداود مطر يابة عمر حسن اسماعيل  10617

زمار تلعفر نينوى 67805650 1 3024 65 2287م زمار جنار صبري عبدالكريم ياسر عبدالمناف عبدالكريم خليل  10618
عبن ابوي مخمور 68051514 9 3036 32 1462 مخمور زليخا فضل باني ياسين ابوبكر بابير عزيز بلباس 10619
خرمة لة كنديناوة مخمور نينوى 68224444 7 3042 24 922م كنديناوة سامان عثمان محمد امين ياسين ابوبكر حسين قادر  10620
نيكالو كنديناوة مخمور نينوى 67944494 5 3035 162 604 كنديناوة نسرين نريمان كريم ياسين احمد رسول محمد  10621
تل نجم كوير مخمور نينوى 7 3029 95 1200 كوير حليمه نورالدين قادر ياسين احمد وسو احمد  10622

كلك حمدانية نينوى 67972301 4 3048 77 612 حمدانية ليلى امين نجم ياسين اسماعيل خضر ميكايل كوران 10623
سنجار سنجار نينوى 67459848 9 3020 8 2297 سنجار شكريه فاضل علي ياسين الياس عيدو ابراھيم المحي 10624

زيلكان شيخان شيخان نينوى 66979015 4 3003 135 1413م شيخان نازك صديق قاسم ياسين حازم اسماعيل يونس 10625
كعيتل كوير مخمور 67972018 3 3049 125 1320م كوير عبسة حسن عثمان ياسين حسن عمر محمدامين شيخاني 10626

شيخان شيخان نينوى 66978723 1 3003 1186 594 شيخان روناك احمد عصمان ياسين حسن محمد عبدهللا 10627
كوير مخمور نينوى 5 3029 149 174 كوير حياة رحمن حمد ياسين حسين حمد خالند  10628
قراج مخمور نينوى 5 3028 54 283 قراج اميره زردو رحمن ياسين حسين حمشين سلبم  10629

سنجار نينوى 67646364 9 3028 صبرية علي حجي ياسين حمد حاجي قادر كردي 10630
كنديناوة مخمور نينوى 67254906 8 3030 881 71 كنديناوة فاطم عثمان معروف ياسين حمد حسين   10631
كوير مخمور نينوى 2 3029 29720 149 كوير عطنيه عمر حمدامين ياسين حيدر قادر حمد  10632

ھه واركه ر مخمور مخمور 0000372 4 3034 142 301 مخمور خاصي علي يابه ياسين خضر حسن علي  10633
مالقره كنديناوة مخمور 67254911 8 3030 73 604م كنديناوة زينب جميل حسن ياسين خضر رحمان سعدهللا صالحي 10634

سنجار سنجار نينوى 4 3021 130173 651 زمار فطومة عمر خلف ياسين خلف عزو  الناصر 10635
سنجار سنجار نينوى 66883325 4 3001 52 2061 سنجار حكيمة ابراھيم زيدان ياسين خليل زيدان اوصحان  10636

عو ينة كوير مخمور نينوى 7 3028 42 1051 كوير بروين سوارة حمد ياسين رحمن حمد   10637
كوير مخمور 68224825 4 3043 57 1243 كوير ياسين رسول اسماعيل رسول مارمه سمحبوبه خضر رسول 10638

كرده ره ش كنديناوة مخمور نينوى 8 3037 172 1017 كنديناوة سميره خضر حمه شريف ياسين رسول صديق شريف شوان 10639
قلعة موسي رة زمار تلعفر نينوى 10 3021 100 142م ربيعه فاطمه محمد عبدالرحمن ياسين رشو عثمان عمر ال عمر 10640

شيخان شيخان نينوى 66982505 8 3004 8 1125 شيخان بيان محمد علي ياسين سعدون علي حسن 10641
سنجار نينوى 6 3020 73 166 دھوك وسيلة حسين حجي ياسين سليمان حجي حسن  10642

كويالن كلك حمدانية نينوى 67972592 7 3048 113 336م حمدانية فاطمة محمد عبدهللا ياسين سليمان صفوك وليد  10643
قراج مخمور 4 3030 58 245 قراج شكريه عمر حسن ياسين شريف احمد قادر سيان 10644

السور كوير مخمور نينوى 6 3029 114 1418 قراج نعيم عبدهللا محمود ياسين صادق بابير حسين  10645



قائمة بأسماء المرحلين الذين اعيدوا الى مناطقھم االصلية السابقة واستلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة (١٤٠) في سنجار

شيخان شيخان نينوى 66979870 7 3004 63 355م شيخان نافعه خورشيد مجيد ياسين طاھر عبدالرحمن جمعه 10646
شمشولة كوير مخمور نينوى 6 3032 76 1417م كوير كابان عزالدين مولود ياسين طاھر عثمان داود زنكنه 10647

كوير مخمور 67970283 6 3049 27433 138 كوير سيوي احمد عمر ياسين طه محمد   10648
كوير مخمور نينوى 8 3028 17 1367 اربيل شيالن حامد حسين ياسين عبدالرحمن مصطفى   10649
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 158 2231 حمدانية كافية فيصل مصطفي ياسين عبدالرحمن ياسين محمد  10650

