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-------------               1968ميان مولودشهاب صادق عبدالرحمن علي1
-------------               1977فاطمة احمدماجد محمد امين مجيد يونس2
-------------               1973ناجية انوررمضان هاشم احمد قادر3
-------------               1953خمي سليمانصديق محمد علي قادر4
-------------               1950حليمة عدوزميران بكر جبلي5
-------------               1983خديجة احمدعبدالرحمن محمد فارس يونس6
-------------               1968رازية سعيدغازي صادق رشيد عبداهللا7
-------------               1977آلي عبداهللاوحيد هياس عزيز خليفة8
-------------               1983خيرية احمدعمران خورشيد يوسف حسين9

-------------               1945علية جبلياسماعيل ميرو اسماعيل محمود10
-------------               1967بيروز اسماعيلجرجيس قاسم ابراهيم فارس11
-------------               1969ميان مولودمحمد صادق عبدالرحمن علي12
-------------               1968بيروز اسماعيلخيري الدين قاسم ابراهيم فارس13
-------------               1974امينة وليامير رجب محمد عباس14
-------------               1970زليخة احمدشمس الدين مجيد عبو مصطفى15
-------------               1969رازية سعيدجمال صادق رشيد عبداهللا16
-------------               1966آلي حاجيموسى عمر رشيد محمد علي17
-------------               1953زبيدة رشيدحازم طاهر احمد علي18
-------------               1978عيشي اسماعيلصالح يوسف عبدالرحمن محمد19
تم ارجاع صكه في(19822009فاطمة درويشلقمان عزيز نادر يوسف20
-------------               1975فاطمة محمدشمس الدين فاخر سليمان خالد21
-------------               1944خاني ذيابسليم علي مصطفى طه22
-------------               1970رقية صديقجميل محمد علي مجيد يونس23
-------------               1977فيروز محمدرمضان سليمان محمد موسى24
-------------               1951امينة فتاحآمال خليل صالح اسماعيل25
-------------               1947صافية شريفاسعد عبداهللا سعدون علي26
-------------               1938عيشي عبداهللابراهيم مجيد حميد حاجي27
سلم الصك بيد ابنه(محمد مج1928---------------              مجيد عبو مصطفى علي28
-------------               1955حليمة موسىاسكان سعيد خالد حسن29
-------------               1948هبيبة سليمانحجي عبداهللا محمود حجي30
-------------               1985خديجة سليمانصابر ميرزا محمد محمد 31
-------------               1965مدينة فتاحميرزا محمد محمد محمد32
-------------               1971حمدية مصطفىمقداد ادريس محمد سعيد عبدالكريم33
-------------               1960فاطمة محمدعارف الياس توفيق عمر34
-------------               1954فاطمة محمدابراهيم عمر عبداهللا مصطفى35
-------------               1981بهية محمد صديقجواد طه ابو زيد محمد36
-------------               1983حنيفة اسماعيليونس احمد فارس يونس37
-------------               1972زهرة عثماناسماعيل عبداهللا صالح احمد38
-------------               1963نهاري صالحعارف سعيد يوسف طاهر39
-------------               1964مسري محمدلقمان محمد شريف علي40
-------------               1973مدينة يسهاشم ابراهيم علي عبدالعزيز41
-------------               1972مدينة يسحازم ابراهيم علي عبدالعزيز42
-------------               1974مسري محمدقاسم محمد شريف علي عبدالعزيز43
-------------               1950زليخة عبداهللاصادق ياسين يوسف عبدالعزيز44
-------------               1968صافية خضريوسف صادق ياسين يوسف45
-------------               1971مسري محمدعاصم محمد شريف علي46
-------------               1987صافية خضربسام صادق ياسين يوسف47
-------------               1973صافية خضرخسرو صادق ياسين يوسف48
-------------               1971صافية خضرصبحي صادق ياسين يوسف49



-------------               1953امينة جباررشيد مجيد حافظ اسماعيل50
-------------               1945نورية محمدفاطمة احمد علي51
-------------               1967آلي حاجيرشاد محمد رشيد محمد علي52
-------------               1976فاطمة احمدرشيد عزيز مراد عزو53
-------------               1973نعام يوسفسالم سليمان طه يونس54
-------------               1943زهرة سعيدمحمد طاهر ابراهيم فارس55
-------------               1953حليمة رشيدعبدالكريم محمد امين محمود56
-------------               1968زهرة محمدخلف عبدالسالم سليمان خلف57
-------------               1980مريم محمد سليمرشيد خورشيد ولي عباس58
-------------               1964فاطمة محمدوعد اهللا عبدالغفور صالح اسماعيل59
-------------               1966عيشي حامدصالح هاشم يونس صالح60
-------------               1969مدينة فتاحعلي محمد محمد محمد61
-------------               1980مدينة فتاحشكر محمد محمد محمد62
-------------               1957زهرة يونسعلي احمد علي محمد63
-------------               1954ميخول آجي محمدشاآر شريف حيدر صالح64
-------------               1926عيشي حموعلي سعدون علي حسن65
-------------               1985صافية محمد صالحامير وليد قاسم محمد66
-------------               1926فاطمة ايوبجاسم عزو عبداهللا محمد صالح67
-------------               1968حنيفة رشيدقادر مجيد محمود سليمان68
-------------               1975مدينة فتاحعبداهللا محمد محمد رسول69
-------------               1963مدينة فتاحسعداهللا محمد محمد رسول70
-------------               1940خديجة محمدخورشيد مجيد ابراهيم محمد71
-------------               1971حنيفة جرجيسصالح سليمان يونس احمد72
-------------               1967انعام جبليمحمد محمد امين محمود عبداهللا73
-------------               1984سارية جرجيسلقمان محمد ياسين اومر74
-------------               1941زليخة جبرائيلخديجة احمد حسين خدر75
-------------               1974زهرة صديقشاآر بكر ابراهيم بكر76
-------------               1953هوري احمدخولة شكري محمد عبداهللا77
-------------               1950زينب ميكائيلحسن حسين حسن صالح78
-------------               1975آل احمدسامي حسن حسين حسن79
-------------               1934حليمة احمدقتي ياسين سليمان علي80
-------------               1965حلي نبيحسين اسماعيل برو عمر81
-------------               1974امينة محمدرشيد صادق رشيد صالح82
-------------               1983زهرة صالحعادل فاضل عبدالرحمن سليمان83
-------------               1954جواهر مجيد محمود رشيد عبداهللا جمعة84
-------------               1954آلي سورومحمد صالح محمد سليمان عبدالرحمن85
-------------               1972حنيفة محمدادريس رمضان فقي احمد86
-------------               1966بيروز اسماعيلادريس قاسم ابراهيم فارس87
-------------               1975خديجة حسنلقمان عبداهللا فقي احمد88
-------------               1950مريم جرجيساسماعيل محمد رشيد مولود89
-------------               1975لعليخان محمدعامر محمد علي مجيد90
-------------               1976حمدية عزيزوليد عبدالحميد محمد حسن91
-------------               1968زينب سعيدبرهان صادق محمد علي محمد امين92
-------------               1977زبيدة محمدعرب محمد احمد خلف93
-------------               1946خجو رشيدمحمد احمد خلف مردان94
-------------               1956فاطمة شكرمريم محمود عبداله محمود95
-------------               1972سعدية عبداهللاعباس هاشم طه يونس96
-------------               1972سبحة حسنرمضان عبداهللا اسماعيل عبدالرحمن97
-------------               1930غربة احمدعبدالجليل علي عبدالجليل علي98
-------------               1924فاطمة حمدخليل صالح سمائيل مصطفى99



-------------               1962سعدية عبداهللاقاسم هاشم طه يونس100
-------------               1954صافية قاسمحميد عبدالرحيم سليمان طه101
-------------               1931مريم عمرسعيد يوسف طاهر يوسف102
-------------               1946نسمة عبداهللاحسن محمد حسن جانكير103
-------------               1952زينة حسينجمال سليمان محمد احمد104
-------------               1956خديجة حسينيوسف محمد يزدين محمد105
-------------               1955مريم محمدآلستان خالد حسن عبداهللا106
-------------               1975نهاد خليلحسين انور ابراهيم حميد107
-------------               1946فاطمة سليماناحمد محمد عبدال يوسف108
-------------               1971خانى احمدنوزت محي الدين حسن سليمان109
-------------               1967عيشى نامقمحسن يونس محمود حسن110
-------------               1964خاتون حجيخالت الياس شالل حسن111
-------------               1973فلكناز عبدالحميدمسعود حازم انور مجيد112
-------------               1976فلكناز عبدالحميدعزالدين حازم انور مجيد113
-------------               1955امينة ابراهيمخيرو حبيب محمد آريم114
-------------               1971فاطمة حسنمحمد مصطفى عارف احمد115
-------------               1932فاطمة سليمانصارية عيسى ابراهيم محمد116
-------------               1985سليمة اسماعيلسعدي يوسف حسين علي117
-------------               1981صافية قادرصدقي شاآر شريف حيدر118
-------------               1982خيال حاجياسعد حميد الياس علي119
-------------               1984خيال حاجيناجي حميد الياس اودي120
-------------               1951مري حجيخيال حاجي قادو حسن121
-------------               1980هوري نعموخضر جرجيس خضر جبو122
-------------               1980فاطمة عليدلوفان موسى عيسى محمد123
-------------               1952خمي حسينموسى عيسى محمد موسى124
-------------               1932صبحة احمدآالش خضر علو خضر125
-------------               1952حليمة عبداهللامحمد سليم حسن محى محو126
-------------               1973ليلى جرجيسسردار محمد امين صالح127
-------------               1969ليلى عبوشمحمد سعيد يوسف علي128
-------------               1948امينة حسناحمد يوسف عبداهللا عمر129
-------------               1971ميان يوسفمحمد سليم اسعد محمد آرم130
-------------               1953فاطم صالحمهدي عطو عبدالقادر مصطفى131
-------------               1949مكروم محمد صالحيونس عمر محمد عبداهللا132
-------------               1974فهيمة عليعماد محمد سليم حسن133
-------------               1947عالية احمدفهيمة سليم حسين خانمير134
-------------               1975آردستان عبداهللاآوفان آمال نوري حسين135
-------------               1968نالية حسينحسين ابراهيم حسين مصطفى136
-------------               1972نعام احمدوعداهللا يوسف حسين علو137
-------------               1936شاري احمدآلستان رشيد محمد عادل138
-------------               1973زهرة احمدآامل احمد عبداهللا معروف139
-------------               1946عيشى مصطفىمحمد قادر محمد حسين140
-------------               1968امينة محمدجمال ادريس قادر محمد141
-------------               1966زآية عليعلي طاهر آكو محمد142
-------------               1983وفيقة احمدوليد علي طاهر آكو143
-------------               1981سليمة سليمانادريس عبداهللا طاهر آكو144
-------------               1938فاطمة جمعةزآية علي محمد قنبر145
-------------               1952خديجة موسىمصطفى عارف احمد مصطفى146
-------------               1968فيروز عليبنكين محمد رشيد صديق147
-------------               1983خيرية احمدمهدي محمد حسن علي148
-------------               1978رمزية ادريسعبدالرحمن اسماعيل عزيز عبداهللا149



-------------               1957حمراء ابراهيمرشيد محمد سليمان عبدالرحمن150
-------------               1958حمراء ابراهيمخورشيد محمد سليمان عبدالرحمن151
-------------               1977خمي يوسفارشد عبداهللا محمد عبداهللا152
-------------               1980سعدية عثمانابراهيم محمد امين حسن153
-------------               1968جميلة عزيزآمال محمد قادر محمد154
-------------               1964امينة محمدصابر ادريس قادر محمد155
-------------               1954رقية شاهينخولة حميد طه ناصر156
-------------               1975خمي عجاجشريف برهيم الياس شالل157
سلم الصك بيد ابنها(مقداد ص1955---------------              فاطمة عرب حمو محمد158
سلم الصك بيد زوجته(لعلي1959---------------              اسماعيل برو عمر احمد159
سلم الصك بيد ابنه(هشيار م1985---------------              محمد علي مجيد يونس160
-------------               1969امينة حسينعبدالسالم محمد احمد سعدون161
-------------               1953خمي حميدشاآر يوسف حسين علي162
-------------               1979ميان يوسفمهدي مجيد انور مجيد163
-------------               1932فاطمة بازيدامينة حسن يوسف محمود164
-------------               1968زآية عليغازي طاهر آكو محمد165
-------------               1952زآية عليعبداهللا طاهر آكو محمد166
-------------               1974زآية عليمحمد طاهر آكو محمد167
-------------               1954خمي صالحعلي حجي شاباز مصطفى168
-------------               1978سامية رمضانرضوان رشيد علي عبدالعزيز169
-------------               1984فاطمة رشيدعامر عادل ابراهيم علي170
-------------               1973سامية رمضانمروان رشيد علي عبدالعزيز171
-------------               1932مريم احمدابراهيم علي عبدالعزيز يونس172
-------------               1930مريم احمدرشيد علي عبدالعزيز يونس173
-------------               1965مدينة يسعادل ابراهيم علي عبدالعزيز174
-------------               1966مدينة يسفاضل ابراهيم علي عبدالعزيز175
-------------               1958خانم حمزةعرب ميرزا عرب ميرزا176
-------------               1969غربت عبدالكريمصائب علي مجيد حسين177
-------------               1967غربت عبدالكريمصعب علي مجيد حسين178
-------------               1922خناف اميناسيه آريم ميرو آريم179
-------------               1968بدرية عبداهللاسعد عمر مجيد حسين180
-------------               1937اسمي خان عليبدرية عبداهللا ابراهيم عمر 181
-------------               1915بيري ميرومجيد علي ناصر علي182
-------------               1962خانم حمزةسعيد ميرزا عرب ميرزا183
-------------               1966اسمر محمودشاآر ابراهيم حسين سليمان184
-------------               1967شكرية عبدالعزيزذلفقار علي مجيد حسين185
-------------               1979هدية تحسيناماد آميران خيري سعيد186
-------------               1983هدية تحسينفرمز آميران خيري سعيد187
-------------               1974هدية تحسينذآران آميران خيري سعيد188
-------------               1970سيفي الياسزردشت ميرزا سعيد علي189
-------------               1975هدية تحسينزيان آميران خيري سعيد190
-------------               1951حنيفة طاهرزياد ميكائيل سليمان جبرائيل191
-------------               1976زينب عبداهللاسامي يونس مصطفى حسن192
-------------               1975مريم موسىجاسم جرجيس نبي سلو193
-------------               1961رحيمة محمد شريفمسعود خليل خدر محمد صالح194
-------------               1986رحيمة خورشيدعمر محمد سليم علي احمد195
-------------               1970امينة فتاحعبدالستار خليل صالح اسماعيل196
-------------               1979قدرت انورتحسين حازم رشيد عبداهللا197
-------------               1947عيشى خدرنور الدين رمضان احمد حجي198
-------------               1968مستان خالدجليل صالح محمد يونس199



-------------               1955مريم جرجيسحجي محمد رشيد مولود احمد200
-------------               1970فاطمة محمدجمعة رشيد محمد صالح احمد201
-------------               1976زينب عبدالرحمنجالل خيرو حبيب محمد202
-------------               1978سعاد مجيدنصرت مقداد صديق قاسم203
-------------               1967مدينة فتاحمصطفى محمد محمد رسول204
-------------               1962اسمة عبدالكريمفوزية عبدالحميد مجيد يونس205
-------------               1977خديجة ابراهيمجهاد آمال خليل صالح206
-------------               1976زليخة عمرجاسم عمر محمود سليمان207
-------------               1965سعدية عبداهللاحمزة هاشم طه يونس208
-------------               1980نعام يوسفصباح سليمان طه يونس209
-------------               1977جميلة ميروعيسى محمد قاسم محمد امين210
-------------               1947امينة عمرمحمد قاسم محمد امين محمد صالح211
-------------               1961رقية صديقعبدالرحمن محمد علي مجيد212
-------------               1978فوزية عبدالحميدغانم عبدالجليل محمد علي213
-------------               1974فوزية عبدالحميدنذير عبدالجليل محمد علي مجيد214
-------------               1961عدلة جبرائيلشاآر طيب محمود سليمان215
-------------               1975رقية محمد امينآمال طيب محمود سليمان216
-------------               1975امينة حسينتيمور حسين ميسا حسن217
-------------               1964شمام سلوعزيز احمد موسى محمد218
-------------               1968فاطمة احمدمحمد عزيز مراد عزو219
-------------               1937خديجة محمدسعدية عبداهللا ابراهيم سليمان220
-------------               1972سارية جرجيسياسين محمد ياسين اومر221
-------------               1959سعدية عبداهللاحازم هاشم طه يونس222
-------------               1935عيشي رجبمدينة فتاح رمضان سليمان223
-------------               1951بلقيسة ياسينعبدالرزاق احمد محمد صالح224
-------------               1984خديجة ابراهيممسعود مصطفى مجيد محمود225
-------------               1969زليخة احمدعاشور عزو سمكو سفر226
-------------               1974عمشة فتاحنذير ياسين محمد علي محمد227
-------------               1978رقية محمد اميننعمت طيب محمود سليمان228
-------------               1943فاطمة عبدالكريماحمد سليمان محمد طه229
-------------               1952بريخان محي الدينمحمد رشيد سعيد حسن230
-------------               1974سعدية عبداهللاهياس هاشم طه يونس231
-------------               1954هاجر حسينقاسم علي سعدون علي232
-------------               1975آردن سيتو مصطفى سعيد مصطفى احمد233
-------------               1962حليمة صديقجرجيس مصطفى حسن مصطفى234
-------------               1982تيلي محمدعماد عابد اسماعيل علي235
-------------               1934مريم عليخالد حسن موسى علي236
-------------               1968حمدية ابراهيمميان علي عبدالرحمن جمعة237
-------------               1953حليمة صديقيونس مصطفى حسن مصطفى238
-------------               1952امينة يونسسعيد قادر محمد حسين239
-------------               1968زليخة عمراسماعيل محمد محمود سليمان240
-------------               1982حنيفة سعيدعمران محمد علي احمد241
-------------               1970سليمة محمداسماعيل احمد سمائيل علي242
-------------               1973مريم يوسففرهاد فتحي محمد علي عمر243
-------------               1973فاطمة حسنشوآت مصطفى عارف احمد244
-------------               1970نيدو عبداهللاسوارو سعيد محمد جانكير245
-------------               1972فاطمة عمراحمد شريف محمد ياسين246
-------------               1969مسري يونساحمد ابراهيم حامد ابراهيم247
-------------               1960فيروز ابراهيمجمال عمر عزيز248
-------------               1981حنيفة جرجيستيمور سليمان يونس احمد249