زمارة كبير كوير مخمور نينوى 3 3029 5 67 كوير خديجة اسماعيل قادر ياسين عبدهللا حاجي محمد كردي 10651
كنديناوة مخمور 2 3032 195 195 كنديناوة استى عبدهللا اسماعيل ياسين عثمان اسماعيل بيرداود ئارام 10652
كنديناوة مخمور 2 3032 195 195 كنديناوة استى عبدهللا اسماعيل ياسين عثمان اسماعيل بيرداود ئارام 10653

السور قراج مخمور نينوى 67251555 4 3031 64 408 قراج حبيبه عثمان مامند ياسين عثمان رمضان رسول  10654
كالورش كوير مخمور نينوى 10 3028 34 477 اربيل منيجه محمد عبدهللا ياسين عمر رسول معروف  10655

كوير مخمور نينوى 5 3029 38 7 اربيل ئاقله خليل رسول ياسين فرخ محي الدين   10656
كويور مخمور نينوى 5 3029 142 1133 كوير كاظيمة نادر علي ياسين قادر علي ابراھيم  10657
ديبكة مخمور 8 3029 142 189م قراج مامز حسين اسماعيل ياسين محمد اسماعيل حمد  10658

سيد امين كوير مخمور 9 3047 130 310 كوير صبريه عثمان معروف ياسين محمد امين حمد نبى  10659
مخمور 3 3038 137 1046م كنديناوة جوان عثمان علي ياسين محمد حسين مام هللا  10660

سنجار سنجار نينوى 0339858 9 3011 167 351 سنجار نزيھه عيدهللا خضر ياسين محمد خضر عبدالعزيز البيواتى 10661
ماجداوه كوير مخمور نينوى 3 3032 78 126 كوير عيشي عبدهللا سليم ياسين محمد شريف عبدهللا  10662
كرد قراج مخمور 8 3032 72 1454م قراج ھيرو قادر صادق ياسين محمد صادق يابه  10663
عبداليه شيخان نينوى 66980038 1 3004 25 1421م شيخان صبريه احمد محمد ياسين محمد يونس يوسف 10664

كنديناوة مخمور نينوى 2 3033 1 605 كنديناوة جوھره نادر قادر ياسين مصطفى بيرداود طه  10665
كنديناوة مخمور نينوى 4 3033 79 1060 كنديناوة ريمة ياسينكاظم كريم ياسين مصطفى حمد قادر  10666
كوير مخمور نينوى 6 3029 29751 149 كوير فائزه كمال حسين ياسين مال قادر قادر   10667

بردبسي قراج مخمور نينوى 1 3030 102 207 قراج شيالن محمد صابر ياسين نصرالدين حمدامين ھمزه شوان 10668
عين ايوب مخمور مخمور 68224846 4 3043 33 1462م مخمور ناسك عبدهللا  يحيا ابوبكر بابير عزيز  10669

سنجار نينوى 67646379 5 3028 بدرية محمدامين عبدهللا يحيى اسماعيل علي عباس  10670
كوير مخمور نينوى 6 3032 5 1073 اربيل امنه عبدالكريم  يحيى عبدهللا محمد   10671

سنجار نينوى 2 3021 190 11939 سنجار امينة حيدر حسين يحيى عبدهللا محمد   10672
كوير مخمور نينوى 6 3029 42 227م مخمور صنوبه ر سعيد شمسه يحيى عثمان عليوان ھزار  10673
كوير مخمور نينوى 10 3029 17 791 اربيل برى عثمان خضر يحيى عمر خضر  شيخاني 10674
سنجار سنجار نينوى 66883158 2 3001 176 1908م سنجار شيماء عدنان نادر يحيى مجيد نادر قادر  10675

البشر كلك حمدانية نينوى 67972625 7 3048 35480 178 حمدانية رحيمه عبدهللا سعيد يحيى محمد صالح   10676
عوينة كوير مخمور 68224788 4 3043 39 1063 كوير عدويه عبدالكريم محمد يحيى محمد عباس خضر  10677

برزنجى مخمور نينوى 5 3032 87 1459 كوير حليمه عبدالرحمن حسين يحيى معروف ابراھيم  برزنجى 10678
شيخان شيخان نينوى 66980074 2 3004 55 1150م شيخان اسماء ميكائيل مرزا يحيي زبير امين احمد 10679

الورديه سنجار سنجار نينوى 67727608 3 3012 134 163 القوش سيران كنجى دخديده يزدين درويش رشو حجى الزندنان 10680
ھنجيروك فاروق شيخان نينوى 66978826 2 3003 145 1418 شيخان بلقيس شريف محمد يسين عبدالرحمن محمد رمضان 10681

سنجار سنجار نينوى 67727034 10 3011 29 981 سنجار امينة عباس خلف يعقوب خالد ابراھيم اسماعيل  10682
سنجار سنجار نينوى 2 3010 73 848م سنجار خيرية سليمان مصطفى يعقوب خضر حسين حمي  10683

عوينه كوير مخمور 6 3028 157 63 كوير بسكان صديق مصطفى يعقوب خليل قادر احمد  10684
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الممان شيخان شيخان نينوى 66979794 9 3003 119241 596 شيخان سلطان حسين مصطفي يعقوب صالح خدر محمد 10685
كه ور كوير مخمور نينوى 7 3029 65 266 كوير به ري يونس ماج يعقوب علي حمد قادر  10686

موسي رشي زمار تلعفر نينوى 67375355 3 3022 132360 2662 ربيعه صبيحه يوسف حمو يعقوب محمد سليمان محمد ال سليمان 10687
زمار سنجار نينوى 66883198 2 3001 106399 532م سنجار حليمه احمد يونس يعقوب مراد دھو قاسو القاسم 10688

سنجار نينوى 9 3019 109256 547 سنجار امينة حسين حسن يعقوب موسى قمبر   10689
سنجار سنجار نينوى 67459901 8 3020 109291 547 سنجار شاھه سليمان حجي يعقوب يوسف حجي الحسن  10690

كوكجل شيخان شيخان نينوى 2 3028 49995 235 بعشيقه اسيا محمد لقمان يعقوب يوسف حسن ولي الشبكي 10691
قلعه موسى رش زمار تلعفر نينوى 67375322 3 3022 2 491م ربيعه رحمه علي قاسم يعقوب يوسف قاسم محمد  10692

كوير مخمور نينوى 5 3029 29721 149 اربيل قادر حيدر  يمه مولود يونس قادر  10693
حمد اغا زمار تلعفر نينوى 6 3022 69 2189 زمار مھدية ابراھيم محمد يوسف ابراھيم حاجي عبدي ال عبدي 10694

سنجار سنجار نينوى 9 3008 108168 541 القحطانية نعيمة جردو قاسم يوسف ابراھيم عبدهللا كاطع  10695
شيبانا زمار تلعفر نينوى 9 3021 86 2112م زمار عائشه صبري محمود يوسف ابراھيم يوسف علي ال بيرام 10696

شيخان شيخان نينوى 67009137 1 3005 183 1328 شيخان اواز خضر يوسف يوسف احمد ابراھيم  10697
كنديناوة مخمور نينوى 67970290 6 3049 11 106م كنديناوة ماريه حسن حمد امين يوسف احمد عبدهللا   10698
شيخان شيخان نينوى 0330212 1 3003 199 1966 شيخان شيرين حميد جھاد يوسف احمد قادر مجيد 10699
زمار سنجار نينوى 67649472 1 3011 111538 558 الشمال شيرين بكر حسن يوسف احمد قرو   10700
سنجار سنجار نينوى 669786391 7 3002 173 2268 زمار ھاجرة محمد اسماعيل يوسف اسماعيل ابراھيم حسو  10701
كوير مخمور 68224942 7 3043 124 1241 كوير سھام خالد حسين يوسف اسماعيل حسن قادر  10702
قراج مخمور 9 3029 2652 126 مخمور غزاله طة حمد يوسف اسماعيل حمد   10703
كنديناوة حمدانية نينوى 2 3028 38 224 حمدانية نوال حسين نخو يوسف اسماعيل خضر ميكائيل  10704
قراج مخمور نينوى 6 3032 74 1049 قراج ساھرة صمون درويش يوسف اسماعيل عثمان مصطفي  10705

فالفه سوران قراج مخمور نينوى 5 3032 147 1049 قراج كه زال جبار بابه يوسف اسماعيل علي جرجيس مرزان 10706
عبدليه فاروق شيخان نينوى 66982716 10 3004 91 1418 شيخان فائزه علي مجيد يوسف اسماعيل موسي ابراھيم 10707

سنجار سنجار نينوى 66883363 4 3001 120 389م القحطانية فھيمة محمد عمر يوسف اسود عبدهللا حسن  10708
سنجار سنجار نينوى 67006530 4 3005 107963 540م سنجار روشا محمد مصطفى يوسف الياس خضر ھبي  10709

كورتان درو كنديناوة مخمور نينوى 7 3028 123 1153م كنديناوة سروه محمد رحمن يوسف امين عبدهللا امين  10710
علي مال داود كوير مخمور نينوى 6 3029 107 141 كوير حليمه قاسم محمد يوسف انور حاجى مولود  10711
زومان م سنجار سنجار نينوى 67006034 6 3007 109977 550م القحطانية بطن حيدر قاسم يوسف باجى بشار سورو ادي 10712
ھوارغل مخمور مخمور نينوى 67170581 4 3031 171 1013م مخمور ھيرو مجيد سالم يوسف برايم محمد احمد برزنجي 10713

سنجار سنجار نينوى 66884325 7 3005 105 993م سنجار فاطمه قاسم سلطان يوسف برجس سلطان محمد  10714
سنجار سنجار نينوى 66884325 7 3005 105 993م سنجار فاطمه قاسم سلطان يوسف برجس سلطان محمد  10715

شيبان زمار تلعفر نينوى 67805655 10 3023 177 675م زمار عنيه سليمان جانكير يوسف جعغر رشو عمر ال ھسن 10716
طوبزاوه بعشيقه سنجار نينوى 67647818 7 3031 4 1126 بعشيقه غاليه علي خضر يوسف جمعه خضر حمد  10717