-------------               1966فاطمة جمعةنجم الدين عبداهللا احمد عمر250
-------------               1984خديجة عليعبداهللا نجم طاهر احمد251
-------------               1964امينة محمودفيصل جبرائيل رشيد محمد252
-------------               1963امينة يونسوليد فاسم محمد امين253
-------------               1956نورة حسنسليمان محمد موسى محمد254
-------------               1970حنيفة رمضانشكر مجيد ابراهيم محمد255
-------------               1968دورجهان صالحعلي اسماعيل عزيز خليفة256
-------------               1966دورجهان صالححسيب اسماعيل عزيز خليفة257
-------------               1957راقية برزويونس فارس عزيز خليفة258
-------------               1956حنيفة رشيدمصطفى مجيد محمود سليمان259
-------------               1955فاطمة عربمقداد صديق قاسم محمد  260
-------------               1938فاطمة سعيدمحمد محمود سليمان يونس261
-------------               1970زليخة عمرحسن عمر محمود سليمان262
-------------               1972سينم محمدجميل خالد ولي سليمان263
-------------               1975صافية ياسينشيرزاد محمد امين يونس خلف264
-------------               1968سينم محمدجليل خالد ولي سليمان265
-------------               1976فاطمة احمدحسين حسن رشيد لطيف266
-------------               1970صبرية ياسينلقمان عبداهللا يونس خلف267
-------------               1967فاطمة محمدخليل علي خدر الياس268
-------------               1976فاطمة احمدايوب حسن رشيد لطيف269
-------------               1978مريم محمودعدنان قادر ياسين اسماعيل270
-------------               1963خديجة حسينرمزية زآر حسين محمد271
-------------               1968لعلي خان رمضانحليمة عمر علي عمر272
-------------               1971حمدية صالحمحمود عثمان محمود سليمان273
-------------               1948خاتون ابراهيمحمدية صالح يونس جرجيس274
-------------               1980خديجة ابراهيمتحسين مصطفى مجيد محمود275
-------------               1957هاجر حسينمصطفى علي سعدون علي276
-------------               1947زهرة ابراهيمنعام يوسف علي عزيز277
-------------               1958جواهر مجيدحازم رشيد عبداهللا جمعة278
-------------               1951فاطمة مصطفىحازم انور مجيد279
-------------               1965عيشي نامقهاشم يونس محمود حسن280
-------------               1966فاتي يوسفاآرم قاسو خديدة حسن281
-------------               1942فاطمة عليعبدالحميد محمد حسن ابراهيم282
-------------               1976عطية عزيزاحمد محمد حاجي283
-------------               1969مستي خان ميرومحسن صديق قاسم محمد امين284
-------------               1939ستي عليقادر حسين مصطفى قادر285
-------------               1983امينة رشيدعبدالحكيم عبدالرحمن عبداهللا286
-------------               1986وسيلة اسماعيلعبدالستار شاآر يوسف حسن287
-------------               1959رقية صديقعبدالسالم محمد علي مجيد يونس288
-------------               1960نعام احمدميان يوسف حسين289
-------------               1955ريحان محمدفيض اهللا سليمان مصطفى حسن290
-------------               1960امينة شريفحسن مصطفى حسن يونس291
-------------               1969طيبة رمضانسعيد منور محمد صالح292
-------------               1964دورجهان صالحعبدالرحمن اسماعيل عزيز خليفة293
-------------               1954خديجة عرفاتاحمد صديق علي ابراهيم294
-------------               1949راقية برزوطيب فارس عزيز خليفة295
-------------               1982خديجة عبداهللاسعدي عبداهللا خدر صالح296
-------------               1955فاطمة محمودعبدالرحمن حسين علي حسن297
-------------               1937حليمة حاجيعلي احمد علي298
-------------               1943ستي مصطفىخديجة خدر عبداهللا يوسف299



-------------               1979بيروز عبداهللامحمد قادر حسين مصطفى300
-------------               1947فاطمة محمودصادق محمد علي محمد امين301
-------------               1979بديعة يونسمسعود علي احمد علي302
-------------               1974مدينة لطيفمحمد خورشيد رشيد صالح303
-------------               1966مدينة لطيفاحمد خورشيد رشيد صالح304
-------------               1976حمدية صديقسالم حسن مصطفى حسن305
-------------               1964آل جميل محمد اميننذير محمد عبداهللا ميكائيل306
-------------               1928طوطي محي الدينطاهر شيخو محمد احمد307
-------------               1931حليمة يونستوفيق محمد حتوفي صالح308
-------------               1977طيبة رمضانموسى منور محمد صالح309
-------------               1971مدينة لطيفعادل خورشيد رشيد310
-------------               1985لعليخان صادقابراهيم عبدالقادر خليل311
-------------               1946حليمة محي فرعانعبدالغني رشيد احمد حسين312
-------------               1977فاطمة محمدسعداهللا ياسين حسين احمد313
-------------               1984حليمة عبدالهاديخالد صالح رشيد صالح314
-------------               1967حياة رشيدنجم توفيق محمد صالح315
-------------               1951شاري معروفجاسم محمد صديق داود316
-------------               1976امينة محمدعبدالخالق صادق رشيد317
-------------               1977شكرية حسنآمال يوسف محمود حسن318
-------------               1966فاطمة مصطفىعبدالرحمن انور مجيد محمد 319
-------------               1967مريم محمدمحمد عزيز عبداهللا سليمان320
-------------               1969سليمة اسماعيلحسين يوسف حسين علي321
-------------               1975زهرة فتاحعزيز احمد رمضان احمد322
-------------               1926آالن فتاحصادق قادر عزو سليمان323
-------------               1955زليخة موسىعبداهللا علي احمد 324
-------------               1980حنيفة صابربازيد عبدالغني رشيد احمد325
-------------               1986هيبة رمضانسعداهللا منور محمد صالح326
-------------               1954امينة شريفطه مصطفى حسن يونس327
-------------               1975بديعة يونسحسين علي احمد علي328
-------------               1957سليمة خدرعلي صابر عمر موسى329
-------------               1983حنيفة سعيدمروان محمد علي احمد330
-------------               1966حياة رشيدمحمد امين توفيق محمد صالح331
-------------               1987سكينة رمضانمولود محمد محمد سعيد332
-------------               1946هوري احمدمجيد شكري محمد عبداهللا333
-------------               1964حليمة احمدشاآر محمد حاجي حسين334
-------------               1972خولة شكريشيردل حاجي محمود عثمان335
-------------               1952فتحية مجيداحمد حسن مصطفى حسن336
-------------               1957بلقيس محمداسماعيل عزيز عبداهللا سليمان337
-------------               1934عيشي مصطفى ادريس قادر محمد حسين338
-------------               1973بدرية زآريصابر اسماعيل ولي339
-------------               1968امينة يونسجالل قادر محمد حسين340
-------------               1964عدلة احمدسعدي حبيب احمد محمد341
-------------               1971محبت جاسمزياد محمد شيخو محمد342
-------------               1929اسمر خضرسعيد يونس علو محمد صالح343
-------------               1950صديقة محمدعبدالكريم صديق علي ابراهيم344
-------------               1973عريف احمدبشير سليم علي مصطفى345
-------------               1955حنيفة عبداهللاحمد انور محمد علي346
-------------               1983وسيلة اسماعيلزياد شاآر يوسف حسين347
-------------               1976رحيمة محمدغفور اسماعيل محمود حجي348
-------------               1977بيروز خضرجالل شاآر اسماعيل ولي349



-------------               1980خديجة عبداهللايونس عبداهللا خدر صالح350
-------------               1962هاجر حبيبمريم شريف سوني سليمان351
-------------               1953زريفة شريفاحمد محمود احمد صالح352
-------------               1977بديعة يونسحسن علي احمد علي353
-------------               1944حليمة يونسمنور محمد صالح سليمان354
-------------               1948جواهر مجيدصادق رشيد عبداهللا جمعة355
-------------               1977بتر سعيدرحيم محمد احمد علي356
-------------               1967سليمة محمدلقمان احمد سمائيل علي357
-------------               1973فاطم مجيدخالد عبدالغني شريف حسوني358
-------------               1950حليمة يونسستي رشو محمد احمد359
-------------               1979حمدية صديقعلي حسن مصطفى حسن360
-------------               1977صافية رمضانولي اسماعيل ولي اسماعيل361
-------------               1969عيشي نامقغازي يونس محمود حسن362
-------------               1962زهرة حسنفارس احمد محمد حسن363
-------------               1982حمدية عبداهللامحمد صالح آاظم عزيز364
-------------               1974سليمة محمدغازي احمد سمائيل علي365
-------------               1977عالية موسىشكر طه شريف حسوني366
-------------               1962امينة مجيدعبدالسالم اسماعيل علي367
-------------               1955امينة صوفيرقية محمد امين عبدالسالم عبداهللا368
-------------               1937عيشي سعيدحنيفة رشيد يونس امين369
-------------               1954سليمة خدرعبداهللا صابر عمر موسى370
-------------               1950حنيفة عبدالرحمنعبدالغني شريف حسوني371
-------------               1978خوخي مصطومحمد احمد محمود احمد372
-------------               1950زريفة شريفيسين محمود احمد صالح373
-------------               1955جواهر مجيدامينة رشيد عبداهللا جمعة374
-------------               1967عدلة محمداحمد عرب حبيب مصطفى375
-------------               1971زينب احمدماجد محمد امين حسين علي376
-------------               1955خانم شريفبازيد طيب حسن علي377
-------------               1962بتر سعيدعدلة محمد احمد378
-------------               1940صديقة حسنامينة محمد صالح سليمان379
-------------               1978زهرة حسنشريف صابر شريف حيدر380
-------------               1986حليمة خورشيدسردار موسى صابر عمر381
-------------               1967رحيمة محمدزبير اسماعيل محمود حجي382
-------------               1947عيشي رجبزهرة فتاح رمضان يونس383
-------------               1947صديقة حسنصابر محمد صالح384
-------------               1954صافية شريفعمر عبداهللا سعدون علي385
-------------               1954خديجة عبدالكريماحمد حسين علي عمر386
-------------               1950عايشة اسماعيلاحمد محمد امين صوفي387
-------------               1971جميلة احمدبشار عزيز شكري محمد388
-------------               1975طيبة طهروبار احمد محمد امين صوفي389
-------------               1966مدينة لطيفحليمة خورشيد رشيد صالح390
-------------               1973حياة رشيدنعمان توفيق محمد محمد صالح391
-------------               1975عدلة عبداهللالقمان شاآر سليمان خدر392
-------------               1957دليلة محمدمحمد علي مصطفى علي393
-------------               1973شكرية الياسازاد جاسم محمد صديق394
-------------               1983حليمة سليمانعاصم حازم محمود حسن395
-------------               1981بهية طيبحسين عبدالرحمن حسين علي396
-------------               1956رازية رمضانبديعة يونس آريم يونس397
-------------               1938خديجة حسينمحي الدين عبداهللا ميكائيل اسماعيل398
-------------               1966فاطمة يونسسامي عبدالغفور عبداهللا ميكائيل399



-------------               1969بيروز مولودخيرالدين محي الدين عبداهللا400
-------------               1952فاطمة يونسطارق عبدالغفور عبداهللا ميكائيل401
-------------               1965زينب عزيزبلقيس عبدالرحمن بكر يونس402
-------------               1983بديعة يونسعماد علي احمد علي403
-------------               1957سليمة محمدادريس احمد سمائيل404
-------------               1972آافية اسماعيلصديق شكر صديق عمر405
-------------               1953دورجهان صالحمحمد اسماعيل عزيز خليفة406
-------------               1971بلقيس احمدخالد اسعد عبداهللا سعدون407
-------------               1950فاطمة عزيزخديجة عبداهللا شريف408
-------------               1960بسو طيوجمال حجي رشو محمد409
-------------               1971شكرية الياسعزيز جاسم محمد صديق410
-------------               1967زليخة رمضانعرفات عبدالعزيز قادر عزو411
-------------               1968زينب شمائيلشاآر مجيد ابراهيم محمد412
-------------               1983حنيفة صابراحمد عبدالغني رشيد احمد413
-------------               1951مريم حسينمحمد غفار رشيد ابراهيم414
-------------               1973رازية سعيدمسعود صادق رشيد عبداهللا415
-------------               1964بهية خدرقدرية هياس عزيز خليفة416
-------------               1970حمدية حسينخليل ياسين سعدون علي417
-------------               1947امينة حاجيزهرة حسن فندي عرفات418
-------------               1983زليخة حسيننوزاد بازيد طيب حسن419
-------------               1983عيشي سليمانرمضان محمد صديق علي420
-------------               1977عيشي سليمانجاسم محمد صديق علي421
-------------               1960ريحان محمدعيشي سليمان مصطفى422
-------------               1973فاطمة حسنموسى حجي عبداهللا محمود423
-------------               1951حنيفة نعمانرمضان عرب معروف حسين424
-------------               1971اسيا عزوجرجيس احمد علي محمد425
-------------               1970حليمة حسنعبدالمنعم طه سعدون علي426
-------------               1963عيشي نامقذنون يونس محمود حسن 427
-------------               1917فاطمة صالحامينة مجيد محمد حسين428
-------------               1980زهرة احمدعاصم جاسم ميكائيل ولي429
-------------               1936فاطمة عليمحمد صالح حيدر خليل430
-------------               1953امينة شريفاحمد مصطفى حسن يونس431
-------------               1970زهرة حسنشاآر صابر شريف حيدر432
-------------               1981فيروز حامدحازم احمد مصطفى حسن433
-------------               1970نعام عزيزجالل خدر صالح خدر434
-------------               1956عائشة عبداهللايونس محمد سليم يونس435
-------------               1950بكي خان ابراهيممحمد علي محمد امين سليمان436
-------------               1967زينة حسينآمال سليمان محمد احمد437
-------------               1960زليخة موسىآمال علي احمد علي438
-------------               1970فاطمة حسينعيسى حجي عبداهللا محمود439
-------------               1924فاطمة اسماعيلزليخة احمد موسى آوران440
-------------               1934صديقة حسنعدلة محمد صالح سليمان441
-------------               1954خجو رشيدزهرة احمد خلف مردان442
-------------               1950امنة شابازصالح خالد علي موسى443
-------------               1970ريحان محمدخليل سليمان مصطفى حسن444
-------------               1953عيشي امينصالح رشيد صالح سليمان445
-------------               1980اسياء احمدادريس سعيد محمد شريف446
-------------               1970زهرة فتاحعبيد احمد رمضان احمد447
-------------               1970امينة حسناشور محمد احمد سعدون448
-------------               1967جميلة احمداحمد عزيز شكري محمد449



-------------               1964امنة اسماعيلعبدالمجيد احمد قاسم نبي450
-------------               1960سينم محمدخليل خالد ولي سليمان451
-------------               1967بلقيس محمدلقمان عزيز عبداهللا سليمان452
-------------               1949امينة طهتيلي محمد مصطفى453
-------------               1970عيشي نامقفيصل يونس محمود حسن454
-------------               1963امينة قادرطيب طاهر حسن عبداهللا455
-------------               1951عيشي حسنصبرية ياسين احمد يونس456
-------------               1952حنيفة مجيدمحمد محمد سعيد عبدالكريم محمد457
-------------               1948عائشة عبداهللاحسن محمد سليم يونس458
-------------               1979بهار عبداهللا هفال جمال سليمان محمد459
-------------               1980فاطمة ابراهيممحمد طاهر احمد فتاح460
-------------               1983حواء خليلنوزاد محمد عبدالواحد رمضان461
-------------               1964حمدية ابراهيممجيد علي عبدالرحمن جمعة462
-------------               1979خانم عبدالقادرزياد عثمان عبدالرحمن جمعة463
-------------               1965فيروز رشيديونس ابراهيم جمعة عبدالوهاب464
-------------               1962خديجة امينبكر محمد عمر اسماعيل465
-------------               1971زليخة امينمسعود حسن جمعة عبدالوهاب466
-------------               1980بتي خورشيدمهدي ولي عبدالرحمن جمعة467
-------------               1958فيروز رشيدصالح ابراهيم جمعة عبدالوهاب468
-------------               1932عيشي رجبمحمد فتاح رمضان يونس469
-------------               1953شاري معروففاطمة ابراهيم محمد علي470
-------------               1986اسمر عليمحمود عادل عبدالوهاب جمعة471
-------------               1987اسمر عليلزآين عادل عبدالوهاب جمعة472
-------------               1977خديجة خورشيديونس علي عبدالرحمن جمعة473
-------------               1981ستي رشيدمحمود عبداهللا صابر عمر474
-------------               1985نافعة عبدالقادرسامي فارس حسن جمعة475
-------------               1966فاطمة عليعبدالخالق عبداهللا محمد عبداهللا476
-------------               1968امينة شريفمحمد رشيد سليمان شاهين477
-------------               1986امينة اسماعيلمحسن سليمان عبدالرحمن جمعة478
-------------               1970زاري يسنعرفات حسن شريف سليم479
-------------               1983مهدية محي الدينبهزاد خورشيد الياس جمعة480
-------------               1971فاطمة ابراهيممحمود احمد فتاح رمضان481
-------------               1955زليخة محمديونس محمد فتاح رمضان482
-------------               1975نفوش رشيدآمال محمد رمضان سعيد483
-------------               1961زليخة محمدرمضان محمد فتاح رمضان484
-------------               1947فيروز عبداهللاسعيد رمضان سعيد احمد485
-------------               1955خديجة جمعةظاهر امين احمد يونس486
-------------               1970آلهيزار سليمانعلي محمد سليم علي487
-------------               1963حليمة بابيرتحسين محمد رمضان سعيد488
-------------               1983آل خاتون اسماعيليونس نجم طاهر احمد489
-------------               1966زبيدة رشيدمحمد طاهر احمد علي490
-------------               1968حنيفة فتاحعادل عبدالوهاب جمعة عبدالوهاب491
-------------               1967زليخة عبداهللاحبيب محمد سعيد محمد امين492
-------------               1964جازي رمضانظاهر عبدالحميد علي عبداهللا493
-------------               1967فيروز ابراهيمشاآر ابراهيم جمعة عبدالوهاب494
-------------               1964زليخة اميناحمد حسن جمعة عبدالوهاب495
-------------               1965زليخة امينفارس حسن جمعة عبدالوهاب496
-------------               1986عالية موسىتحسين طه شريف حسوني497
-------------               1922آلي عثمانحسن جمعة عبدالوهاب اسماعيل498
-------------               1957هوري حسنعادل ميرو سليمان احمد499



-------------               1933حليمة رمضانعبداهللا صالح احمد محمد500
-------------               1977راضية اسماعيلفريق عمر توفيق عمر501
-------------               1976راضية اسماعيلطارق عمر توفيق عمر502
-------------               1969مستان خالدجميل صالح محمد يونس503
-------------               1977مازية حميدشمس الدين فارس قاسم ابراهيم504
-------------               1952هوري حسنصادق ميرو سليمان احمد505
-------------               1982فتحية محمدجميل عبدالغفور عبدالوهاب جمعة506
-------------               1977خيرية حامدرشاد عبدالكريم صديق علي507
-------------               1986خانم عبدالقادرفرج عثمان عبدالحمن جمعة508
-------------               1966حمدية ابراهيمعمر علي عبدالرحمن جمعة509
-------------               1978خانم عبدالقادررمضان عثمان عبدالحمن جمعة510
-------------               1953مريم حسنعثمان عبدالرحمن جمعة عبدالوهاب511
-------------               1976محبت عينزياد الياس حيدو حسن512
-------------               1928قطي فتاحفاطمة خدر جمعة صالح513
-------------               1970خيرية حامدقاسم عبدالكريم صديق علي514
-------------               1985زبيدة اسماعيلسمير مجيد علي عبدالرحمن515
-------------               1964فاطمة مصطفىتوفيق يوسف محمد عبداهللا516
-------------               1964فاطمة عليسليمان عبداهللا محمد عبداهللا517
-------------               1973فاطمة عليعبدالسالم عبداهللا محمد عبداهللا518
-------------               1979آجي خدرداود سليمان عبداهللا محمد519
-------------               1957مريم حسنسليمان عبدالرحمن جمعة عبدالوهاب520
-------------               1949زبيدة احمدمحمود حسن محمد عبداهللا521
-------------               1957عيشي جمعةمحمد علي خورشيد عمر522
-------------               1984فتحية محمدمولود عبدالغفور عبدالوهاب جمعة523
-------------               1980زليخة خالدارشد خليل ابراهيم جمعة524
-------------               1955فيروز رشيدخالد ابراهيم جمعة عبدالوهاب525
-------------               1957فاطمة جمعةشريف عبداهللا احمد عمر526
-------------               1973سعاد سليمسفر شريف مصطفى حسن527
1970حنيفة صالحعلي رمضان صديق محمد528
1945بسي خلفشريف مصطفى حسن محمود529
1971بديعة انورعبدالخالق رشيد جبرائيل رشيد530
1962بسي احمدمحمد علو سليم احمد531
1955فاطمة علياسعد عبدالرحمن عمر اسماعيل532
1964فاطمة عليعثمان عبدالرحمن عمر اسماعيل533
1984امينة سليمانرقيب رشاد اسماعيل رمضان534
1974حنيفة رشيدعيسى خليل محمد سليمان535
1968خديجة اسماعيلعبدالسالم خضر ابراهيم يونس536
1974حنيفة صالحشمس الدين رمضان صديق محمد537
1966رحيمة عليعبدالرحمن علي اسماعيل فتحي538
1968شكرية الياسقاسم جاسم محمد صديق539
1974مسري خليلحسن يوسف رمضان محمد540
1984مامس اسماعيلاالن طاهر عمر داود541
1937فاطمة ايوبفيروز عزو عبداهللا محمد صالح542
1957سكينة محمد شيتجمال الدين حسن جميل حسن543
1984حياة الياساحمد مشير جبرائيل رشيد544
1971امينة صديققادر محمد يونس خليل545
1955عيشي يونسفارس مجيد محمد حميد546
1961بري خضراحمد مجيد محمد حميد547
1949قمري خليفةآلي زار جمعة محمد مصطفى548
1964خديجة محمد شيتخالد بشير عبداهللا بشير549



1974حليمة محمدمحمد عبدالغفور محمد قاسم550
1979اسومة سليمانعاصم محمد امين محمد551
1969دليلة محمدحسين علي مصطفى علي552
1971بوري عثمانسيارو محمد حسين خضر553
1966زمرود شمس الدينخورشيد الياس جمعة عبدالوهاب554
1955نورة حسنخيرية احمد محمد الياس555
1970حليمة حجيسردار مصطفى طاهر علي556
1967خمي برورشيد عمر محمد موسى557
1969امينة صديقمحمود محمد يونس خليل558
1966فخرية جاسمحسن احمد آكو رشو559
1970اسيا محمدحسن عثمان احمد عثمان560
1932هاجر صالحرقية طه يونس شالل561
1950زيني عمرصالح فتحي اسماعيل فتحي562
1968امينة عبديعبدالقادر محمد صالح محمد563
1955مسري بكراسومة سليمان خدر خالد564
1932زآية مصطفىسينالي صالح احمد سليمان565
1967شرين عثمانعبدي جرجيس قادر مصطفى566
1977امينة اسماعيلجاسم احمد يوسف عمر567
1974امينة اسماعيلعمر احمد يوسف عمر568
1939رقية ابراهيماحمد يوسف عمر عزيز569
1972فوزية احمدولي علي انور محمد570
1957امينة عبداهللاحسين مجيد عمر اسماعيل571
1970شكرية خليلمحي الدين محمد عصمان محمد572
1986سينم محي الدينرزآار عبدالعزيز محمد صالح573
1961حنيفة خدرجالل جرجيس شريف فارس574
1939زيني عبداهللافاطمة احمد فتاح محمد575
1977فاطمة محمدعادل الياس توفيق عمر576
1980فيروز صالحمروان حسين حسن شريف577
1964مصري خان عبوسالم يونس ابراهيم فتحي578
1966حليمة رشيدعبدالرحمن محمد امين محمود عبداهللا579
1952حنيفة خدريوسف يونس شريف فارس580
1980آوليزار احمدابراهيم يوسف يونس شريف581
1971زآية قاسممحمد احمد علي محمد582
1983حمدية عبداهللابهجت جالل جرجيس شريف583
1946رحيمة محمد شريفمحمد صالح خليل خدر584
1980صافية حموعدنان سلطان عدو شاهين585
1982غزالة رشيدجمال خورشيد محمد علي586
1965بيروز عبوجبرائيل فتحي اسماعيل بكر587
1970زاري محمودعبدالقهار فارس مصطفى خضر588
1970روشان عبداهللاعباس خدر سليمان خدر589
1969فيروز مجيدجمال عثمان رمضان اسماعيل590
1961شرين ابراهيمخيرية محمد عثمان درويش591
1949هوري حسنحكيم ميرو سليمان احمد592
1972زليخة محمديوسف محمد فتاح رمضان593
1973زليخة امينشريف حسن جمعة عبدالوهاب594
1957رقية طهيونس احمد يونس احمد595
1974زليخا حسنعبداهللا نجم عبداهللا حويس596
1974مريم حسنبكر عزيز احمد آكو597
1976خانم عبدالقادرزاهر عثمان عبدالرحمن جمعة598
1951مريم جمعةموسى علي علي يوسف599



1949عيشى امينخورشيد رشيد صالح سليمان600
1959بهار خضريونس عبداهللا يونس علي601
1952خاين عبدالرحمنزهرة ابراهيم خالد عبدالرحمن602
1976حمدية حسينصالح ياسين سعدون علي603
1980بتر سعيدعبدالرحمن محمد احمد علي604
1966امينة عبداهللاطارق احمد علي مصطفى605
1937زلفي حسنصالح مصطفى حسن علي606
1969بوري عثمانجاسم محمد حسين خدر607
1950مريم محمدمصطفى طاهر علي مصطفى608
1957آلي عبدالرحمنآتيبة مصطفى حجي ابراهيم609
1971امينة مولودآاآل سعيد طه يوسف610
1973آتبية مصطفىسالم علي مجيد يونس611
1940مريم محمدبلو عبدال بلو عبدال612
1954عائشة ابراهيمبهجت سليمان صالح حسين613
1943آلستان يونسرحيمة صالح حسن نبي614
1947عائشة عبدالرحمنخديجة رجب حامد615
1976سكينة عبدالجليلبشار حميد صالح علي616
1966رحيمة عمرنادر ابراهيم عمر ابراهيم617
1967غزالة عمرسليمان محمد احمد سلو618
1945هوري حسنخالد ميرو سليمان احمد619
1955آلي عبديحاجي رشيد عبي حاجي620
1945زلفي حسينسليمان محمد يونس سليمان621
1972بسنة حسناحمد سليمان محمد يونس622
1927بنوش درويشجمعة امين جمعة امين623
1981بري خضرجالل مجيد محمد حميد624
1961ارزان زبيرخالد مجيد طه عبداهللا625
1983زليخة حسنعمر محمد صالح ابراهيم علي626
1923فاطمة محمدحليمة صديق محمد رمضان627
1929بلقيسة محمدحنيفة رشيد صالح سليمان628
1969سعدية عثمانخليل محمد امين حسن مصطفى629
1954حنيفة رشيدمحمد خليل محمد سليمان630
1987آوزل مصطفىنهاد مجيد احمد الياس631
1943زآية آرمعرب خورشيد عبدال عمر632
1933بري خان حامدمجيد عبدال ابراهيم حسين633
1976حسنة رشيدحردان وجدي يونس محمد634
1969شمام سلواسبياف احمد موسى محمد635
1971امينة خدرعيسى رشيد احمد حسين636
1951اسماء حجيشكر محمود خدر صالح637
1976وسيلة جاسمازهر عبداهللا جرجيس آريم638
1976ميان يوسفشوآت اسعد محمد آريم639
1953عيشة ابو زيدمحمود جرجيس احمد يونس640
1977خمري سلوجبرائيل سنجو دينو حسين641
1970زينب ابراهيمسردار احمد علي حسن642
1957زينب ابراهيمصالح احمد علي حسن643
1964زينب ابراهيمعبدي احمد علي حسن644
1985آلي يونساشقي احمد الياس سليمان645
1983زليخة محمددلشاد حجي احمد الياس646
1962صافية حسينرحيمة علي مصطفى حميد647
1953امينة حاجيزليخا حسن فندي عرفات648
1979صبيحة رشيدصدر الدين خير الدين ابراهيم رشيد649



1972سليمة عبدالكريمجالل خالد حسن عمر650
1947امينة صالحعزيز سليمان اسماعيل سليمان651
1963ارزان زبيرمروان مجيد طه عبداهللا652
1963نورة احمدادريس احمد محمد شاهين653
1955حنيفة خدرعبدالرحمن يونس شريف فارس654
1944ربعة عبدالوهابذياب يونس شريف فارس655
1953عيشة مصطفىصادق ابراهيم عمر ابراهيم656
1972سائرة محمدعبدالكريم عبدالرحمن حميد عبدالقادر657
1972بدرية شريفشهاب محمد رمضان صالح658
1971مسري خليلاسماعيل يوسف رمضان محمد659
1966مسري خليلمحمد يوسف رمضان محمد660
1977فيروز عبداهللاشاآر نور الدين رمضان احمد661
1955فاطمة مرعيمحمود سعيد سليم محمد662
1978غزال عمريوسف محمد احمد سلو663
1932فاطمة احمدجبرائيل صالح خدر صالح664
1969بلقيس حميدزيور عمر علي عمر665
1966بلقيس حميداسكندر عمر علي عمر666
1970فاطمة مرعياسماعيل سعيد سليم محمد سليم667
1973فاطمة عليولي عبدالرحمن عمر اسماعيل668
1978اسية حسنعبدالواحد سليمان عبدي حمو669
1984بيروز اساعيلجاسم نوري توفيق عمر670
1975زهرة محمد امينعابد احمد سعيد سليم671
1957فاطمة مرعيعمر سعيد سليم محمد672
1977زهرة محمد امينبازيد احمد سعيد سليم673
1966حنيفة عمرجرجيس عبدالرحمن مرزا جرجيس674
1981امينة سليمانشكر محمود سعيد سليم675
1948خجو خوطومحمود احمد جبرائيل حميد676
1970خديجة حسنجاسم حميد احمد جبرائيل677
1958عيشي ملحمآلي عبداهللا احمد حسن678
1945زآية مصطفىمحمد امين صالح احمد صالح679
1976شمس عمرحسين علي عبدي رشيد680
1964عيشي ميكائيلزرار عبدالقادر سليم مصطفى681
1969عيشي ميكائيلرجب عبدالقادر سليم مصطفى682
1964امينة ابراهيمغازي حبيب محمد آريم683
1922امنة محمدمريم خليل تمر احمد684
1973امينة محمدسليمان مصطو آريم مصطو685
1971مارية محمد امينغازي ذياب يونس شريف686
1967خديجة حسنمجيد حميد احمد جبرائيل687
1974خديجة سعيدابراهيم يسين جرجيس محمد سليم688
1974آلي رمضانشكر رشيد عبدالرحمن مولود689
1970بريخان خضرعبدالخالق سعيد رمضان سعيد690
1986صافية محمدراآان ادريس رمضان سعيد691
1951امينة حاجيخديجة حسن فندي عرفات692
1972خديجة سعيدحسين يسين جرجيس محمد سليم693
1952فاطمة عليآلي فقي عبداهللا عجاج694
1980صافية محمدعامر ادريس رمضان سعيد695
1978صافية محمدعمر ادريس رمضان سعيد696
1951فيروز عبداهللادريس رمضان سعيد احمد697
1970آهور محمدغازي محمد عمر بادين698
1974آهور محمدخليل محمد عمر بادين699



1957بريخان رمضانآلستان محمد علي سليمان700
1974فاطمة عبداهللابراهيم احمد ياسين حسن701
1974امينة عبداهللاخليل الياس ولي اسماعيل702
1946مريم جرجيسرمضان محمد رشيد مولود703
1981امينة سليمانايوب محمد سعيد عبدالكريم704
1969خديجة حسينخليل يونس محمد يونس705
1957فاطمة محمدخسرو الياس توفيق عمر706
1953خاتون محمدعلي عبداهللا عبداهللا جانكير707
1937آوزل عثمانمصطو آريم مصطو بمبارك708
1927امنة نبيمريم يحيى مصطفى علي709
1946فتحية حماديفاطمة محمد عزيز محمد710
1969فيروز مجيدآمال عثمان رمضان اسماعيل711
1942هكشة صالحياسين سعدون علي حسن712
1967فاطمة عليحسو اسماعيل رمضان صالح713
1968عيشو شريفعاصم محمد عبدالقادر احمد714
1963هاجر اسماعيلادريس جرجيس مولود جرجيس715
1969سليمة عبدالكريمنعمت خالد حسن عمر716
1970فيروز محمدلقمان علي خضر علو717
1963هوري حسننوري ميرو سليمان احمد718
1983فاطمة محمداسماعيل عزيز خضر ابراهيم719
1946آلي قاسوعصمت صبري مصطفى احمد720
1966بسي آريمصالح عمر علو آندل721
1970مراري يوسفهاشم امين خليل تمر722
1978خيرية احمدخالد احمد محمود عبداهللا723
1970امينة محمدزرار غازي حسن عمر724
1950امينة عسكرغازي حسن عمر اسماعيل725
1971حليمة عمرادريس محمد انور محمد726
1956فاطمة محمداسكندر الياس توفيق عمر727
1953زينب محمد عليسعيد صادق احمد حبيب728
1985زليخة منافعماد عبدالحميد سليمان اسماعيل729
1978راضية اسماعيلسالم عمر توفيق عمر730
1966امينة محمدسالم ادريس قادر محمد731
1977زليخا حسنوعد اهللا نجم عبداهللا حويس732
1979سعاد سليمانتحسين عصمان محمد عمر733
1965خديجة امينخدر محمد عمر اسماعيل734
1954جويرة سعيدفاخر صالح ابراهيم حسن735
1954حنيفة جرجيسسعاد سليمان يونس احمد736
1939خانو نعمانخضر صالح ابراهيم حسن737
1945بفري محمدعثمان علي عثمان محمد738
1971زينب محمد علياحمد صادق احمد حبيب739
1967امينة محمدشهاب جرجيس آريم علي740
1963امينة ابراهيمابراهيم حسن ابراهيم حسن741
1949امينة محمودرشيد جبرائيل رشيد عمر742
1963فاطمة علياسود عبدالرحمن عمر اسماعيل743
1971نهاري بروعلي موسى يوسف عيسى744
1966فاطمة محمدآاآل الياس توفيق عمر745
1965خديجة طهاحمد سمو مسيح آريت746
1971ارزان زبيرحسين مجيد طه عبداهللا747
1980هيفاء صمدرزآار زينل علي حسين748
1953بدرية شاهينزينل علي حسين علي749



1933حليمة يوسفعبداهللا صديق مسيح جلنك750
1965آوزل آرسومهدي صالح عتو بازيد751
1979رقية حسينريبر عبو علي احمد752
1955آوزل آرسوبايزيد صالح عتو بايزيد753
1975نورة محمدشوآت سليم يونس علي754
1970بفري يوسفخضر آارس دخيل آارس755
1970فاطمة عليعبدالرزاق عبداهللا محمد عبداهللا756
1977بهية سعيدخالد محمد امين طاهر757
1950فاطمة مرعيبهية سعيد سليم احمد758
1972بهية سعيدعبدالرزاق محمد امين طاهر759
1969نورة محمدعادل سليم يونس علي760
1976هوري عمرسامي غرب حبيب احمد761
1950خمري صالحآمال اسماعيل محمد دريو762
1945حمي خموغرب حبيب احمد حبيب763
1966مستي خان يونسخالد طاهر ابراهيم يونس764
1935زهرة يونسخدر سليم حمزة عيسى765
1942فاطمة صالحعبدالرحمن ميرزا جرجيس محمد766
1973امريخان صالحخطاب عمر عبدي حمو767
1952امينة محمودمشير جبرائيل رشيد عمر768
1955آلي مرادعمري خان صالح عمر حمو769
1960اسية حسنقاسم سليمان عبدي حمو770
1955خديجة محمدمحبة خان صديق مصطفى حميد771
1973جميلة محمددلير مصطفى حسن محي 772
1940فاطمة محمدسليمان حسن محي حسن773
1975جميلة محمدنزار سليمان حسن محي774
1945مريم عمرآمال محمد امين محمد ابراهيم775
1954خديجة احمدفاطمة محمد شكر مراد776
1971خديجة امينعباس محمد عمر اسماعيل777
1953فيروز مجيداحمد فارس يونس احمد778
1983درسن حسنخليل صالح مصطفى علي779
1953سليمة محمدنوري احمد سمائيل علي780
1978درسن حسنشعبان صالح مصطفى علي781
1976اسمر مصطفىشاآر صادق سعيد همزة782
1982سكينة رمضاناحمد محمد محمد سعيد783
1983سكينة رمضانعمران محمد محمد سعيد784
1983سكينة رمضانهزار محمد محمد سعيد785
1953آلي ابراهيماحمد جرجيس محمد سليم786
1943آلي قاسومحمود صبري مصطفى احمد787
1959فاطمة عبدالرحمنمصطفى عبداهللا صبري مصطفى788
1972فاطمة عبداهللاعبدالسالم عبداهللا خضر عبداهللا789
1968لعلي بابيرحسن يوسف دينو حسين790
1976سليمة وليفاخر احمد جرجيس محمد سليم791
1964بهية قاسمحجي حميد ياسين محمد792
1963بدرية شاهينحسين علي حسين علي793
1951فاطمة محمداديب حسن محي حسن794
1967خاني صالحعادل ابراهيم صالح سليم795
1971نهاري محمدشكري شكر صالح سليم796
1964آلي رمضانشاآر رشيد عبدالرحمن مولود797
1984فاطمة محمدآاميران يسين عبدالرحمن798
1983اسومة سليماندهام محمد امين محمد عبداهللا799