زمار سنجار نينوى 67375841 8 3022 132864 665 ربيعه فيروز محمد عمر يوسف حاجي شابى محمد ال محمد 10718
ماسكه ربيعه زمار نينوى 5 3021 174 111م سنجار خرني خالد ابراھيم يوسف حامد فندي  ال كل محمد 10719

سنجار سنجار نينوى 67458270 7 3020 152 105 دھوك نعيمه محمد علي يوسف حجي علي خشو  10720
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009106 1 3005 118719 594 شيخان سميره محمد امين يوسف حسن حامد امين 10721

قيروان سنجار نينوى 66883184 2 3001 109025 546م قيروان حليمه حسين خلف يوسف حسن سمو على  10722
اصديرة الشما سنجار سنجار نينوى 67728712 10 3013 196 294م سنجار محمد يوسف حسن يوسف حسن عباس سلو  10723
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اصديرة الشما سنجار سنجار نينوى 67728712 10 3013 196 294م سنجار مريم حسن خوشي يوسف حسن عباس سلو  10724
طاق حمة سنجار سنجار نينوى 66883046 2 3001 8+ 1742 سنجار عاصية سليمان حسن يوسف حسن علي سليمان  10725

م سنجار سنجار نينوى 1 3021 108913 454م سنجار صفيه عبدهللا عمر يوسف حسين احمد   10726
م شيخان شيخان نينوى 66979392 9 3003 20 1106م شيخان نوري حجي خضر يوسف حسين احمد حسين 10727
زمار تلعفر نينوى 66979663 5 3003 160 2268م زمار خديجه صبرى احمد يوسف حسين حسن ابراھيم  10728
سنجار سنجار نينوى 7 3010 109107 546 سنجار الفة يوسف حسين يوسف حسين شيبو   10729
زمار تلعفر نينوى 2 3051 61 692م الموصل سكينه محمد صالح يوسف حسين عبدو ختو  10730

سحيلة زمار تلعفر نينوى 67805668 10 3023 82 2287 زمار كوزه ل حسين احمد يوسف حسين عيدو مراد ال حكر 10731
كرخباط سنجار سنجار نينوى 0339904 9 3011 108148 541 القحطانية دره محمد ھوار يوسف حسين كيلو رفاعي السرحوكي 10732

قلعه موس رش زمار تلعفر نينوى 67458986 9 3022 83 246م ربيعه عمشه شرف بادر يوسف حمد بادر درويش ال بادر 10733
شيخ خفشي القيروان سنجار نينوى 67763489 2 3018 105241 527 القيروان عدي كيمو عزيز يوسف حمد عزيز محمد العزيز 10734
ترجان كوير مخمور نينوى 67254503 6 3030 44 94 كوير كوردستان خضر حسن يوسف حمد مصطفى ابراھيم زراري 10735

زمار تلعفر نينوى 2 3022 130041 651 زمار مريم رمو عمر يوسف حمو علي علي  10736
سميله زمار تلعفر نينوى 67375801 8 3022 132 2286م زمار فاطمة عمر مراد يوسف حمو يوسف قاسو ال ويردي 10737

م شيخان شيخان نينوى 66979392 9 3003 20 1106م شيخان ھوزين رشيد كافان يوسف خالد عبدالرحمن جمعه 10738
كوير مخمور نينوى 10 3028 22 182 اربيل حسيبه كريم عمر يوسف خالد كاكا   10739

ملك زمار سنجار نينوى 0344681 9 3011 131 389 القحطانية وطحه عبدي مراد يوسف خديده خدر يوسف اليوسف 10740
سنجار سنجار نينوى 2 3021 77 1331م سنجار نفيعة عمر مراد يوسف خضر خلف  الصيدى 10741

تل بنات سنجار نينوى 3 3014 105289 527 القيروان حزنو تمر خلف يوسف خضر خلف علو  10742
سنجار سنجار نينوى 67649848 6 3011 109269 547م سنجار فھيمه زكر محمود يوسف خضر عبدالعزيز البيواتى  10743
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار الھام يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10744
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار دالل يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10745
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار رعد يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10746
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار سعدهللا يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10747
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار عبدهللا يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10748
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار كريمة عبدهللا محمد يوسف خلف بيرم عباس  10749
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار محمد يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10750
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار ھيثم يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10751
زمار سنجار نينوى 67764678 10 3019 104554 523 سنجار وعد يوسف خلف يوسف خلف بيرم عباس  10752

معالك البيت زمار سنجار نينوى 67458043 1 3020 101 2190 الشمال مسرى يوسف خلف يوسف خلف داود عمر  10753
سنجار سنجار نينوى 67007725 10 3008 108126 541 القحطانية امينة بكر قولو يوسف خلف عمر حسن  10754