1964زبيدة احمدخالد حسن محمد عبداهللا800
1954زينب محمد رشيدحازم اسماعيل يونس عادل801
1966آلي احمدعزيز محمد آاآل محمد802
1964سليمة محمدمحمد احمد سمائيل علي803
1983خديجة عبدالهاديجرجيس محمد سليم جرجيس804
1979سعدية عبدالحميدجالل عبداهللا جرجيس وحيد805
1979خديجة رشيدادريس محمد جرجيس محمد سليم806
1943ستي حسنخالد محمد ابراهيم محمد807
1980فاطمة ابراهيمنوزاد عبداهللا عبدالقادر احمد808
1954آلي ابراهيممحمد جرجيس محمد سليم809
1976اسومة رمضانرضا غازي عمر علي810
1936خديجة حسينمحمد عبداهللا ميكائيل اسماعيل811
1963بلقيس حميدغازي عمر علي عمر812
1967زليخة ابراهيممحمد امين مصطفى حمزة عيسى813
1970خديجة سعيدطه يسين جرجيس محمد سليم814
1974فاطمة عليصديق احمد محمد ايزدين815
1955خديجة حسيناحمد محمد ايزدين محمد816
1977سيران صالحفرست عبدي اسماعيل شيخو817
1930عيدة عبدالرحمنعبداهللا خضر عبداهللا بازيد818
1974حليمة آروسنذير بشير قادر سليم819
1967امينة محمودرشاد جبرائيل رشيد عمر820
1986شمي ابراهيمجواد رشاد جبرائيل رشيد821
1955فاطمة جمعةمحمد امين عبداهللا احمد822
1960سكينة محمد شيتعابد حسن جميل حسن823
1957جازي رمضانمحمد طاهر عبدالحميد علي824
1959فتحية محمدصبيحة جرجيس وحيد يوسف825
1964حمدية مجيدقاسم محمد ابراهيم يونس826
1964خديجة اسماعيلاحمد خضر ابراهيم يونس827
1969زآو جرجيسجتو اسماعيل عمر اسماعيل828
1952زينب عيسىحسن محمد ابراهيم حسين829
1960آلي عبدالهادياحمد مصطفى خدر عبدالقادر830
1973حليمة خورشيدفارس يونس احمد آكو831
1970هيبة اسالمادريس مجيد آريم تمر832
1983سليمة عبدالكريمفتح اهللا خالد حسن عمر833
1951آلي احمدعبدالغفور محمد آاآل محمد834
1973امينة محمددندارغازي حسن عمر835
1932نعامة قادرعبدالرحمن عمر اسماعيل محمد836
1966جازي رمضانبازيد عبدالحميد علي عبداهللا837
1972خديجة اسماعيلفلك ناز خضر ابراهيم يونس838
1954خديجة حسنعبدالسالم خضر عبي ناصر839
1919بيري ميروخضر عبي ناصر عبي840
1963امينة محمودعزالدين محمد صالح ابراهيم841
1970عيشي مليرمضان شعبان محمد عباس842
1978بيروز اسماعيلصباح نوري توفيق عمر843
1957عيشي فتاحنوري توفيق عمر اسماعيل844
1953عيشي فتاحعمر توفيق عمر اسماعيل845
1985زليخة عليسمير عبدالعزيز صالح خدر846
1971خديجة بارانيتحسين رمضان خليل تمر847
1969شمام يونسشاآر سليمان رمضان صالح848
1976بديعة انورنافع رشيد جبرائيل رشيد849



1972اسيا احمدعبداهللا سعيد محمد شريف850
1976فاطمة يونسسامي محمد امين محمد شريف851
1966شمام يونسعبدالقادر سليمان رمضان صالح852
1976برخي مرزوغزوان رشو خدر رشو853
1966سليمة عبدالكريمصالح خالد حسن عمر854
1937بكي خان احمدخالد حسن عمر اسماعيل855
1967سليمة عبدالكريمسليمان خالد حسن عمر856
1968سليمة عبدالكريماحمد خالد حسن عمر857
1943دالل حموعبدالعزيز آريم تمر حبيب858
1955خديجة بارافيسعيد رمضان خليل تمر859
1967مستي خان يونسخليل طاهر ابراهيم يونس860
1972صافية محمد عليغازي اسماعيل محمود عبداهللا861
1962امنة سيتوشكرية توفيق سرحان862
1947حليمة اسعدرقية حسين موسى863
1976رقية حسينسفر عبو علي احمد864
1964صافية محمد عليمحمد طاهر اسماعيل محمود865
1974آلي سليمطاهر احمد علي عبدالعزيز866
1951خانم محمد امينصبرية محمود شرو صالح867
1965آلي سليمزبير احمد علي عبدالعزيز868
1977عبا خان سفر صالحعدنان عزيز سليمان اسماعيل869
1979منيجة مصطفىحاجو انور يونس حسين870
1975فليحة خضيرعبدالجبار عبدالرزاق محمد عباس871
1969منيجة مصطفىسامي انور يونس حسين872
1976امينة اسماعيلقاسم احمد يوسف عمر873
1981آلي سليمعزيز احمد علي عبدالعزيز874
1941خديجة محمد صالحهاشم احمد قادر خليل875
1970صافية محمد عليفاروق اسماعيل محمود عبداهللا876
1975فاطمة احمدآرم رمضان آرم عبداهللا877
1954عاتية عبداهللامحمد توفيق جعفر محمد878
1970جواهر يونسفيصل آالش خضر علو879
1978رحيمة عليفلح حسن طاهر علي880
1951فاطمة محمودشوآت صادق مصطفى موسى881
1975شكرية حسندلير حاجي صادق مصطفى882
1969جارية محمدجوهر عبدالرحمن عمر اسماعيل883
1943آلي اوديخدر دخيل آارس مادو884
1926عيشي حاتمابراهيم حسين اسماعيل حسن885
1980فاطمة اسماعيلفارس محمد خضر علي886
1968زهرة احمدعيسى ياسين محمد الياس887
1962رقية حسناحمد ابو زيد عمر ابراهيم888
1972خديجة شكريجمال عمر يونس خلف889
1975قطي مجيدطارق يوسف عبداهللا صالح890
1973زليخة عبداهللاجرجيس احمد خضر علي891
1953نمشة يوسفشاهة اسماعيل عبداهللا محمد892
1970بلقيس احمدمروان مصطفى مجيد الياس893
1981عيشة صديقعاصم محمد علي صالح894
1983سهيلة ميكائيلشكر محمود احمد خلف895
1975فاطمة يونسسامي احمد خدر حسن896
1969عيشي سليمانجرجيس يونس عبدالقادر سليمان897
1967عيشي سليمانادريس يونس عبدالقادر سليمان898
1979سهيلة ميكائيلاحمد محمود احمد خلف899



1968سامية حسنصالح سليمان جرجيس محمد سليم900
1962نمشة جرجيسخالد عمر ابراهيم عمر901
1956امينة وليعبدالجبار خضر علي احمد902
1955عيشة صديقمحمد امين محمد علي صالح903
1980فوزية محمد عليتيمور عبدالسالم خضر علي904
1968بلقيس محمد شيتشاآر محمد سليم يونس905
1953عيشي عبداهللامحمد احمد آكو محمد906
1966هالل صديقفائق جميل شهاب عثمان907
1966امينة شريفمحمود رشيد سليمان شاهين908
1981مريم حسنرضوان عزيز احمد آكو909
1968فاطمة شكرعمر محمود عبداهللا محمود910
1937زهرة حسنحليمة محمد آكو محمد911
1942صالحة عليجميل حسين علي ابراهيم912
1956مريم سليمانمحمد رشيد ابراهيم حسين913
1927شكرية حسنعيشي فتاح محمود عبدالعزيز914
1929شاري يوسفمجيد عزيز آريم عثمان915
1980آلستان محمد عليبشارعثمان رمضان اسماعيل916
1967حمدية طاهرحسين علي ولي سليمان917
1974قطي مجيدخالد يوسف عبداهللا صالح918
1970حليمة يونسمصطفى حسين خضر علي919
1966عيشة صديقمحمد علي محمد صالح 920
1960بلقيس محمد شيتعبدالغفور محمد سليم يونس خلف921
1983جيري خالداآرم محمد عبو برو922
1976سعدية عليجاسم محمد احمد آكو923
1968هالل صديقشيرزاد جميل شهاب عثمان924
1974فاطمة يونسجاسم خليل عبداهللا محمود925
1973لعلي صدرالدينعبدالخالق عبدالجبار محمد شمس الدين926
1975لعلي صدرالدينصالح الدين عبدالجبار محمد شمس الدين927
1978فاطمة اسماعيلحاجو محمد خضر علي928
1976فاطمة اسماعيلمجيد محمد خضر علي929
1951امينة وليمحمد خضر علي احمد930
1968فاطمة عليطه عبداهللا صالح عبداهللا931
1967امينة آتوعبدالغفور ياسين اسماعيل علي932
1955فاطمة علييوسف عبداهللا صالح عبداهللا933
1973بلقيس محمدشوآت محمد سليم يونس خلف934
1979آافية اسماعيلارشد شكر صديق عمر935
1939حفصة محمدشكر صديق عمر اسماعيل936
1975صافية محمدبشار مشير عبداهللا سليمان937
1963فاطمة شكراحمد محمود عبداهللا محمود938
1965بلقيس احمدجرجيس مصطفى مجيد الياس939
1968فاطمة يونسحسين خليل عبداهللا محمود940
1964رقية حسنعيسى ابو زيد عمر ابراهيم941
1978نورة احمدعبيد ابراهيم محمد آكو942
1967نورة احمدصباح ابراهيم محمد آكو943
1927عائشة ابراهيماسمر محمد احمد سامي944
1960نورة محمدمحمد احمد ابراهيم صالح945
1978بلقيسة صديقعدنان حسين عطية حسو946
1975اقليمة رشيداسماعيل عبدالكريم انور يونس947
1956شمام سلوعدول احمد موسى جانكير948
1984بلقيسة صديقاسماعيل حسين عطية حسو949



1977زليخة احمدرستم خدر محمد محمود950
1981مريم حسنعامر مهدي يونس محمد951
1972آلي سليمظاهر احمد علي عبداهللا952
1950امينة صالحعبدالحميد سليمان اسماعيل سليمان953
1958فضيلة علوهوري نعمو نادر محمد954
1974حليمة سليمانذياب يوسف صالح محمد955
1956نعامة عجاجحسن صالح محمد صالح956
1946امينة سعيديوسف صالح محمد صالح957
1978زليخة منافعبدالسميع عبدالحميد سليمان اسماعيل958
1974حنيفة جرجيسمحمد حميد مجيد ابراهيم959
1951عدلة احمدهادي حبيب احمد محمد960
1963نورة محمديوسف احمد ابراهيم صالح961
1968مريم حسنسعداهللا عزيز احمد آكو962
1939عيشي عبداهللاعزيز احمد آكو محمد963
1949اسيا حسينهاشم مصطفى عبدالقادر سليمان964
1982جويرة اسماعيلوليد ابراهيم خليل عبداهللا965
1966فليحة عبدالكريمفارس عبداهللا سليمان شاهين966
1964ميان محمد عليمصطفى محمد يونس خلف967
1961عيشة صديقفوزية محمد علي صالح عبداهللا968
1945زليخة محمداحمد خضر علي احمد969
1973بلقيس صديقخالدة حسين عطية حسو970
1981فاطمة يونسرمضان خليل عبداهللا محمود971
1973فاطمة يونسصالح خليل عبداهللا محمود972
1966حليمة حجيجمال عزيز رمضان عثمان973
1960شمس برهيممسرو خضر شيبو برهيم974
1963امينة محمدخديجة سليمان ابراهيم محمود975
1977منيجة مصطفىزآري انور يونس حسن976
1963زليخة حسينمحمد اسعد صالح محمد977
1927تمو محمد شريفصالح رسول خدر محمد978
1957فاطمة محمداقليمة رشيد علي عبدالعزيز979
1975امينة موسىاسماعيل سليمان محمد علي980
1968سليمة محمدخالد احمد سمائيل علي981
1980حليمة سليمانعمر يوسف صالح محمد982
1955امينة عبداهللاخير الدين ابراهيم رشيد محمد983
1979سليمة محمداآرم ناظم محمود حسن984
1968امينة محمديوسف عبدالسالم لطيف آكو985
1974امينة محمدجمال عبدالسالم لطيف آكو986
1970امينة محمدرمضان عبدالسالم لطيف آكو987
1952نورة محمدصالح احمد ابراهيم صالح988
1966صافية عزوادريس طه ابراهيم صالح989
1964فاطمة يونسابراهيم خليل عبداهللا محمود990
1972سليمة محمدمروان احمد سمائيل علي991
1972بهار حاجيمردان بريم آندو اومر992
1968اسيا فخريصالح عبداهللا محمد حجي993
1949حليمة جمعةمحمد صالح عبداهللا صالح ولي994
1981اسومة سليمانابراهيم محمد امين محمد عبداهللا995
1970امينة محمدتحسين صادق رشيد صالح996
1977حمدية عزيزرضوان ياسين حسن محمد997
1970ناجية انورفيصل هاشم احمد قادر998
1979فلك ناز اسماعيلرشيد هادي حبيب احمد999



1969عدلة احمدنعمان حبيب احمد محمد1000
1971فاطمة محمدنجم الدين فاخر سليمان خدر1001
1967فاطمة عليشوآت عبدالرحمن عمر اسماعيل1002
1978خديجة سليمانهشيار ابراهيم صالح محمد1003
1968بهية معروفمحمد سليمان محمد يونس1004
1947سيفي يوسفعبداهللا حسن عبداهللا محمد1005
1979لطيفة محمد عليامير شاآر عزيز رسول1006
1919غزالة موسىعبدالهادي مصطفى يونس مصطفى1007
1968عمشة فتاحخالد ياسين محمد علي محمد امين1008
1978عمشة فتاحعمار ياسين محمد علي محمد امين1009
1969عمشة فتاحسلوان ياسين محمد علي محمد امين1010
1966زريفة شريفعبدالفائز محمود احمد صالح1011
1946شريفة يوسفناصر ابراهيم حميد عبدالرحمن1012
1972ليلى ميكائيلاسماعيل عبداهللا محمد آريم1013
1975فاطم عبيدغانم عبدالغني شريف حسوني1014
1966زريفة شريفعلي محمود احمد صالح1015
1971صافية محمد علينوري اسماعيل محمود عبداهللا1016
1976امينة ابراهيملقمان حبيب محمد آريم1017
1945صبحى سليمانزليخة حسين يونس جرجيس1018
1975ستي رشيدابراهيم عبداهللا صابر عمر1019
1966امينة محمدمحسن صادق رشيد صالح1020
1960امينة جبارجميل مجيد حافظ اسماعيل1021
1984فوزية حسنخليل محمود امين جمعة1022
1970زليخة عبداهللانور الدين محمد سعيد محمد امين1023
1984زمريد رسولدلكش عزت حمو جرجيس1024
1978جبرية عمرنزار محمد توفيق جعفر1025
1966خمي احمدعرب عمر موسى عمر1026
1961صافية آرماسعد رشيد علي حسن1027
1972غربة  شروشيرزاد نايف علي حسين1028
1978غربة  شرودلشاد نايف علي حسين1029
1965حليمة محمد امينادريس احمد قرو عيسى1030
1977امينة محمودامير محمود جرجيس احمد1031
1967رقية طهمحمد احمد يونس احمد1032
1958زليخة عبداهللاعبدالسالم محمد سعيد محمد امين1033
1955ليلى عليسكينة عبدالجليل علي عبدالجليل1034
1970بهار يونسعلي جمعة امين جمعة1035
1972حنيفة رشيدموسى خليل محمد سليمان1036
1955غزال فتحيحجي احمد حسين علي1037
1955خديجة برزوعبدالغفور جميل ابراهيم محمد1038
1956امينة عثمانغازي حسن احمد اسماعيل1039
1962مكروم محمد صالحاحمد عمر محمد عبداهللا1040
1965امينة عثمانآاميران حسن احمد اسماعيل1041
1932زحفي افدلمريم سليمان محمد افدال1042
1917خزيم صالحاسيا حكيم غازي علي1043
1952امينة قادرخورشيد طاهر حسن عبداهللا1044
1965آلي عمررمضان عيسى مصطفى قبو1045
1970فيروز مصطفىحسين عبدالرحمن داود سليمان1046
1927بوري عليفيروز مصطفى حسن خلف1047
1977امينة خالدسردار خالد حسن موسى1048
1970فاطمة حسناآرم شاآر رمضان علي1049



1966مريم سليمانلقمان ابراهيم حسين علي1050
1954خديجة حسينعمر محمد ايزدين محمد1051
1983شرين رمضانرضوان ادريس احمد علي1052
1946آجول عليصالح مصطفى علي نبي1053
1980ليلى يونسجليل مجيد صالح خدر1054
1942عيشي حاتممحمد حسين اسماعيل حسن1055
1979فاطمة احمديوسف محمد حسين اسماعيل1056
1947ليلى عمراحمد رشيد حسين عزو1057
1970اسمة عبدالكريمميكائيل عبدالحميد مجيد يونس1058
1919زيني صالحشاهين احمد قرو احمد1059
1983عدول احمدمحمد شمي صالح محمد1060
1964حياة عبداهللاقاسم حسن اسماعيل حسن1061
1978سعدية عبدالحميدآمال عبداهللا جرجيس وحيد1062
1983فاطمة احمدجواد محمد حسين اسماعيل1063
1968سينم سعدونخفشي آافان حيدر عمر1064
1955حنيفة محمدعبداهللا جرجيس وحيد موسى1065
1951عيشة محمدغريبة طه محمد احمد1066
1956اسيا حكيمصديق محمد صديق مسيح1067
1972نعيمة محمداسماعيل مجيد عزيز آريم1068
1956زريفة خدرمحمد شاآر محمد قاسم مصطفى1069
1970ميان احمدهشيار عبداهللا صديق مسيح1070
1977دولة جميلهشيار حسني سليمان حجي1071
1927صالحة عليغزال فتحي علي محمد1072
1930اآرى محمودعزيز مراد عزو مراد1073
1965ليلى عزيزجوتيار حسن احمد حسن1074
1960غزال فتحيناجي احمد حسين علي1075
1973جويرة حسيناآرم بهجت سليمان صالح1076
1983امينة سليمانجبرائيل رشاد اسماعيل رمضان1077
1969صبرية محمودمحمد رشيد عبدالرحمن سليمان يونس1078
1976غالية ابراهيمرحيمة هاشم عبدالرحمن احمد1079
1972رحيمة هاشممصطفى عزيز قادر ممو1080
1943نجمة عليفاطمة محمد خضر عبداهللا1081
1969فاطمة محمدسامي محمد معروف شالل1082
1980ربيعة محمد سليميوسف خالد عبدالرحمن جمعة1083
1952زهرة عليمستان خالد خضر محمد1084
1962زهرة عثماننيسان عبداهللا صالح احمد1085
1942آوجر عليبهار حاجي حيدر ايزدين1086
1975علي محمودسالم عبدالواحد رمضان احمد1087
1973فوزية محمدجوغان محمد صالح خورشيد1088
1979سليمة خضرفيض اهللا عبداهللا فرحان يحيى1089
1950بدرية شاهيننايف علي حسين علي1090
1974امينة محمدسفر صديق معروف شالل1091
1978ربيعة محمد سليمسليمان خالد عبدالرحمن جمعة1092
1943عزيزة احمدحكيم طاهر احمد عبدالعزيز1093
1973صبرية محمودعبدالرزاق عبدالرحمن سليمان يونس1094
1977وسيلة عبداهللاسعدي خليل محمد عمر1095
1954خديجة امينخليل محمد عمر اسماعيل1096
1970بريخان رمضانانور محمد علي سليمان يونس1097
1970فادمة احمدشكر محمد امين مجيد يونس1098
1979زليخة فارسعبداهللا علي اسماعيل حسن1099