بارا زمار سنجار نينوى 68001962 1 3020 106 1526 الشمال مھه ميرزا خلف يوسف خليل قاسم حسن السموقى 10755
سيرمه قراج مخمور 4 3030 29996 135 مخمور زاھده حسين علي يوسف درويش حمد   10756
النصرية القوش تكيف نينوى 68002442 8 3026 24 163م القوش مامي عبدالكريم اسماعيل يوسف درويش شمو   10757
تل مشرف شمال سنجار نينوى 67727609 3 3012 113704 569 الشمال كوجر احمد حسن يوسف دھار مراد فندى السموقى 10758
تل ابو ظاھر زمار تلعفر نينوى 9 3021 132386 662م زمار فيروز رمضان صالح يوسف رمضان عثمان حسن  10759

شيخان نينوى 66979713 10 3003 4 2210 شيخان بشري حسين يوسف يوسف سليمان جرجيس محمد 10760
قراج مخمور 4 3030 91 1094 قراج كوليزةر رمضان داود يوسف سليمان حسين علي  10761
زمار سنجار نينوى 67007274 8 3007 80 780م الشمال فاطمة حجي خلف يوسف سليمان حمو دربو  10762
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زمار سنجار نينوى 8 3010 114862 575 الشمال ھدلي خلف قرا يوسف سليمان عباس علو الھسكاني 10763
بورك شمال سنجار نينوى 67727311 5 3012 115850 580 الشمال ھوري صالح خلف يوسف سيدو قاسم ادو الخالدي 10764
قيماوه زيلكان شيخان نينوى 66980055 2 3004 118543 593م شيخان فلك ناز عزيز زيور يوسف شريف مصطفى حسن 10765
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978613 10 3002 102 1424 شيخان كلثوم حسين ولي يوسف صادق ياسين يوسف 10766
باره زمار سنجار نينوى 67727280 3 3012 113693 569م الشمال خانى بكر حطى يوسف صالح خدر خلف  10767

القابوسيه زمار سنجار نينوى 66883335 4 3001 48 1249م سنجار شريفه سليمان حسين يوسف صالح خليل دھو  10768
كرفقير شيخان نينوى 66979908 1 3004 52 1413 شيخان ريمان محمد علي يوسف صالح محمد صالح 10769

مخمور 67972541 5 3047 سعديه محمد حمد يوسف صديق معروف   10770
محسناوه قراج مخمور 3 3030 37 446 قراج بروين ابراھيم عبدالرحمن يوسف طاھر حمد   10771
ش شيخان شيخان نينوى 66978634 10 3002 116 118 شيخان مرجان حسين علي يوسف عبدالرحمن محمد رمضان 10772

جمه رش شيخان شيخان نينوى 66979961 5 3004 96 1416 شيخان بري خان عبو مرزا يوسف عبدالسالم لطيف ككو 10773
شيخان شيخان نينوى 66980070 2 3004 123 2011م شيخان شرين عثمان على يوسف عبدهللا صالح عبدهللا 10774
كنديناوة مخمور نينوى 1 3029 3647 154 كنديناوة محبوبه محمد عزيز يوسف عبدهللا مام شيخ وسمان  10775
قراج مخمور نينوى 3 3033 26544 133 مخمور سميره ابوبكر احمد يوسف عبدهللا محمد خضر  10776
زمار سنجار نينوى 67458228 6 3020 79 2297 سنجار بروين يوسف عبدو يوسف عبدو كتي عبدال  10777
زمار تلعفر نينوى 5 3021 185 568م سنجار غزاله محمد صالح يوسف عبدي سعدون علي ال علي 10778
زمار تلعفر نينوى 1 3021 11 2062 الشمال ھوري قاسم كجل يوسف عتو طوري علي  10779
قراج مخمور نينوى 3 3029 130 282 قراج شمس محمد عثمان يوسف عثمان علي حسين  10780

زاكه كوير مخمور 3 3030 94 1411 كوير اشرف محمد عزيز يوسف عزيز عبدهللا قادر  10781
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805696 10 3023 109 2287 زمار عائشه محمد على يوسف على عيدو عمر ال برو 10782

كوير مخمور نينوى 67254610 7 3030 63 1025 كوير غزال رسول ھمزه يوسف على محمود ابراھيم  10783
قراج مخمور نينوى 5 3029 85 1000 كوير كلثوم مصطفي حسن يوسف علي ابابكر محمد  10784
زمار سنجار نينوى 8 3016 198 992م الشمال زينب ابراھيم حجي يوسف علي بشار مطو  10785

حيالي سنجار سنجار نينوى 67006870 7 3009 111195 556 القحطانية بيزاري الياس خلف يوسف علي خديدا خلف  10786
ديبكه مخمور 68224961 6 3042 90 1344 كنديناوة عطية محمد رمضان يوسف علي عبدهللا اسماعيل  10787
زمار تلعفر نينوى 67375320 3 3022 116 246م ربيعه غزاله عمر عبدي يوسف علي عبدي عبدي  10788

الوردية سنجار سنجار نينوى 66980733 8 3009 110354 552 القحطانية ھزو رمو مراد يوسف علي عمر ملكو  10789
زمان سنجار سنجار نينوى 6 3007 133 647 القحطانية بھار شرف سيو يوسف علي ميرزا ميرو  10790