1957خمي عليحسين علي نافخوش سليمان1100
1971دليلة محمدحسن علي مصطفى علي1101
1971آلستان مصطفىعاصم جاسم عزو عبداهللا1102
1964سكينة قاسمعبدالستار خورشيد محمد موسى1103
1974زليخة عثمانمولود محمد امين ياسين اسماعيل1104
1953عيشي محوحسين محمد حامد محمد1105
1956عيشي محمداسكندر صالح خدر صالح1106
1980هناء نبيغازي موسى علي علي1107
1954فاطمة عمرياسين شريف محمد ياسين1108
1971حليمة صالحمحمد سعيد طاهر يونس1109
1974سهيلة حجيخضر عبداهللا آرسو محمد1110
1974جيري خالدعدنان محمد عبو برو1111
1950فاطمة عليمحمد رمضان صالح صالح1112
1975فاطمة يونسسعدي محمد امين محمد1113
1962زليخة عبداهللاجعفر محمد سعيد محمد امين1114
1932عائشة اسماعيللعلي حميد محسن نوري1115
1965لعلي حميدسكفان طاهر يونس طاهر1116
1964بلقيس فتاحجميل صابر احمد آكو1117
1968فاطمة محمدسالم محمد صالح محمد شريف1118
1971فاطمة محمدفارس محمد صالح محمد شريف1119
1941شريفة جبرائيلمحمد امين ياسين اسماعيل1120
1922عيشو حميدحسين محمد سعيد حسين1121
1977فاطمة ابراهيمزياد عبداهللا عبدالقادر احمد1122
1950بسي احمدمحمود ولي اسماعيل عباس1123
1980شكرية احمدفارس قاسم ميكائيل ولي1124
1964جميلة خدرقاسم ميكائيل ولي اسماعيل1125
1951اسمة عرفاتعبداهللا عبدالقادر احمد عبدالقادر1126
1985شكرية احمدسالم قاسم ميكائيل ولي1127
1966مريم ياسينلقمان جبرائيل ولي اسماعيل1128
1932فاطمة ابراهيمسليمان محمد رشيد جودت1129
1988بهية معروفهشيار غازي احمد عبدالقادر1130
1966عيشو شريفحسيب محمد عبدالقادر احمد1131
1974حفصة وليعثمان اسماعيل صالح حيدر1132
1972جميلة خدرجميل ميكائيل ولي اسماعيل1133
1970فاطمة يونسعيسى احمد عزيز خليفة1134
1976حنيفة عبدالرحمنجمال جميل ياسين حسن1135
1976دولة جميلنزار حسني سليمان حجي1136
1950ليلى عمرادريس رشيد حسين عزو1137
1973بلقيس محمدجعفر ادريس رشيد حسين1138
1966بريخان رمضاناآرم محمد علي سليمان1139
1952خاني صالحصالح ابراهيم صالح سليم1140
1945زهرة يونسصابر سليم حمزة عيسى1141
1964مريم ياسينخير الدين جبرائيل ولي اسماعيل1142
1948خمي حمزةجميل ياسين حسن احمد1143
1975زهرة حميداسماعيل فتحي معروف حسن1144
1962زبيدة يونسعبدالعزيز صالح خدر يونس1145
1980بسي سليمانرشيد صالح جهور حسن1146
1954حمري محمد صالحيونس احمد سليمان يونس1147
1972مدينة محمدحسين ابراهيم حسين اسماعيل1148
1975جميلة خدرغازي ميكائيل ولي اسماعيل1149



1970امينة سعيدحازم رشيد محمد علي محمد امين1150
1970جميلة خدرجمال ميكائيل ولي اسماعيل1151
1984جوي عزيزازاد محمد امين احمد1152
1952حليمة احمدحسني سليمان حجي عبو1153
1953خانم شريفحسن طيب حسن علي1154
1952نجيمة جانكيرصالح عمر عيسى عمر1155
1976امينة محمد عليلقمان محمود ولي اسماعيل1156
1972حليمة عابدهشيار صادق محمد علي محمد امين1157
1976سعدية عبدالحميدجمال عبداهللا جرجيس وحيد1158
1951فاطمة محمدعكيد محمد يونس يوسف1159
1963خديجة سعيدجمال حسين ابراهيم فتحي1160
1963بفرو زبورمضان نعمو حامد عبدالرحمن1161
1957فاطمة بروصالح موسى مصطو خالد1162
1978امينة عمرحكمت عمر جوهر حسن1163
1966جميلة خدرخالد ميكائيل ولي اسماعيل1164
1953هكشة حسنعلي احمد جرجيس يونس1165
1968خديجة خدرعصمت احمد يونس جرجيس1166
1969لعلي بابيرطاهر يوسف دينو حسين1167
1932زليخة محمدجميلة خدر علي احمد1168
1947آلستان حاموحنيفة محمد صالح محمد1169
1961فاطمة عليرشاد اسماعيل رمضان صالح1170
1969حنيفة محمد صالحظاهر عزيز محمد خضر1171
1947خديجة حسنحليمة عمر خليل حيدر1172
1952آلستان حاموفلكناز محمد صالح محمد شريف1173
1966عيشي اسماعيلخليل صالح رسول خدر1174
1977ملكية طالوامير حكيم ميرو سليمان1175
1971هالل صديقبيار جميل شهاب عثمان1176
1975غزالة عمرحسين عبو حسن عبداهللا1177
1947خمي حمزةمحمد امين ياسين حسن بكر1178
1966فتحية محمدسعداهللا جرجيس وحيد موسى1179
1966عيشي محمديعقوب صالح خدر محمد1180
1982حنيفة محمودشيرزاد اسكندر صالح خدر1181
1979حنيفة بكرمصطفى خالد عبدالرحمن جمعة1182
1951فاطمة محمودخديجة محمد علي محمد1183
1967نورة محمدعبدالخالق سليم يونس علي1184
1972فاطمة بروخالد موسى مصطو خالد1185
1976وسيلة محمودسفر جرجيس احمد محمد1186
1970دورجهان احمدعلي احمد عبدالقادر احمد1187
1943عيشي عبدالكريميونس خضر يونس حسين1188
1944خمي حمزةبكر ياسين حسن احمد1189
1951خمي حمزةيوسف ياسين حسن احمد1190
1982ليلى ابراهيمعماد احمد حسين علي1191
1971امينة محمد علينعمت محمود ولي اسماعيل1192
1972امينة عبداهللانجم الياس ولي اسماعيل1193
1955شمام سلومحسن احمد موسى محمد1194
1952مريم احمدسليم اسماعيل شيخو سليمان1195
1978فاطمة عليامير اسماعيل رمضان صالح1196
1972فاطمة عليصبحي اسماعيل رمضان صالح1197
1965دورجهان احمدلقمان احمد عبدالقادر احمد1198
1979فلكناز محمد صالحراآان احمد طرو حمو1199



1972رقية عبدالرحمنعبدالخالق عبدالرحمن عبداهللا محمود1200
1945رقية حسينمحمد طاهر احمد اسماعيل1201
1960مدينة محمدمجيد ابراهيم حسين اسماعيل1202
1950هيبة سليمانعبدالرحمن عبداهللا محمود حاجي1203
1982ربيعة محمد سليمموسى خالد عبدالرحمن جمعة1204
1974فاطم قاسمديوالي طرو حمو محمد1205
1968دورجهان احمدفيصل احمد عبدالقادر احمد1206
1974ليلى يونسجميل مجيد صالح خدر1207
1972عدلة محمدنزار دينو علي احمد1208
1972فتحية محمدعادل جرجيس وحيد موسى1209
1967فاطمة عبداهللاحسن احمد ياسين حسن1210
1963فهيمة محمدتحسين نوري سليم حجي1211
1977زميران حسنسمير حسن طيب حسن1212
1964امينة سليماناسماعيل حسن عبو حسن1213
1953نهاري بريندارصافية روزو مسو حسو1214
1950بسو طيوحسين حجي رشو صوفي1215
1973بلقيس احمدجالل مصطفى مجيد الياس1216
1926حفصة قاسممصطفى مجيد الياس ابراهيم1217
1950آوزل جانكيرسليمان برو عمر احمد1218
1967خديجة طهابراهيم حسين علي ممى1219
1982زلخة فارسحسن علي اسماعيل حسن1220
1963فاطمة عبداهللافريق احمد ياسين حسن1221
1968بيروز اسماعيلعزيز قاسم علي ممى1222
1963خمي عمرجهور شرف برو ممى1223
1952ليلى عليمحمد عبدالجليل علي عبدالجليل1224
1970فاطمة احمدجعفر محمد حسين اسماعيل1225
1963حمراء ابراهيمعادل محمد سليمان عبدالرحمن1226
1978عيشة عبداهللابشار فاخر صالح ابراهيم1227
1966بري سيتواآرم نمر آندي اومر1228
1965زينب موسىيونس آريم مصطو موسى1229
1983لعلي سموآريم اسماعيل برو عمر1230
1972زليخة طهجبرائيل محمد سليم يونس1231
1967زليخة طهاسماعيل محمد سليم يونس1232
1965زليخة محمدعلي يونس خلف مردان1233
1932ستي ابراهيممحمد صالح حسين حسين1234
1970بلقيس احمدلقمان مصطفى مجيد الياس1235
1980بلقيس احمدرضوان مصطفى مجيد الياس1236
1937نهاري محمدحاجي حسن مسيح آريت1237
1966جواني عمرايوب حاجي حسن مسيح1238
1974بهاري عليحازم درمان حيدر عمر1239
1955منجول آجي محمدحنيفة شريف حيدر خليل1240
1978حمدية عبدالقادرمؤيد صالح احمد ابراهيم1241
1973حمدية عبدالقادرمهدي صالح احمد ابراهيم1242
1963خديجة عمرعادل محمد يونس عادل1243
1957غالية محمدعبدالرحمن محمد علي محمد1244
1958زليخة طهجالل محمد سليم يونس1245
1976امينة حسنشيرآو خضر صالح ابراهيم1246
1971حمدية عبدالقادرمصلح صالح احمد ابراهيم1247
1970فاطمة محمدعادل محمد صالح محمد شريف1248
1952زينب محمد رشيدحسين اسماعيل يونس عادل1249



1967خديجة عمرشاآر محمد يونس عادل1250
1953خديجة عمرعلي محمد يونس عادل1251
1953زهرة احمدعبداهللا ياسين محمد الياس1252
1956خجو رسولرشيد احمد قادر مجيد1253
1974خجو رسولصالح احمد قادر مجيد1254
1965خجو رسوليوسف احمد قادر مجيد1255
1977حنيفة شريفزياد خورشيد احمد قادر1256
1968بلقيس احمدانور مصطفى مجيد الياس1257
1969زليخة طهخالد محمد سليم يونس خلف1258
1972عائشة عثمانعلي عمر علي حجي1259
1974زليخة يوسفخليل صابر يونس خليل1260
1943شريفة جبرائيلمحمد صالح ياسين اسماعيل1261
1976فاطمة يونسقاسم خليل عبداهللا محمود1262
1964زينب محمدحسين عبداهللا يونس مراد1263
1971حمدية اسماعيلجميل احمد جرجيس احمد1264
1955فاطمة علياسومة اسماعيل رمضان صالح1265
1975حمدية اسماعيلمحمد احمد جرجيس احمد1266
1980مريم حسنمروان عزيز احمد آكو1267
1955مريم سليمانمحمد سعيد ابراهيم حسين علي1268
1973فاطمة سليمياسين حازم اسماعيل يونس1269
1970زينب محمدمراد عبداهللا يونس مراد1270
1973زينب اسماعيلسعدية يونس محمد احمد1271
1971نورة احمدشكر ابراهيم محمد آكو1272
1961زليخة محمدمحمد امين يونس خلف مردان1273
1968خجو رشيدمشير احمد خلف مردان1274
1980بدرية عبدالمجيدفالح حسن محمد يونس1275
1971زهرة محمدعمر ياسين محمد الياس1276
1925بسي سليمانمحمد معروف شالل مجيد1277
1971فاطمة محمدسمير محمد معروف شالل1278
1955ميان مولودحسن محمد يونس خلف1279
1962خمي يوسفلزآين عبداهللا محمد عبداهللا1280
1973زليخة محمدعبدالرحمن يونس خلف مردان1281
1953فاطمة محمدموسى عمر عبداهللا مصطفى1282
1980فاطمة محمدسعدي محمد صالح محمد شريف1283
1954جيري عليعزيز يونس محمد جانكير1284
1973بسي سليمانجهور صالح جهور حسن1285
1966خمي يوسفحازم عبداهللا محمد عبداهللا1286
1968عيشو حامدمحمد يوسف طاهر سمو1287
1970مريم عزوفضيلة عباس عطا اهللا صالح1288
1974عيشي عبدالسالمعبد احمد يونس خلف1289
1970غربية طهشاآر محمد يونس خلف1290
1982اسومة عزيزعماد مصطفى محمد يونس1291
1979امينة محمدسالم صديق معروف شالل1292
1972منجول محمدعبدالملك عبدالمجيد يونس خلف1293
1971زليخة طهميكائيل محمد سليم يونس1294
1946عيشي موسىطاهر خالد طاهر محمد1295
1954مصري خان عبوقاسم يونس ابراهيم فتحي1296
1981خديجة شكرآمال عمر يونس خلف1297
1973خمي يوسفشوآت عبداهللا محمد عبداهللا1298
1976منجول محمدعبدالخالق عبدالمجيد يونس خلف1299



1957منجول محمدعبدالحميد عبدالمجيد يونس خلف1300
1970منجول محمدعبدالسالم عبدالمجيد يونس خلف1301
1973آلي صالحنجم عبداهللا ياسين محمد1302
1969زليخة محمدابراهيم يونس خلف مردان1303
1950خجو رشيدمحمود احمد خلف مردان1304
1973زينب جهوريونس صالح سليمان عبداهللا1305
1971حمدية طاهرمحمد علي ولي سليمان1306
1926حنيفة سليماناحمد ابراهيم صالح عبدالرحمن1307
1978بسي صالحنشوان ابراهيم احمد ابراهيم1308
1968صافية عزوجرجيس طه ابراهيم صالح1309
1975حمدية عبدالقادرسعدي صالح احمد ابراهيم1310
1945خديجة سليمانخانم حمزة محمد حمزة1311
1971زليخة حسينآريم اسعد صالح 1312
1937آلي عبدالرحمنمنيجة مصطفى حجي ابراهيم1313
1950حفصة مجيدابراهيم امين علي امين1314
1973آلي رمضانآاآل رشيد عبدالرحمن مولود1315
1974فاطمة بروهاشم موسى مصطو خالد1316
1954زليخة عبداهللاشاآر ياسين يوسف عبدالعزيز1317
1973صاري حاجيهاشم طاهر خالد طاهر1318
1978فاطمة عطيةسامي شاآر ياسين يوسف1319
1937خديجة محمدحميد مجيد ابراهيم محمد1320
1962امينة محمدآوزل مصطو آريم1321
1933ارزان عبوموسى مصطو خالد ممى1322
1966هيري مصطفىعبداهللا علي سليمان محمود1323
1982شريفة عبدالرحمنرضوان غريب عبدالقادر عبدالوهاب1324
1956خمة مولودغريب عبدالقادر عبدالوهاب اسماعيل1325
1965حنيفة فتاحقاسم عبدالرحمن جمعة عبدالوهاب1326
1983فتحية محمدسعيد عبدالغفور عبدالوهاب جمعة1327
1954نعيمة محمدعبدالحميد مجيد عزيز آريم1328
1985غزال محمدعبدالسالم عبدالغفور جميل ابراهيم1329
1967نعيمة محمدعبدالرحمن مجيد عزيز آريم1330
1984بيروز محمد امينمظفر عادل ميرو اسماعيل1331
1971زهرة محمد امينحميد محمد ابراهيم حميد1332
1974ربيعة محمد سليممروان خالد عبدالرحمن جمعة1333
1983ربيعة محمد سليمعبداللطيف خالد عبدالرحمن جمعة1334
1946مريم حسنخالد عبدالرحمن جمعة عبدالوهاب1335
1976ربيعة محمد سليمبرهان خالد عبدالرحمن جمعة1336
1976آلي محمدسعدي صادق ميكائيل ولي1337
1969بلقيس خالدحسين مصطفى اسماعيل آنجي1338
1972آوري جهورسليم صالح عمر ابراهيم1339
1956امينة حجيعادل احمد حجي يوسف1340
1962فاطمة احمدعزيز محمد بريندار محمد1341
1967فاطمة احمدحسن محمد بريندار محمد1342
1970امينة عمرشيخو عمر جهور حسن1343
1969نهاري محمدنعمت شكر صالح سليم1344
1954نجيمة جانكيراحمد عمر عيسى عمر1345
1954زآية رشيدصبيحة طه عنتر 1346
1975زليخة رشيدنزار عرب خورشيد عبدال1347
1962اسيا سليممحمد علي عمر موسى1348
1968خمي احمدميكائيل عمر موسى عمر1349



1961جافشين ابراهيمعايشة صالح مرزا سليمان1350
1974صاري حاجيخالد طاهر خالد طاهر1351
1950جيري عليوجدي يونس محمد جانكير1352
1978ريحان محمدعبدالكريم حاجو حامد عبدالرحمن1353
1975شولكر امينمصطفى احمد عمر عيسى1354
1957نجيمة جانكيرعيسى عمر عيسى عمر1355
1942حليمة حسيناقليمة سليمان حسين ابراهيم1356
1981بلقيسة مصطفىحسام محمد عبداهللا معروف1357
1974سليمة اسماعيلعادل يوسف حسين علي1358
1965نعيمة محمدعبدالسالم مجيد عزيز آريم1359
1955امينة حسنمحمد عبداهللا معروف حسين1360
1928ياسمين مصطفىاسماعيل موسى ابراهيم حسين1361
1974امينة حسنعادل عبداهللا معروف حسين1362
1952بسي برينداراسماعيل سلو احمد عبداهللا1363
1980فهيمة مصطفىيوسف اسماعيل موسى ابراهيم1364
1968امينة حسينشاآر عبداهللا معروف حسين1365
1967امينة حسينعلي عبداهللا معروف حسين1366
1971نعامة حجيخالد حسين حسن سليمان1367
1970فاطمة احمدبرندار محمد برندار محمد1368
1965مريم يونسشاآر صادق قادر عزو1369
1971ارزان زبيرحسن مجيد طه عبداهللا1370
1966مريم يونسشكور صادق قادر عزو1371
1926خديجة عبا بكراحمد الياس سليمان خدر1372
1970خمي احمداسعد عمر موسى عمر1373
1964خمي احمدابراهيم عمر موسى عمر1374
1960منيجة مصطفىمحمد انور يونس حسين1375
1977مياسة عليليلى اسماعيل محمد شريف1376
1922زليخة ابراهيمعزيز عبداهللا سليمان عبداهللا1377
1940آجي منجول محمدعيشو شريف حيدر صالح1378
1954امينة حسناحمد عبداهللا معروف حسين1379
1973خديجة جادراآرم رمضان عرب معروف1380
1978بلقيسة مصطفىحسين محمد عبداهللا معروف1381
1974امينة عمرابراهيم عمر جوهر حسن1382
1955فاطمة عليفاخر صادق قادر عزيز1383
1944مريم حسنولي عبدالرحمن جمعة عبدالوهاب1384
1976حنيفة جرجيسمحمد امين حميد مجيد1385
1982آلي زار جمعةصالح مصطفى جميل ابراهيم1386
1973ستي خورشيدحازم ولي عبدالرحمن جمعة1387
1971ستي خورشيدعاصم ولي عبدالرحمن جمعة1388
1972آلي زار جمعةحسين مصطفى جميل ابراهيم1389
1970زليخة رشيدخورشيد عرب خورشيد عبدال1390
1971آلي زار جمعةحسن مصطفى جميل ابراهيم1391
1973نعامة حجيدسكو حسين حسن سليمان1392
1977سليمة اسماعيلحسن يوسف حسين علي1393
1975صافية محمد عليسعداهللا اسماعيل محمود عبداهللا1394
1965بوري سليمانخدر حسين خضر عبداهللا 1395
1979فاطمة ابراهيمشيرزاد عبداهللا عبدالقادر احمد1396
1941زريفة يونسمحمد مولود احمد عبداهللا1397
1976عيشان مصطفىحازم علي سعدون علي1398
1960فيروز محمدزليخة فارس يونس احمد1399