شورةزنكة كنديناوة مخمور 68224066 9 3042 113 56 كنديناوة رسمية خورشيد صالح يوسف علي يابة   10791
زمار تلعفر نينوى 67375248 5 3022 132859 665 ربيعه سيسي ابراھيم حامد يوسف علي يوسف  ال ھسام 10792

الشكية زمار تلعفر نينوى 10 3021 129348 647 زمار بفرا حسن طاھر يوسف علي يوسف علي  10793
دوشيوان كنديناوة مخمور 68224835 4 3043 140 1450م كنديناوة فاطمه صادق نادر يوسف عمر ابراھيم عبدهللا  10794
الشلكية زمار تلعفر نينوى 7 3021 129319 647م زمار بسي حسن يوسف يوسف عمر حاجي كيلو ال عمر 10795
كركراوى قراج مخمور 8 3032 97 1454م قراج ليلى محمود مولود يوسف عمر عباس محمود كردى 10796
كاميشتبه كوير مخمور 7 3032 109 300 كوير نازدار عبدهللا حمد امين يوسف عمر عبدهللا يوسف  10797
دوشيوان كنديناوة مخمور نينوى 68224534 1 3042 104 1103م كنديناوة حسيبه حمد حسن يوسف فتاح عبدهللا فتاح  10798
سحيله زمار تلعفر نينوى 67805684 10 3023 183 744م زمار كلزار صالح الدين محمود يوسف فرحان حسين محي ال حسين 10799
الوردية سنجار سنجار نينوى 67007552 3 3008 110171 551 القحطانية خفشي جردو عبدهللا يوسف قاسم باجو خلف  10800

كري كوري سنجار سنجار نينوى 67009080 6 3005 115870 58م الشمال ھلو حسن علو يوسف قاسم رشو مندو اغا  10801
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زمار تلعفر نينوى 67375307 3 3022 132695 664 ربيعه سلطانه بشار احمد يوسف قاسم محمد بوزي ال بو 10802
مخمور 3 3033 24 1048 مخمور ايمان على احمد يوسف قاسم مصطفى عبدالرحمن عمر 10803

سنجار سنجار نينوى 0330248 10 3010 66 919 الشمال زريف حروش خلو يوسف قولو خلو شيبو  10804
كوير مخمور 8 3029 14 1428م كوير يوسف كانبي نجم الدين عزيز سارمه مجيھان حمد رسول 10805

ماسكه زمار تلعفر نينوى 66883270 3 3001 8 2146م زمار بيريفان حمو علو يوسف الوند حاجي علي  10806
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 67805656 10 3023 84 2287م زمار بھيه محمد بشار يوسف لزكين عرب ھمندو عرب 10807
برازي كبير م شيخان شيخان نينوى 67009106 1 3005 118719 594 شيخان نائله عمر سعيد يوسف محمد احمد سكو 10808

شيخان شيخان نينوى 67008039 3 3004 118791 594 شيخان مريم خلف يونس يوسف محمد ايزدين محمد 10809
ام الربيعين ربيعه تلعفر نينوى 67375380 3 3022 133075 666 ربيعه حنيفه خليل رمو يوسف محمد حاجي عبدهللا  10810
ام الربيعين ربيعه تلعفر نينوى 67375380 3 3022 133075 666 ربيعه حنيفه خليل رمو يوسف محمد حاجي عبدهللا  10811

زمار تلعفر نينوى 4 3021 2147 3388558 زمار عائشة محمود محمد يوسف محمد رشيد محمد  10812
قلعة موسي زمار تلعفر نينوى 67376114 10 3022 51 758 ربيعه بھار حامد درويش يوسف محمد صالح درويش ال بادر 10813
برازي كبير شيخان شيخان نينوى 66883600 5 3002 132 1420م شيخان زينب سليمان رمضان يوسف محمد فتاح رمضان 10814

كلك حمدانية نينوى 67972252 4 3048 35325 177 الحمدانيه فاطمه محمد سليمان يوسف محمد يوسف محمد  10815
كري زركا زمار سنجار نينوى 9 3007 919 8549706 الشمال امينة خضر علي يوسف مشكو قاسم الياس  10816

سنجار سنجار نينوى 67727091 1 3012 109320 547 القيروان وضحة جاسم قاسم يوسف مطو قاسم   10817
كرعزيزشرقي سنجار سنجار نينوى 67007545 3 3008 108497 543 القحطانية مريم حسن خلف يوسف نبو حسو اوسو االوسو 10818
ھنجيروك شيخان شيخان نينوى 66979836 7 3004 122 1414م شيخان واجده صابر محمد يوسف ياسين حسن احمد 10819

زمار تلعفر نينوى 669786370 7 3002 61 2209م زمار كوي علي عمر يوسف يعقوب شكري ياسين  10820
كاني ساردك م شيخان شيخان نينوى 66979877 7 3004 162 773 شيخان فائزه عادل فاضل يوسف يونس شريف فارس 10821

مھد فارھق شيخان نينوى 67006699 1 3028 118894 595 شيخان عبده كوجي غريب يونان يوئيل يوخنا  10822
شيخان شيخان نينوى 66978656 10 3002 72 978 شيخان مصري محمد رشيد يونس ابراھيم جمعة عبدالوھاب  10823
شيخان شيخان نينوى 66978510 9 3002 30 831 سنجار زيان محمد حسن يونس ابراھيم جمعه عبدالوھاب 10824