1978فاطمة محمدامير خورشيد عمر اسماعيل1400
1945آلي ابراهيممحمد سليم جرجيس محمد سليم1401
1967فاطمة مرعيسليم سعيد سليم محمد1402
1973زهرة محمد امينشهاب احمد سعيد سليم1403
1985امينة سليمانجمال محمود سعيد سليم1404
1980فاطمة ابراهيمفرهاد محمد علي خورشيد1405
1971عيشي جمعةانور خورشيد عمر اسماعيل1406
1970اسماء عبدالرحمنجعفر صادق قاسم مصطفى1407
1973آلي محمودشوآت عبدالواحد رمضان اسماعيل1408
1964زليخة حسينطاهر اسعد صالح محمد1409
1957حليمة رشيدعبدالعزيز محمد امين محمود عبداهللا1410
1964رحيمة محمد شريفحواء خليل خدر محمد صالح1411
1973زينب داؤدسعداهللا رشيد عبو اسماعيل1412
1950صافية شريفمجيد عبداهللا سعدون علي1413
1973امينة عبداهللافاخر مجيد عمر اسماعيل1414
1975سليمة عبدالكريمصباح خالد حسن عمر1415
1980حياة الياسسعدي مشير جبرائيل رشيد1416
1932عيشة رجبحنيفة فتاح رمضان محمد1417
1976صديقة عليياسين طاهر عبدالرحمن جمعة1418
1950مريم حسنطاهر عبدالرحمن جمعة عبداهللا1419
1972مريم حسنعدنان طاهر عبدالرحمن جمعة 1420
1953فاطمة حبيبعبدالقادر خليل محمد صالح1421
1967زريفة شريفرشيد محمود احمد صالح1422
1981امينة محمدحازم علي صابر عمر1423
1976حليمة عبدالهاديادريس صالح رشيد صالح1424
1937نايفة محمدزليخة ابراهيم خليل حيدر1425
1957سينم ميرومارية حميد ياسين محمد1426
1966خديجة عبدالكريمبكر حسين علي عمر1427
1970حليمة سعيدشوآت صابر سليم حمزة1428
1979عيشي عثمانامجد محمد علي سليمان1429
1981ميان عباسلقمان توفيق رشيد قادر1430
1979ميان عباسسليمان توفيق رشيد قادر1431
1972مسري يونسصالح ابراهيم حامد ابراهيم1432
1954سينم ميروتحسين حميد ياسين محمد1433
1957حنيفة محمدعبداهللا رشيد عبو اسماعيل1434
1963امينة محمدمحي الدين جاسم قاسم مصطفى1435
1967امينة محمدخير الدين جاسم قاسم مصطفى1436
1945عيشي سلطانهاشم يونس صالح يونس1437
1973سليمة خضرسعداهللا عبداهللا فرحان اسماعيل1438
1971مريم عبدالبشار عبدالمجيد محمد ميرزا1439
1947بيروز اسماعيلشاآر عبو فارس عبداهللا1440
1964خديجة عبدالكريمعمر حسين علي عمر1441
1952امينة خدرمحمود احمد سعدون علي1442
1970ربيعة محمد امينجاسم شاآر يونس علس1443
1969حليمة عمرحكمت محمد انور محمد1444
1936سلطان قادريونس سليمان احمد سليمان1445
1959اسمر مصطفىادريس صادق سعيد حمزة1446
1962بهار يونسمحمد امين جمعة امين1447
1972بتر سعيدعبدالكريم محمد احمد علي1448
1964طيبة حسناسماعيل ابراهيم شريف ابراهيم1449



1979خديجة احمديونس قاسم علي سعدون1450
1977فاطم مجيدسالم عبدالغني شريف حسوني1451
1972زريفة صالحصدر الدين شاآر عبو فارس1452
1976حياة رشيدفارس توفيق محمد صالح1453
1981بهية ابراهيمشكر ابراهيم صديق علي1454
1970صديقة محمدغفور صديق علي ابراهيم1455
1973خيرية حامدجاسم عبدالكريم صديق علي1456
1972بهية ابراهيمنذير ابراهيم صديق علي1457
1970عيشان مصطفىسعيد علي سعدون علي1458
1969ريحان محمدخلف سليمان مصطفى حسن1459
1982فيروز حامدناظم احمد مصطفى حسن1460
1970فاطمة محمدبازيد سلي رشيد صالح1461
1981حياة رشيدمحمد توفيق محمد صالح1462
1975حليمة حجيبزدار مصطفى طاهر علي1463
1946مريم علييونس محمد امين يونس1464
1983فلك ناس جوهراحمد جميل مجيد حافظ1465
1975عيني جهادحازم قاسم حسين احمد1466
1972ميان جاسماحمد محمود ميرو اسماعيل1467
1970امينة محمدعز الدين جاسم قاسم مصطفى1468
1973جارية حميدجالل محمد طاهر ابراهيم1469
1955زريفة احمدحسين عبداهللا مصطفى فارس1470
1957حنيفة عبدالرحمنيونس شريف حسوني سليمان1471
1956امينة محمدعيسى جاسم قاسم مصطفى1472
1972حليمة حسنسعدون عيسى رشيد قادر1473
1977حليمة حسنصالح عيسى رشيد قادر1474
1975آل جميل محمد امينرشيد محمد عبداهللا ميكائيل1475
1968رحيمة محمد شريفشعيب خليل خدر محمد صالح1476
1980سليمة حسنمولود رشيد محمد عباس1477
1974مريم عبدالرحمنعثمان رمضان محمد رشيد1478
1979فاطمة درويشصدام عزيز نادر يوسف1479
1968امينة حسنصابر عبداهللا معروف حسين1480
1978امينة حسنعدنان عبداهللا معروف حسين1481
1963حنيفة فتاحجاسم عبدالرحمن جمعة عبدالوهاب1482
1973ليلى ميكائيلنجم عبداهللا محمد آريم 1483
1966منيجة مصطفىعزيز انور يونس حسين1484
1972حنيفة جرجيسعاصم سليمان يونس احمد1485
1966اسيه آريممحمد سعيد رمضان حسين عرب1486
1949زآية سليمانمحمد سعيد حسين علي1487
1964رقية طهعزيز احمد يونس احمد1488
1951صافية عليحسين احمد حسين احمد1489
1949حليمة خلفغياث الدين عبدالغفور محمد امين1490
1970مريم عبدالصدقي عبدالمجيد محمد1491
1953شريفة ابراهيمطه شريف حسوني سليمان1492
1930منيج يونسمحمد علي سليمان يونس1493
1971امينة عبداهللامحمد طاهر الياس ولي1494
1969اسيا عزويونس احمد علو محمد1495
1955منيجة خورشيدعمر يونس خلف مردان1496
1956فاطمة محمدنفوش رشيد علي عبدالعزيز1497
1968خديجة ذيابفيصل صالح سليمان شاهين1498
1943فاطمة محمدمصطفى حسن محى حسن1499



1971جميلة محمددلشاد مصطفى حسن محى1500
1948ساني نعموالياس علي خرتو علو1501
1955بكي خان ابراهيمبشير محمد امين سليمان احمد1502
1943بيزار فنديخالد الياس اومي دومو1503
1953آلي عبدالهاديمحمد مصطفى خدر عبدالقادر1504
1955فليحة عبدالكريممشير عبداهللا سليمان شاهين1505
1946عدلة فتحيمحمد سعيد عبدالكريم حسين1506
1967خديجة ذيابغازي صالح سليمان شاهين1507
1961فليحة عبدالكريمخسرو عبداهللا سليمان شاهين1508
1937نهاري سليمانحبيبة سليمان محمد عزيز1509
1968زاري محمودعبدالستار فارس مصطفى خضر1510
1961زآو جرجيسعبدالكريم اسماعيل عمر1511
1960فاطمة حسنحسين احمد عبداهللا عمر1512
1933خاني محيرشيد حسن احمد عبداهللا1513
1963فاطمة توفيقآريم قاسم حسن عمر1514
1970مريم ياسينعيشي جبرائيل ولي عباس1515
1976بوري عثمانحسين محمد حسين خضر1516
1982خديجة انوررزآار رشيد يوسف حسين1517
1962امينة محمدمحمد جرجيس آريم علي1518
1983عيشي طهوليد حسن حامد امين1519
1966زينب سليمانآمال رشيد محمد اسماعيل1520
1972امينة يونسآمال اسماعيل عمر خليل1521
1957آلي آريميحيى مصطفى يحيى مصطفى1522
1983مريم احمدآاميران خالد بكر خالد1523
1975امينة يونسقاسم اسماعيل عمر خليل1524
1979عيشي طهيونس حسن حامد امين1525
1947امينة عبداهللاعبدالجبار محمد شمس الدين حسين1526
1966زهرة احمدسعداهللا ياسين محمد الياس1527
1953نورة محمدابراهيم احمد ابراهيم صالح1528
1950عيشي محمدميان خضر علو1529
1959زآية عليعبدالكريم محمد امين عثمان1530
1972شهيمة محمد صديقعدنان احمد سليمان محمد1531
1960فاطمة محمد صالحمحمد سليمان سليمان علي1532
1976عدلة محمدجميل دينو علي احمد1533
1956فهيمة يوسفمحمد عبداهللا محي محمد1534
1965حفصة شهابمروان احمد يونس جرجيس1535
1972زليخة عثمانعبداهللا محمد امين ياسين1536
1965امينة ابراهيمعبداهللا حسن ابراهيم حسن1537
1957امينة ابراهيمعبدالعزيز حسن ابراهيم حسن1538
1972مدينة محمدحسو عرب محمد حسو1539
1967ستي يونسسليمان سينالي صالح احمد1540
1938حنيفة حميدعمر حسن عمر غازي1541
1955خجو ميكائيلشكر محمود حسن احمد1542
1966منجول بايهغازي عمر حسن عمر1543
1956هكشة مصطفىعبدالغفور صابر عزيز عبداهللا1544
1964مدينة محمدمصطفى عرب محمد حسو1545
1950امينة محمد شيتعبداهللا جرجيس آريم علي1546
1981وسيلة جاسمصفوان عبداهللا جرجيس آريم1547
1941آشي عبدالرحمنالياس ولي اسماعيل عباس1548
1968مريم ياسينجهاد جبرائيل ولي اسماعيل1549



1968حمدية وليعبدالجبار جهاد طاهر آكو1550
1951حليمة ابراهيمصالح الدين يوسف محمد عبداهللا1551
1930امينة اسماعيلمحمد ولي محمد صالح1552
1980نجيبة عبداهللاهيوا اسماعيل محمد ولي1553
1962اسيا محمدمصطفى عثمان احمد عثمان1554
1961هميالن عبداهللاخليل محمد امين محمد1555
1974رازية عثمانلقمان خليل احمد محمد1556
1973حمدية وليابراهيم جهاد طاهر آكو1557
1968فاطمة اميناحمد انور حسن اسماعيل1558
1980زينب محمودمحمد جرجيس سليمان محمد1559
1971اسيا محمدحسين عثمان احمد عثمان1560
1974اسماء عبداهللاصباح صالح الدين يوسف محمد1561
1968جافشين ابراهيمسعيد صالح ميرزا سليمان1562
1976جافشين ابراهيمقادر صالح ميرزا سليمان1563
1949بسنة صالحجافشين ابراهيم دريو نعمت1564
1976عربية طهمصلح محمد يونس خلف1565
1952بسي مجيدقادر فتحي احمد علي1566
1952بسي مجيدشاآر فتحي احمد1567
1953بسي مجيدصابر فتحي احمد علي1568
1962جويرة طاهرهاشم محمد امين عثمان1569
1975شريف فتاحاسعد علي محمد علي1570
1977مريم خلفبشار شاآر فتحي احمد1571
1976جميلة حمومهدي صالح عدو صالح1572
1934سلطانة محمدحسين ميسا حسن ابراهيم1573
1955فاطمة محمداحمد محمد عثمان محمد1574
1945زليخة جبرائيلمحمد امين احمد حسين1575
1977عيشي طهاحمد حسن حامد امين1576
1927خمي حسيندينو علي احمد عمر1577
1969فتحية محمدمشير توفيق محمد صديق1578
1979زبيدة حسنابراهيم حميد امين سليمان1579
1979هاجر مامهفارس عبدالمجيد مصطفى يحيى1580
1968نجيبة عبداهللاسعيد مجيد امين سليمان1581
1956شرين عثمانقادر جرجيس قادر مصطفى1582
1954خديجة عمرسكينة محمد يونس عادل1583
1972شرين عثمانمصطفى جرجيس قادر مصطفى1584
1971فتحية محمدوعداهللا توفيق محمد صديق1585
1975شمام سلومرسين احمد موسى محمد1586
1937مريم عليجرجيس قادر مصطفى محمد1587
1968شرين عثمانادريس جرجيس قادر مصطفى1588
1950فاطمة محمدمحمد يونس سليمان يونس1589
1961حنيفة فتاحقاسم عيسى فتاح اسماعيل1590
1978مريم احمدوليد خالد بكر خالد1591
1976زينب قاسمحسنه سعيد احمد عبدالرحمن1592
1973ريحان خورشيدعزيز زيور قاسم مصطفى1593
1941بري خان احمدمريم عبدال ابراهيم حسين1594
1966حنيفة عبدالللهآمال سليمان محمد شيت1595
1954امينة عبداهللاحجي احمد علي مصطفى1596
1983خيرية ابراهيممقداد محمد طاهر رشيد1597
1974آافية قادرآريم ياسين محمد الياس1598
1971سامية حسناسماعيل سليمان جرجيس محمد سليم1599



1974مرجان عليحسين محمد صالح فتاح1600
1973منجول خالدمسعود محمد صالح ياسين1601
1957طيبة حسنمحمد ابراهيم شريف ابراهيم1602
1969امينة محمد عليعدنان محمود ولي اسماعيل1603
1980فاطمة جمعةجالل عبداهللا احمد عمر1604
1942امينة علوطه محمد الياس ابراهيم1605
1969اسيا محمدحسن طه محمد الياس1606
1978اسيا محمدتحسين طه محمد الياس1607
1962اسيا محمدحسين طه محمد الياس1608
1972ستي عمريونس حسو يونس سلو1609
1980قنطار احمددلشاد حسين محمد حامد1610
1955عائشة ابراهيمحجي محمد احمد سامي1611
1972جافشين ابراهيمسليمان صالح ميرزا سليمان1612
1965خانم شريفسيف الدين طيب حسن علي1613
1938زهرة محمدحسن جميل حسن مصطفى1614
1969سكينة محمدمسعود حسن جميل حسن1615
1957فاطمة عزيزعدنان صابر محمد عبدالقادر1616
1978مستي خان مصطفىآنعان عدنان صابر محمد1617
1971زليخة حسنابراهيم محمد صالح ابراهيم1618
1969امينة محمودعاشور جبرائيل رشيد عمر1619
1973زميران مصطفىصباح عادل صابر محمد1620
1954فاطمة عزيزعادل صابر محمد عبدالقادر1621
1968فاطمة عزيزخالد صابر محمد خالد1622
1978عيشي سليمانطاهر محمد صديق علي1623
1954خمة مولودربيعة عبدالقادر عبدالوهاب اسماعيل1624
1987بديعة انورعماد رشيد جبرائيل رشيد1625
1970حليمة محمداحمد عبدالغفور محمد قاسم1626
1950زليخة رشوحليمة محمد شيت يحيى1627
1961عمشة احمدفوزية شريف ابراهيم محمد1628
1970عدلة احمدآنعان حبيب احمد محمد1629
1972امينة اسماعيلعبداهللا محمد يونس سليمان1630
1965عيشي جمعةميكائيل خورشيد عمر اسماعيل1631
1960حنيفة محمدعارف عيسى فتاح اسماعيل1632
1972فاطمة صديقمحمود محمد سليم بكر1633
1976بهية قاسمرشيد حميد ياسين محمد1634
1945امينة جمعةنصر اهللا محمد صديق حسن1635
1960حنيفة محمدفاضل رمضان فتحي احمد1636
1976فيروز محمدعبدالكريم خدر محمد صديق1637
1967حنيفة محمدعبيد عيسى فتاح اسماعيل1638
1977زريفة صالحعبدالمطلب شاآر عبو فارس1639
1951زبيدة احمدياسين حسن محمد عبداهللا1640
1964زليخة احمدمحمود خدر محمد محمود1641
1970فاطمة صالحعبدالعزيز صابر عزيز عبداهللا1642
1972زليخة احمدحطم خدر محمد محمود1643
1964خديجة سعيدعزيز حسين ابراهيم فتحي1644
1977اسومة جرجيسعمر عبداهللا محمود احمد1645
1964حنيفة محمدشاآر فارس يونس احمد1646
1970آلستان حاموفاضل محمد صالح شريف1647
1953امنة عليمحمد حميد حسو حميد1648
1978سكينة محمدعدنان حيدر اسماعيل عمر1649



1970مرجان عليعيسى محمد صالح فتاح1650
1935مريم عمرعلي محمد علي عثمان1651
1966زليخة محمدعبدالكريم رشيد صالح اسماعيل1652
1971قدرية عبداهللاجاسم محمد حميد حسو1653
1956زليخة محمدمحمد طاهر رشيد صالح1654
1975رقية عيسىمسعود محمد رشيد محمد1655
1984حليمة خليلعادل محمود سليمان حسو1656
1982بهية ابراهيمعثمان محمد رمضان حسين1657
1971فاطمة رشيدعادل اسماعيل فتاح اسماعيل1658
1944صافية بكرمحمد رشيد رمضان حسين1659
1962صافية بكرمحمد رمضان حسين خدر1660
1942امينة مصطفىجمال نوري حسين عباس1661
1966زليخة جبرائيلعمر احمد حسين خدر1662
1966بلقيس سعدوناسماعيل محمود احمد محمود1663
1940خاني عبدياسماعيل ابراهيم حامد محمد1664
1969حليمة آروليعدنان بشير قادر سليم1665
1968عريف طاهرعبداهللا محمد صالح علي1666
1980آافية احمدجمال رشاد عبدالكريم حمزة1667
1977آافية احمدآمال رشاد عبدالكريم حمزة1668
1949امينة يوسفمحمد عبدالكريم ابو زيد محمد1669
1955زهرة ديوانسليمة حسن عبداهللا قاسم1670
1970آلستان مصطفىلقمان جاسم عزو عبداهللا1671
1984فهيمة محمدنشوان رشيد ابراهيم عمر1672
1950عيشي احمدمحمد امين احمد يونس1673
1972زهرة اسماعيلنذير محمد امين احمد1674
1956خديجة جمعةعزيز امين احمد يونس1675
1971اسومة عليجليل زبير امين احمد1676
1954اسماء جمعةصديق محمود خدر صالح1677
1950خديجة جمعةزبير امين احمد يونس1678
1985رمزية صديقعماد اسماعيل محمود احمد1679
1956دورجهان احمدغازي احمد عبدالقادر احمد1680
1965حليمة ابراهيمصالح الدين رشيد محمد اسماعيل1681
1971فخرية مصطفىعبدالخالق محمود ابراهيم خليل1682
1942خديجة حسينعباس عمر خليل حيدر1683
1972عدلة احمدبالل حبيب احمد محمد1684
1928خمي يونسامينة مصطفى موسى محمد1685
1974امينة انورعمر عباس عمر خليل1686
1975زليخة حسنعلي محمد صالح ابراهيم علي1687
1965زاري ياسينمحمد ميرو اسماعيل محمود1688
1962سلطانة اسماعيلسعيد احمد سعيد صالح1689
1977شكرية خليلمولود محمد عصمان محمد1690
1966رازية محمدحميد عبدالمجيد صالح سليمان1691
1954حليمة ابراهيميونس رشيد محمد اسماعيل1692
1917خديجة رمضانسعيد محمد علي محمد امين احمد1693
1974بلقيس سعدونحسين محمود احمد محمود1694
1972فخرية مصطفىابراهيم محمود ابراهيم خليل1695
1960فاطمة محمدمراد سلي رشيد صالح1696
1955خورش جاسم محمد امين هادي حسن1697
1987صبيحة فارسصالح حسين احمد عبداهللا1698
1970اسومة علييحيى زبير امين احمد1699



1954عيشة صالحاحمد علي صالح ميرزا1700
1954حليمة آروسعبدالقادر بشير قادر1701
1974صارية خالدحجي محمد سعيد حسن  1702
1951حليمة حميداسعد محمد آريم1703
1972ميان يوسفعبدالكريم اسعد محمد آرم1704
1979نوري احمدمحمد عبدالقادر بشير سليمان1705
1982صارية صابراسماعيل فتاح محمد صالح1706
1943حفصة محمدعارف مجيد عبي ناصر1707
1961عيشان محمدشاآر مجيد عبي ناصر1708
1955عريفة محمدفاطمة محمد احمد علي1709
1961زليخة حسنعبدالعزيز محمد صالح ابراهيم علي1710
1967زليخة محمدسالم رشيد صالح سليمان1711
1956بلقيس سعدونعبداهللا محمود محمد احمد1712
1973حمدية محمدسردار احمد عزو عبداهللا1713
1950حنيفة محمدسالم عيسى فتاح اسماعيل1714
1968دورجهان يونسمرعي حسن مرعي محمد1715
1967فاطمة لطيفابراهيم عيسى محمد شاهين1716
1955حنيفة قاسمزينب صالح عمر الياس1717
1960فاطمة صديقعمر محمد سليم بكر1718
1951نمشة جرجيسستي عمر ابراهيم عمر1719
1947مسري محمدمحمود ابراهيم خليل حيدر1720
1967امينة يونسجالل اسماعيل عمر خليل1721
1975نجيبة عبداهللامحمد امين مجيد امين1722
1951امينة يونسجاسم اسماعيل عمر خليل1723
1961حنيفة محمد عليسعاد حامد احمد عبداهللا1724
1977بلقيس حامدجميل محمد طه امين1725
1977زليخة ابراهيمفرحو عزيز رمضان عثمان1726
1973زينب صالحشاآر محمد احمد محمود1727
1976زليخة ابراهيمجالل عزيز رمضان عثمان1728
1972عيشي فتاحجمال سليمان رشيد صالح1729
1975زبيدة حسنجرجيس حميد امين سليمان1730
1972زبيدة حسنادريس حميد امين سليمان1731
1971حمدية محمدشهاب احمد عزو عبداهللا1732
1969خديجة عثمانحسن سليمان ولي سليمان1733
1953بيروز حسنخالد بكر خالد بكر1734
1970شريف فتاحخوشويز علي محمد علي1735
1973بلقيس صالحجاسم يونس سليمان يونس1736
1974زآية احمدسعدي محمد سليم فتاح1737
1967شريف فتاححسن علي محمد علي1738
1974ستي عمرادريس حسو يونس سلو1739
1965نورة محمداسماعيل احمد ابراهيم صالح1740
1955عيشة مصطورشيد ابراهيم عمر ابراهيم1741
1955عيشي عبدالرحمنحسن حامد امين سليمان1742
1970بلقيس سعدوناحمد محمود احمد محمود1743
1970حياة محمدحسين محمد محمد شيت1744
1962حليمة محمد عليمحمود محمد مرعي محمد1745
1950زينب امينمحمد سليمان حسو سعيد1746
1954جميلة خدرصادق ميكائيل ولي اسماعيل1747
1956خديجة عثماناحمد سليمان ولي سليمان1748
1972زينب محمد علياحمد سليمان محمد مرعي1749



1968حنيفة عبداهللابشار سليمان محمد شيت1750
1944زليخة رشومحمد محمد شيت يحيى1751
1963خديجة عثمانعبداهللا سليمان ولي سليمان1752
1972فتحية محمداسكندر توفيق محمد صديق1753
1965عيشي احمدرشيد عبداهللا عمر عبداهللا1754
1933زهرة محمدصافية جميل حسن مصطفى1755
1942مريم سليماحمد عبداهللا عمر عبداهللا1756
1937زليخة رشوسليمان محمد شيت يحيى1757
1977توزي علوسرهات نمر خضر حجي1758
1955امينة محمدرحمة جرجيس آريم علي1759
1975بلقيس صالحقاسم يونس سليمان يونس1760
1977زينب صالحشكر محمد احمد محمود1761
1940حليمة محمدسليمان محمد مرعي محمد1762
1964حنيفة عبداهللاجالل سليمان محمد شيت1763
1946حليمة ابراهيممحمد رشيد محمد اسماعيل1764
1980هيبت موسىتحسين محمد محمد شيت1765
1967عيشي احمدخورشيد عبداهللا عمر عبداهللا1766
1935رحيمة عباسفاضل فرحان صوفي اسماعيل1767
1965صافية حموجميل سلطان عدو شاهين1768
1970صافية حمواسكندر سلطان عدو شاهين1769
1984خديجة احمدخلف محمد فارس يونس1770
1977زريفة عبدالرحمنبرهان عبداهللا فتاح محمود1771
1967فاطمة محمدخورشيد يونس سليمان يونس1772
1970فاطمة محمدغانم سالم عيسى فتاح1773
1973حياة مولودانور نصراهللا محمد صديق1774
1973بلقيس فارسابراهيم محمد امين احمد1775
1974رازية عزيزشوآت رشيد حميد بازيد1776
1972رقية عيسىشهاب محمد رشيد محمد1777
1975فاطمة فتحيسعداهللا سليمان يونس سليمان1778
1932برو احمدصالح عتو بازيد1779
1971زريفة محمدادريس عزيز رشيد محمد شريف1780
1972خديجة ذيابزآري صالح سليمان شاهين1781
1970خديجة احمدجمعة غريب مولود محمد1782
1972شمسة رشيدسعداهللا محمد مولود احمد1783
1978زآية احمدهادي محمد سليم فتاح1784
1982رازية عزيزابراهيم رشيد حميد بازيت1785
1961ارزان زبيرمجيد طه عبداهللا حسن1786
1967خديجة احمدمحمد امين غريب مولود1787
1949خديجة حجيغريب مولود محمد امين1788
1965عيشي يوسفعبدالصمد سعيد يابا اسماعيل1789
1979امينة جرجيسشيرزاد محمود عبدالحميد مجيد1790
1953اسمة عبدالكريممحمود عبدالحميد مجيد يونس1791
1967حليمة خضرمحمد سليم عزيز خليل1792
1976زميرة حسينخدر رمضان محمد يونس1793
1982حياة اسماعيلشكر عكيد محمد يونس1794
1968عيشي يوسفوعداهللا سعيد يابا اسماعيل1795
1975حياة احمدعدنان اسماعيل عزو سمكو1796
1975تيلي حسنجبلي خلف صديق عمر1797
1968تيلي حسنزهدي خلف صديق عمر1798
1977حليمة فتاحمردان محمد يونس يوسف1799



1947فاطمة محمدحميد محمد يونس يوسف1800
1968هكشة حسنسفر احمد جرجيس يونس1801
1961نورة احمدعمر احمد محمد شاهين1802
1969نورة احمدصادق احمد محمد شاهين1803
1965نورة احمدعبداهللا احمد محمد شاهين1804
1981وسيلة محمودفوزي جرجيس احمد محمد1805
1972وسيلة محمودعنتر جرجيس احمد محمد1806
1954نورة احمدمحمد احمد محمد شاهين1807
1978حليمة سليمانعبدالرحمن حازم محمود حسن1808
1973حربية حنششاآر سعيد محمد علي1809
1937فاطمة رمضاناحمد علي محمد خضر1810
1967زآية قاسمجميل احمد علي محمد1811
1974حمدية عبداهللاسليمان آاظم عزيز عبداهللا1812
1957ساري اسماعيلمحمد خورشيد محمد ابراهيم1813
1961مريم محمداحمد خالد حسن عبداهللا1814
1979خولة سليمجليل عبدالمجيد صالح سليمان1815
1964خديجة خورشيدجمال شاآر صديق عمر1816
1971ناجية مصطفىصالح فاضل محمد عبدالقادر1817
1970امينة محمدعبدالعزيز صديق معروف شالل1818
1975امينة محمدمروان صديق معروف شالل1819
1979محبة طاهرعبدالعزيز رشيد سليمان حجي1820
1976شمشير محمد عليعامر حسين احمد موسى1821
1974شمشير محمد عليعماد حسين احمد موسى1822
1967عيشي سموسعيد سيسو رشو سيسو1823
1971فاطمة امينعدنان يوسف حسين احمد1824
1958حليمة صالحمضفر طاهر يونس1825
1932لعلي يوسفيوسف حسين احمد حسين1826
1953عيشي سليمانفاضل محمد عبدالقادر1827
1919امينة خدريسين عبدالرحمن محمد رمضان1828
1980حربية حنشمحمد سعيد محمد علي1829
1978امينة جرجيسشكر محمود عبدالحميد مجيد1830
1945صبرية احمداحمد الياس خدر علي1831
1970وسيلة محمودفرج جرجيس احمد محمد1832
1970امينة محمدلقمان حامد خدر حسن1833
1964فاطمة يونسحسني احمد خدر حسن1834
1975امينة محمدعدنان حامد خدر حسن1835
1981تيلي حسنزآري خلف صديق عمر1836
1950آلي آريمعبدالمجيد مصطفى يحيى مصطفى1837
1955خانم محمداحمد سليمان خدر عمر1838
1968امينة عبداهللاعبدالعزيز محمود صديق عمر1839
1934حفصة محمدخلف صديق عمر اسماعيل1840
1965تيلي حسنمهدي خلف صديق عمر1841
1934شمسي محمدامين عبداهللا علي طه1842
1974عدلة عبداهللاآاميران شاآر سليمان خدر1843
1969امينة عبداهللاصابر مجيد عمر اسماعيل1844
1951امينة محمودفخرية جبرائيل رشيد عمر1845
1929حليمة رمضانسعيد صالح احمد عبدالكريم1846
1980نايفة صالحجالل مجيد عمر اسماعيل1847
1962امينة عبداهللايوسف مجيد عمر اسماعيل1848
1947خاني عبديحبيب ابراهيم حامد ابراهيم1849



1962زليخة احمدعبداهللا مجيد عبو مصطفى1850
1950مسري محمدجهانكيز حسين جهانكيز رشو1851
1949فاطمة حامدعزيز نادر يوسف ابراهيم1852
1960زاري ياسينعادل ميرو اسماعيل محمود1853
1957فاطمة حامدعبدالكريم نادر يوسف ابراهيم1854
1970امينة عبداهللاعبدالسالم ابراهيم رشيد عمر1855
1956فاطمة يونسمحمد شريف محمد امين محمد شريف1856
1964سينم محمدآافية خالد ولي سليمان1857
1979فخرية جبرائيلبرهان عبدالرحمن انور محمد1858
1970عيشي جرجيسعبدالكريم ياسين عبدالكريم1859
1926امينة جرجيسابراهيم بكر آريم محمد1860
1967ناجية انورغازي هاشم احمد قادر1861
1973امينة عبداهللامسعود ابراهيم رشيد عمر1862
1970ربيعة ياسينصالح محمد علي عمر1863
1922امينة خدريوسف عبدالرحمن محمد رمضان1864
1969زهرة حسنحسين احمد محمد حسن1865
1970فاطمة محمدعمر ياسين حسن محمود1866
1971فخرية جبرائيلعزالدين عبدالرحمن انور محمد1867
1954خمي حمزةفاطمة ياسين حسن بكر1868
1975جميلة حسينخالد طاهر يونس ابراهيم1869
1970امينة محمودنورالدين محمد صالح ابراهيم1870
1967رقية محمدمشور عبداهللا جمعة سليمان1871
1972نورة محمدعدنان سليم يونس علي1872
1947عيشي حسنربيعة ياسين احمد ياسين1873
1977زبيدة عزيزشهاب احمد خالد حسن1874
1967منجول يابهرجب عمر حسن عمر1875
1970حنيفة طهجاسم محمد حسن اسماعيل1876
1970ملكية فاواحمد عبداهللا علي عمر1877
1972حفصة وليخليل اسماعيل صالح حيدر1878
1941طيبة شمس الدينعبداهللا حميد عبدالقادر مصطفى1879
1969عيشو شريففرهاد محمدعبدالقادر احمد1880
1954فاطمة محمدعبداهللا ياسين حسن احمد1881
1970سائرة محمدعزيز عبدالرحمن حميد عبدالقادر 1882
1980خجي عبدورشيد داود محمد رشيد1883
1971امينة صادقوليد خالد حسن عبداهللا1884
1964انية رشيدسعداهللا محمد احمد عبداهللا1885
1929فاطمة احمدمجيد صالح خدر صالح1886
1940فاطمة احمدمحمد رشيد صالح خدر1887
1969نعمام محمدعادل حاتم حسن اسماعيل1888
1966حليمة يونسعبدالرحمن حسين خضر علي1889
1957هدية حسنجهانكيز محمد حسن عبدالقادر1890
1965منجو ميكائيلاحمد محمود حسن احمد1891
1945مزنة مهدينورة محمد يوسف يعقوب1892
1971مريم محمدعبداهللا عزيز عبداهللا سليمان1893
1980منجول يابهعبداهللا عمر حسن عمر1894
1980وهبية صابرازاد فارس احمد محمد1895
1943عيشي محمدانور حسن اسماعيل داود1896
1965نعمام محمدعبدالقادر حاتم حسن اسماعيل1897
1965بلقيس محمدحسين عزيز عبداهللا سليمان1898
1957مستي خان يونسيونس طاهر ابراهيم يونس1899



1970امينة يحيىسعدي عبداهللا حميد عبدالقادر1900
1973شكرية حسنمحمد يوسف محمود حسن1901
1964امينة جاجانجرجيس سليمان محمد رشيد1902
1969مريم محمداحمد عزيز عبداهللا سليمان1903
1980زينب خورشيدشكر بكر ياسين حسن1904
1973بلقيس اسماعيلعبدالوهاب يونس محمد الياس1905
1951عيشي محمدمحمد حسن اسماعيل داود1906
1963زليخة رمضانبشير عبدالعزيز قادر عزو1907
1978بلقيس اسماعيلفرحو يونس محمد الياس1908
1966فاطمة يونسعلي محمد الياس محمد1909
1982عيشي محمدزياد طارق عبدالغفور عبداهللا1910
1967خديجة اسماعيلعبداهللا خضر ابراهيم يونس1911
1973مريم ياسينويس جبرائيل ولي اسماعيل1912
1952امينة محمودبكر ابراهيم بكر آريم1913
1972جوي عليفرج جاسم محمود احمد1914
1955جوي عليفريق جاسم محمود احمد1915
1927فاطمة احمدخدر صالح خدر صالح1916
1976بيروز مجيدشمس الدين احمد انور احمد1917
1967فاطمة محمدآامل فاخر سليمان خدر1918
1971زيادة سعيدلقمان ابراهيم مجيد حميد1919
1976عيدي مصطفىعبدالستار طاهر احمد علي1920
1974ستي محمدطارق عصمان احمد علي1921
1967زليخة موسىجمال علي احمد علي1922
1973زهرة يونسسعدي خدر مصطفى خدر1923
1975زهرة يونسخالد خدر مصطفى خدر1924
1950آلي عبدالهاديخدر مصطفى خدر عبدالقادر1925
1953خاني سليمانفتاح محي الدين حسن سليمان1926
1980غربت سليمانمحمد فتاح محي الدين حسن1927
1958زليخة موسىتمر علي احمد علي1928
1971حليمة عليحيدر ابراهيم مصطفى جاسم1929
1968امينة عبداهللاطاهر مجيد عمر اسماعيل1930
1977بهية محمد صديقجمال طه ابو زيد محمد1931
1970بهية محمد صديقاسعد طه ابو زيد محمد1932
1965حنيفة صالحلقمان رمضان صديق محمد1933
1974حليمة مجيدعادل عبداهللا صديق محمد1934
1950عيشي محمودمحمد علي احمد عبدالكريم1935
1982آلي قادرخليل ابراهيم سليمان احمد1936
1956زليخة عصمانابراهيم سليمان احمد عبدالكريم1937
1970زليخة عصمانداود سليمان احمد عبدالكريم1938
1932جويرة ميرزاعيشي ولي سليمان اسماعيل1939
1977عيشي اسماعيلمحمد يوسف عبدالرحمن محمد1940
1944عيشي محمودمحمد سليم علي احمد1941
1933فاطمة عليساري اسماعيل عثمان رشيد1942
1970خديجة سليمانيونس خليل عبداهللا جمعة1943
1963خديجة اميننيسان محمد عمر اسماعيل1944
1963امينة محمدنوري سعيد صالح احمد1945
1970امينة خدرعبدالستار سعيد صالح احمد1946
1966عريف احمدمشير سليم علي مصطفى1947
1981آلي قادرموسى ابراهيم سليمان احمد1948
1978بسي يونسمروان عبدالسالم سليمان خلف1949