كھربز زمار تلعفر نينوى 67375298 4 3022 188 127م زمار ملكيه الياس شيخو يونس احمد حسن النعمات  10825
كلشين شيخان شيخان نينوى 66978907 3 3003 138 2001م شيخان حليمه ابراھيم صديق يونس احمد سليمان يونس 10826

شيخان شيخان نينوى 66979123 6 3004 53 41422 شيخان قدرت صديق عيسى يونس احمد علو محمد 10827
قيماوه م شيخان شيخان نينوى 66980264 4 3004 118530 596م شيخان باكزه مصطفى علي يونس احمد علو محمد 10828
باباو م شيخان شيخان نينوى 034085 5 3004 9 904 شيخان اسمر اكرم شريف يونس احمد علو محمد الكوران 10829
باباو م شيخان شيخان نينوى 034085 5 3004 9 904 شيخان يونس احمد علو يونس احمد علو محمد الكوران 10830
بيربوب م شيخان شيخان نينوى 67009136 1 3005 56 1422م شيخان سوسن احمد ابراھيم يونس احمد محمد صالح 10831
جمه رش فاروق شيخان نينوى 66982610 9 3004 118792 594 شيخان حمديه عبد خضر يونس احمد يونس احمد 10832

مخمور نينوى 68224223 2 3042 1434 ازھار بكر صديق يونس اسماعيل رسول   10833
زمار تلعفر نينوى 67970379 9 3049 129886 650 زمار عزيمة عمر خالد يونس اسماعيل عبدي   10834

سنجار نينوى 4 3009 108169 541 القحطانية خيرية مراد خلف يونس اسود عبدهللا كاطع السرحوكي 10835
كرى زركه سنون سنجار نينوى 67007294 9 3007 114 901م الشمال منجى خضر على يونس الياس على عبدى  10836
شمشوله كوير مخمور نينوى 2 3029 74 1024 كوير سھام عباس عمر يونس الياس عمر مولود  10837

كوير مخمور 1 3029 153 1064م كوير جنار ستار  يونس جالل عثمان لوال  10838
كوير مخمور 1 3029 153 1064م كوير جنار ستار  يونس جالل عثمان لوال  10839

طوبزاوه بعقوبه سنجار نينوى 67647815 7 3031 29 1641م بعشيقه مانيه ولي خضر يونس جمعه خضر محمد  10840
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كل ابوظاھر زمار تلعفر نينوى 6 3021 131716 659 زمار زھره محمد خالد يونس حسن بشار حسين  10841
كلشين شيخان شيخان نينوى 66982463 8 3004 47 1415م شيخان سعاد مشير جبرئيل يونس حسو يونس سلو 10842

سنجار سنجار نينوى 7 3010 42 1674م سنجار كني خدر سدن يونس حسين عبدي حموش  10843
انجروك فاروق شيخان نينوى 66978811 2 3003 135 1411 شيخان بروين رشيد احمد يونس خضر محمود سعيد 10844

شيخان شيخان نينوى 66979786 9 3003 157 746م شيخان زكيه حسن حاجي يونس خضر يونس حسين 10845
سميله زمار تلعفر نينوى 67805604 1 3024 34 2296م زمار سينم بنيان حيول يونس خلف علي خلف ال شمدين 10846

سنجار نينوى 66981144 3 3006 141 405م سنجار عمشة عمي موسى يونس خلف موسى كتي  10847
بروية زمار تلعفر نينوى 10 3021 51 648 زمار وضحه محمد ابراھيم يونس خليل حسن عيسى  10848

شيخان شيخان نينوى 66978490 8 3002 11879 595 شيخان مستخان عبدهللا محمد يونس خليل عبدهللا جمعه 10849
شوره بلكه قراج مخمور 3 3030 110 1198 قراج سعاد رسول محمود يونس خليل عمر محمد  10850
جم رھش شيخان نينوى 66979745 10 3003 87 2079 شيخان قدم خير علي محمد يونس رشيد محمد اسماعيل 10851

شيخان شيخان نينوى 67009114 1 3005 159 1423 شيخان رقيه عيسي فتاح يونس سعيد عبدالرحيم احمد 10852
كلشين م شيخان شيخان نينوى 66978176 4 3002 77 1423 شيخان عيشان مناف كنعان يونس سعيد يونس محمود 10853

شيخان شيخان نينوى 66978423 8 3002 34 1418م شيخان حسين رمضان عرب يونس سليمان احمد سليمان 10854
سنجار نينوى 10 3007 177 358 الشمال فاطمة عباس علي يونس سيدو قاسم خضر  10855

شيخان شيخان نينوى 66980046 2 3004 118601 594 شيخان مھديه شاكر صديق يونس شريف حسوني سليمان 10856
شيخان شيخان نينوى 66979100 9 3003 4 291م شيخان ليلى صالح علي يونس صالح سليمان عبدهللا 10857

صفية كوير مخمور نينوى 8 3028 28 40 كوير حفصه محمود خظر يونس صفر حيدر سليم  10858
دارةخورما كنديناوة مخمور 68224838 4 3043 32579 163 كنديناوة عائشه عبدالوھاب علي يونس عبدالرحمن يونس   10859

شيخان شيخان نينوى 67250946 1 3028 117924 590 شيخان نيسان خديدا بركات يونس عبدهللا حجى  10860
شيخان شيخان نينوى 66884508 7 3001 14 413م شيخان زيان ياسين محمد يونس عبدهللا خدر صالح 10861
م شيخان شيخان نينوى 66978650 10 3002 156 831 شيخان اسمر علي احمد يونس عبدهللا يونس علي 10862
شيخان شيخان نينوى 66979374 9 3003 93213 467م شيخان ھناء طيار علي يونس عبدي طاھر يونس 10863
سنجار سنجار نينوى 67649804 6 3011 75 179م سنجار امينه عباس عبدو يونس عطيه قاسم حمد الحمد 10864

عمر خاله زمار تلعفر نينوى 66982628 6 3002 114 2147م زمار نسرين ابراھيم محمد يونس على تمو عثمان تمو 10865
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66978214 4 3002 75 1403م شيخان بيروز محمد امين محمود يونس علي عبدالرحمن جمعه 10866
خدرجيجة ديبكة مخمور 9 3042 34 992 كنديناوة نيھايت حميد محمدامين يونس علي محمد علي بنديان 10867
ملك اغا كنديناوة مخمور 68224262 2 3042 144 1038 مخمور مھاباد علي اسماعيل يونس عمر محمد خليل كاللي 10868
عمر خالد زمار تلعفر نينوى 10 3021 72 2301م زمار امينه عيسي يورتان يونس عيسو جندو  محو 10869
كرفقير زيلكان شيخان نينوى 66883622 8 3001 153 2012م شيخان كوزيفان جھاد طاھر يونس فارس عزيز خليفه 10870
كرفقير شيخان نينوى 66980018 1 3004 12 1415 شيخان بلقيس نوري يحيي يونس قاسم علي سعدون 10871
حمه رش شيخان شيخان نينوى 66979558 8 3003 94 143م شيخان زميره حسين يوسف يونس كريم مصطو موسى 10872
بيربوب م شيخان شيخان نينوى 67009134 1 3005 118732 594م شيخان بھيه ابراھيم حمد يونس محمد احمد محمد 10873
بيربوب شيخان نينوى 66982557 9 3004 67 865م شيخان غزال رشيد خضر يونس محمد الياس محمد 10874

شيخان شيخان نينوى 66978597 10 3002 93 746 شيخان زينب مجيد عبدي يونس محمد امين يونس 10875
الوليد زمار تلعفر نينوى 67375809 8 3022 199 246 ربيعه جواھر سعيد عيسى يونس محمد حاجي ھسام ال عزيز 10876
قايماوه شيخان شيخان نينوى 66980277 4 3004 126 2021م شيخان باسمه محمد سليم يونس محمد حسين محمد 10877

كوير مخمور نينوى 8 3028 11 1133 كوير نازنين عثمان محمد امين يونس محمد علي   10878
سنجار نينوى 6 3010 15 448 سنجار زينب عساف الياس يونس محمد علي الياس  الببوات 10879
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شيخان شيخان نينوى 66978421 8 3002 23 1414 شيخان فلایر سعيد احمد يونس محمد فتاح رمضان 10880
زمار تلعفر نينوى 5 3021 197 111م ربيعه وحده نوري علي يونس محو حامو محمد ال حامو 10881

جخري زمار تلعفر نينوى 67805609 1 3024 92 2287م زمار ريحانه علي حسين يونس مرزا علي عمر عمر 10882
خاتناوه شيخان شيخان نينوى 66883772 9 3001 118847 595م شيخان ازھار زيدو مصطو يونس مصطفى حسن مصطفى 10883
سعداوة كوير مخمور نينوى 6 3029 3 1064 كوير مھابات احمد خضر يونس مغديد كريم عمر  10884

كوير مخمور نينوى 5 3029 58 149 كوير بدرية عبدو نادر يونس مولود يونس عبدهللا  10885
قيماوه شيخان شيخان نينوى 66978906 3 3003 20 762م شيخان بيروز اسعد صالح يونس ميرزا عرب ميرزا 10886
كلشين شيخان شيخان نينوى 0306601 4 3002 188592 593م شيخان نور خالد حمدهللا يونس نجم طاھر احمد 10887
عوينه كوير مخمور نينوى 8 3028 1 1445 كوير نارين علي داود يونس ولي داود   10888

سنجار سنجار نينوى 67727033 10 3011 109293 547 سنجار مدينة محمد خضر يونس يوسف حسن احمد البيواتي 10889
مخمور مخمور نينوى 10 3028 190 189 كوير بيخال نعمان كريم يونس يوسف رسول مولود  10890
زمار تلعفر نينوى 67805407 3 3024 36 2189 زمار خديجة يونس يوسف يونس يوسف علي مصطو ال محو 10891
زمار تلعفر نينوى 67805407 3 3024 36 2189 زمار عائشة محمد عمر يونس يوسف علي مصطو ال محو 10892