1961فاطمة يونسمهدي محمد امين محمد شريف1950
1950رقية محمدخليل عبداهللا جمعة سليمان1951
1953صديقة محمدابراهيم صديق علي ابراهيم1952
1947فصلة حسيناحمد عبدالسالم سليمان1953
1943سليمة ابراهيمزهرة محمد اسماعيل يوسف1954
1963اسمر محمدرشيد يوسف رشو علي1955
1982عيشة صديقمسعود محمد علي صادق1956
1977حنيفة طهحسن محمد حسن اسماعيل1957
1968فاطمة يونسعمر محمد الياس محمد1958
1970فاطمة يونسخليل محمد الياس محمد1959
1949فاطمة يونسمحمود محمد الياس محمد1960
1971فاطمة يونسقاسم محمد الياس محمد1961
1950فاطمة يونسيونس محمد الياس محمد1962
1974بلقيس اسماعيلفاروق يونس محمد الياس1963
1980امينة صادقمصطفى خالد حسن عبداهللا1964
1973امينة صادقحسن خالد حسن عبداهللا1965
1954فاطمة عليامينة صادق قادر عزو1966
1971هكشة حسنمصطفى احمد جرجيس يونس1967
1930خديجة حسينعبدالغفور عبداهللا ميكائيل اسماعيل1968
1981حنيفة فراتيخالد عبداهللا ياسين حسن1969
1971نعمام محمدنجم الدين حاتم حسن اسماعيل1970
1986زليخة خالدعماد محمد عزيز عبداهللا1971
1964فاطمة جمعةعالء الدين عبداهللا احمد عمر1972
1957زاري ياسينشاآر حسن شريف سليم1973
1943طيبة شمس الدينعبدالرحمن حميد عبدالقادر مصطفى1974
1964نائلة سعيدآبار شكري صالح سعيد1975
1951منجو ميكائيليوسف محمود حسن احمد1976
1972حنيفة طهقاسم محمد حسن اسماعيل1977
1979زهرة صديقشكر بكر ابراهيم بكر1978
1957امينة يحيىجالل عبداهللا حميد عبدالقادر1979
1953بلقيسة محمدآاظم عزيز عبداهللا سليمان1980
1984آلستان ابراهيمعماد شاآر حسن شريف1981
1968زاري ياسيناحمد حسن شريف سليم1982
1964زاري ياسينمحمد حسن شريف سليم1983
1976سائرة محمدعدنان عبدالرحمن حميد عبدالقادر1984
1972ملكية فاوطه عبداهللا علي عمر1985
1970منجول يابهاحمد عمر حسن عمر1986
1975حنيفة عبدالرحمنآمال جميل ياسين حسن1987
1983امينة ابراهيمسليمان علي احمد جرجيس1988
1974مدينة حمزةشكر حسن شريف سليم1989
1954هكشة حسنطاهر احمد جرجيس يونس1990
1971حليمة فتاحياسين محمد يونس يوسف1991
1951نورة احمدجرجيس احمد محمد شاهين1992
1941قصرية احمدعيشة محمد علي حسين1993
1980فيروز آرملقمان ابرهيم محمد صالح1994
1963فيروز آرممحمد ابرهيم محمد صالح1995
1970فيروز آرمآاميران ابرهيم محمد صالح1996
1971عيشي جرجيسشاآر ياسين عبدالكريم ابو زيد1997
1968شمام يونسعبدالسالم سليمان رمضان صالح1998
1983حمدية احمددلشاد عبدالسالم سليمان رمضان1999



1951قطي شموعلي نعمو علو ميرزا2000
1970جيجي قوجيجالل علي نعمو علو2001
1978بهية سليمادريس سليم احمد جرجيس2002
1981حمدية مصطفىخالد احمد سليمان خدر2003
1965زهرة سليمانحميد محمود حميد خدر2004
1942حنيفة عبداهللامينة محمد عبدالقادر سليمان2005
1970مريم محمدلقمان محمد صالح شريف2006
1984خديجة خورشيدآمال شاآر صديق عمر2007
1976خديجة خورشيدجالل شاآر صديق عمر2008
1953امينة عبداهللاسعداهللا محمود صديق عمر2009
1972خديجة خورشيدبشار شاآر صديق عمر2010
1950حفصة محمدشاآر صديق عمر اسماعيل2011
1968جميلة محمدفرهاد سليمان حسن محي2012
1980امينة علي خانشيروان سليمان صديق2013
1931حفصة محمدسليمان صديق عمر اسماعيل2014
1973خديجة شريفاحمد خورشيد مجيد ابراهيم2015
1969سامية حسنيوسف سليمان جرجيس محمد سليم2016
1977حياة خليلظاهر طاهر احمد جرجيس2017
1973مارية محمد امينسليمان ذياب يونس شريف2018
1963هوري صادقاحمد قاسم علي ممى2019
1972سامية حسنيونس سليمان جرجيس محمد سليم2020
1971زليخة داودحسين فاضل الياس خدر2021
1932صبرية احمدفاضل الياس خدر علي2022
1975فخرية عليجعفر احمد الياس خدر2023
1971بلقيسة خدرعادل ياسين مصطفى حسن2024
1971عيشي يوسفمحمد سعيد يابا اسماعيل2025
1987زميرة حسينعباس رمضان محمد يونس2026
1950زبيدة رشيدنجم طاهر احمد علي2027
1969باران قاسمرشيد آافان خضر حجي2028
1954حليمة صالحعثمان طاهر يونس طاهر2029
1970حنيفة احمدصالح سليم سمو عبو2030
1968زينب يوسفشوآت مجيد يونس علو2031
1957جواهر يونسمحمد صالح آالش خضر2032
1960خاني يوسفسليمان قاسو خديدة2033
1968زينب ابراهيمخليل احمد علي حسين2034
1966زينب ابراهيمحمدي احمد علي حسين2035
1952فاطمة صالحخدر مرزا جرجيس محمد2036
1974شرين حاجينيسان قرمو علي سمو2037
1961خاني يوسفخديدة قاسو خديدة حسن2038
1963مراري مصطفىقاسم مصطفى جاسم حسين2039
1964زهرة سليماناحمد شعبان خضر جبو2040
1973حنيفة عبدالرحمنفرج جميل ياسين حسن2041
1976حليمة سعيدنعمت صابر سليم حمزة2042
1965جواهر يونسابراهيم آالش خضر علو2043
1955امينة رشيداصالن ابراهيم ابراهيم حسين2044
1973اسمر مصطفىعبدالرحمن صادق سعيد حمزة2045
1984جميلة اسماعيلفارس عثمان احمد عبدالقادر2046
1937مريم حسينعبو احمد نبي احمد2047
1968زيادة سعيدحميد ابراهيم مجيد حميد2048
1953امينة يوسفيونس سعيد يونس محمود2049



1965غربة عليزهير عبو احمد نبي2050
1981زينب خورشيدشاآر بكر ياسين حسن2051
1951خديجة عبدالكريممحمد حسن علي عماد2052
1968فاطمة احمدجوهر محمد حسين اسماعيل2053
1965حنيفة محمدمصطفى رشيد عبو اسماعيل2054
1947منيجة خورشيدبسي يونس خلف مردان2055
1971خديجة محمد عليشمال عزت محمد محمد امين2056
1940امينة محمودزليخة احمد علي احمد2057
1945فصلة حسينمحمد عبدالسالم سليمان خلف2058
1964آلستان رشيدعبداهللا محمد سليمان خلف2059
1950عيشي احمداسماعيل عزو سمكو سفر2060
1940خديجة صالحبيروز اسماعيل محمد حسين2061
1966زهرة محمدقاسم عبدالسالم سليمان خلف2062
1975بسي يونسسليمان عبدالسالم سليمان خلف2063
1964بيروز اسماعيلامين محمود سليمان خلف2064
1937زينب محمد عليامينة سليم مصطفى سليم2065
1967بيروز اسماعيللقمان محمود سليمان خلف2066
1961امريخان شيخواحمد نبي احمد نبي2067
1967بسي يونسابراهيم عبدالسالم سليمان خلف2068
1980صبيحة بايزيدرضوان جهانكيز حسين رشو2069
1966زليخة احمدعلي مجيد عبو مصطفى2070
1970زليخة احمدتحسين عزو سمكو سفر2071
1963زليخة احمدشكر عزو سمكو سفر2072
1973فاطمة احمدمحمود محمود سليمان خلف2073
1972بيروز اسماعيلعبدالحكيم محمود سليمان خلف2074
1975فاطمة صالحآمال محمد عبدالسالم سليمان2075
1976زهرة محمدنجم عبدالسالم سليمان خلف2076
1976قدرية عبدالمجيدسامي احمد عبدالسالم سليمان2077
1971اسمر مصطفىصديق صادق سعيد حمزة2078
1980غزالة رشيدآمال خورشيد محمد علي2079
1968بسي يونسمردان عبدالسالم سليمان خلف2080
1967زهرة محمدعدنان عبدالسالم سليمان خلف2081
1967زليخة احمداسعد عزو سمكو سفر2082
1970مريم يوسفامير فتحي محمد علي2083
1970غربة عليزبير عبو احمد نبي2084
1949شمس حسينفتحي محمد علي عمر2085
1957خديجة سعيدمحمد امين حسين ابراهيم فتحي2086
1955فاطمة خالداحمد موسى محمد حسو2087
1967عدلة حامدفوزي موسى ابراهيم ابراهيم2088
1950امينة رشيدموسى ابراهيم ابراهيم حسين2089
1974فاطمة احمدجاسم محمد حسين اسماعيل2090
1957خديجة محمد معاوية صديق مصطفى حميد2091
1940امينة مصطفىانور نوري حسين عباس2092
1956زليخة سليمانحامد خالد صالح علي2093
1979امنة عليبشار حامد خالد صالح2094
1978عيدي صالحشمال رشيد حسين علي2095
1917سلطانة ابراهيممنيجة سليمان احمد يونس2096
1956مهجمين آردوعكيد مصطفى برآات يوسف2097
1951مريم محمدخالد ميكائيل سليمان جبرائيل2098
1977راخية قاسمعماد تحسين حميد ياسين2099



1980وسيلة عبداهللاشكر صابر ولي عباس2100
1954زينب عبدالرحمنعبدالرزاق محمد عباس اسماعيل2101
1920صبحة احمدعلي خضر علو محمد صالح2102
1964فيروز محمدنجمان علي خضر علو2103
1958خمة مولودسلمان عبدالقادر عبدالوهاب اسماعيل2104
1975فاطمة احمدعايد محمد برندار محمد2105
1949بسنة احمدعلي محمد علي احمد2106
1960بسنة احمدحكمت محمد علي احمد2107
1948بسنة احمدنازي محمد علي احمد2108
1927امينة احمدنعمو نادر محمد حمى2109
1971مهجمين آردوشيرزاد مصطفى برآات يونس2110
1939حليمة فتاحمهجمين آردو محمد علي2111
1953خديجة حسومحمد دينو محمد رشيد2112
1960عريف عبداهللاسالم عزيز برآات يونس2113
1954عريف عبداهللاآرم عزيز برآات يونس2114
1971امينة حميدزبيدة محمود بكر جبلي2115
1968منيجة حسنحنيفة يونس علي يونس2116
1971صبرية عمرزبير محمد طاهر ابراهيم2117
1979زريفة صالحجالل اسماعيل ابراهيم حامد2118
1952دري علينوفة حاجي محمد حاجي2119
1943فاطمة محمدمحمد صالح شريف سليم2120
1981زليخة ابراهيمصالح عبدالواحد رمضان اسماعيل2121
1979مرو موسىحسن علي شريف ساطي2122
1962فاطمة محمدخيري حسن ممي حسن2123
1968امينة وليصباح رجب محمد عباس2124
1959فاطمة عمرحسين سليمان عبو برو2125
1932آلي عثمانعبدالوهاب جمعة عبدالوهاب اسماعيل2126
1972زليخة رشيدآاميران عرب خورشيد عبدال2127
1974صبيحة طهآاميران خورشيد محمد عبداهللا2128
1964زليخة رشيدبالل عرب خورشيد عبدال2129
1970حنيفة فتاحجليل عبدالوهاب جمعة عبدالوهاب2130
1966حنيفة فتاحعبدالغفور عبدالوهاب جمعة عبدالوهاب2131
1975آرجية مناففارس عزيز محمد عباس2132
1965فاطمة صبريفيصل احمد محى حسن2133
1957منيجة سليمانخورشيد ولي عباس اسماعيل2134
1957صافية محي الدينعبداهللا عبدالملك عبدالقادر احمد2135
1944منيجة سليمانامينة ولي عباس اسماعيل2136
1949عيشي محمدمحمد حسين خضر عبداهللا2137
1968بريخان خضررازيا سعيد رمضان 2138
1977خمي درويشسفر انور رشيد علي2139
1981شريفة عبدالوهابعمران غريب عبدالقادر عبدالوهاب2140
1981فاطمة درويشعبدالسالم عزيز نادر يوسف2141
1947مريم ابراهيمذمة حسن عباس ابراهيم2142
1940خاني عبديعبدال اسماعيل ابراهيم حامد2143
1924حليمة اسماعيلزليخة محمد رجب محمد2144
1928حنيفة حجي محمدفاطمة محمد شاهين احمد2145
1936زهرة سعيدقاسم ابراهيم فارس عبداهللا2146
1968زمرود شمس الدينغازي الياس جمعة عبدالوهاب2147
1952حنيفة محمداحمد رمضان فقي احمد2148
1950آلي عليانور رشيد علي رشيد2149



1968فاطمة بروطيب موسى مصطو خالد2150
1974زليخة احمدغيدان مجيد عبو مصطفى2151
1975خانم حمزةرمضان عرب ميرزا عرب2152
1954منيجة سليمانصابر ولي عباس اسماعيل2153
1969صبرية عمرظاهر محمد طاهر ابراهيم فارس2154
1951فاطمة حامدعبدالغفور نادر يوسف ابراهيم2155
1979فليحة خضيربشار عبدالرزاق محمد عباس2156
1948منيجة خورشيدصالح يونس خلف مردان2157
1981عيشي وليبرهان شعبان محمد عباس2158
1959خمريك سليماناسعد طاهر مصطو برو2159
1947فاطمة محمودحاجي صادق مصطفى موسى2160
1960خمة مولوداسماعيل عبدالقادر عبدالوهاب اسماعيل2161
1976آرجية منافادريس عزيز محمد عباس2162
1985مهدية محي الدينسرباز خورشيد الياس جمعة2163
1974عيشي وليعدنان شعبان محمد عباس2164
1978وسيلة عبداهللاشاآر صابر ولي عباس2165
1975عيشي وليعمران شعبان محمد عباس2166
1947رحيمة محمد شريفمحمد خليل خدر محمد صالح2167
1969زليخة احمدمحمد خدر محمد محمود2168
1977بيروز مولودجمال محي الدين عبداهللا ميكائيل2169
1955هوري صادقعلي قاسم علي ممي2170
1970مريم حسنعيسى عزيز احمد آكو2171
1945آلي سموسعيد محمد جانكير 2172
1972بهية ياسينتحسين صالح يونس خلف2173
1969حلي نبيحسن اسماعيل برو عمر2174
1977بهية ياسينعصمت صالح يونس خلف2175
1964بيروز سليمنعمان يوسف علي ممي2176
1975قنطو احمدمحمد سليمان برو عمر2177
1962فاطمة لطيفخلف عيسى محمد شاهين2178
1967خديجة عثمانسعداهللا سليمان ولي سليمان2179
1930زليخة محمدخالد ولي سليمان يونس2180
1979بدرية قاسماسعد احمد سليمان ولي2181
1941سرمي عمرحجي عمر علي ممى2182
1964ميان اسعدعمر حجي عمر علي2183
1970بسي سموعنتر سليمان يوسف علي2184
1947امينة عبداهللافوزية محمد اليخان احمد2185
1939امينة قادراحمد لطيف آكو محمد2186
1957خمي مصطفىتيتان سرحان سليم جرجيس2187
1973زبيدة محمدعبدال محمد احمد خلف2188
1954خمي مصطفىسليم سرحان سليم جرجيس2189
1981حمدية سعيدنعمت محمد لطيف آكو2190
1977عيشي عبداهللاعبدالقادر احمد لطيف آكو2191
1975حمدية سعيدعصمت محمد لطيف آكو2192
1976مريم حسنمقداد عزيز احمد آكو2193
1932عيشي عبداهللاشكرية احمد آكو محمد2194
1968بسي سموغازي سليمان يوسف علي2195
1966هبيبة حمزةافدل حمزة خالد صالح2196
1951آلي حامدداود جولي احمد محمد2197
1973تريحة طاهررشيد داود جولي احمد2198
1979زمردة سعيدامير قادر امين علي2199



1979خانم حمزةقدري ميرزا عرب ميرزا2200
1985حمدية سعيدشوآت محمد لطيف آكو2201
1964شكرية احمدعبدالكريم محمد لطيف آكو2202
1927فاطمة سرحانبسو طيو حسو حمو2203
1971مريم محمدمسعود مصطفى حاج مصطفى2204
1932نبوش عدوحمدية عيسى محمد آكو2205
1970حمدية عيسىابراهيم رشيد لطيف آكو2206
1972عيشي عبداهللاشكر احمد لطيف آكو2207
1968فاطمة يونسخيري شكر محمد احمد2208
1932شاري يوسففاطمة عزيز آريم عثمان2209
1973زليخة ابراهيمفارس عزيز رمضان اسماعيل2210
1979زهرة صالحصالح صديق محمود خضر2211
1982شكرية عزيزعمران شكر محمود خضر2212
1932عيشي احمدجواهر محمد عرب2213
1957فليحة عبدالكريمعاشور عبداهللا سليمان شاهين2214
1942مريم جرجيسزريفة محمد رشيد مولود2215
1966حليمة آروسعبدالسالم بشير قادر سليم2216
1948فاطمة يونسحسين فرحان صوفي اسماعيل2217
1966عيشي عبدالسالممصطفى احمد يونس خلف2218
1972عربية طهشكر محمد يونس خلف2219
1941سارية قادرفارس مصطفى خضر عثمان2220
1941امينة يونسمحمود حميد خدر سليمان2221
1962بهار خضرسردار عبداهللا يونس علو2222
1980فاطمة عزيزداود سليمان موسى سليمان2223
1968امنة رشيدحسين محمد صبري سليم2224
1952امينة سليمسليمان موسى سليمان موسى2225
1979ليلى حيدرزهير زيدو مراد حسين2226
1957فاطمة عمرعبداهللا سليمان عبو برو2227
1972جميلة سليمعامر عبدالواحد عبدالرحمن ابراهيم2228
1974جميلة سليممعتصم عبدالواحد عبدالرحمن ابراهيم2229
1948امينة ابراهيمجميلة سليم رشو محمد2230
1974آلي عبدالهاديطيب مصطفى خدر عبدالقادر2231
1961امينة عثمانعلي هندي سليمان عبداهللا2232
1941فاطمة محمدرمضان محمد يونس يوسف2233
1967آلي عبدالهاديايوب مصطفى خدر عبدالقادر2234
1970ذمة حسينلقمان عزيز رسول حمد2235
1970خديجة عبدالهاديحسن محمد سليم جرجيس2236
1927فاطمة محمدحسن شريف سليم محمد2237
1970صديقة انورمسعود رشيد علي عبدالعزيز2238
1979خديجة محمد سليمآاروان محمد حسن طاهر2239
1967آلستان مصطفىفرحان جاسم عزو عبداهللا2240
1976رحمة جرجيسفاخر جاسم عزو عبداهللا2241
1949عمشة خدرعزت محمد محمد امين2242
1977حمدية محمدصمد احمد عزو عبداهللا2243
1972حليمة فتاحيونس محمد يونس يوسف2244
1945فاطمة محمدعبدالنافع حسن محي حسن2245
1983زميرة حسينالياس رمضان محمد يونس2246
1971بهية سليمحسن سليم احمد جرجيس2247
1957حنيفة احمدشاآر سليم سمو عبو2248
1962اسيا رشيدعبدالواحد عزت محمد محمد2249



1970فاطمة محمدخليل ابو زيد جميل مصطفى2250
1975فاطمة محمداآرم ابو زيد جميل مصطفى2251
1966اسمة عبدالكريمخدر عبدالحميد مجيد يونس2252
1978عيشي يوسففيض اهللا سعيد يابا اسماعيل2253
1981امينة محمدآاميران حامد خدر حسن2254
1948حليمة صالحمحمد حسن طاهر يونس2255
1980خديجة محمد سليمجلنك محمد حسن طاهر2256
1975امنة اسماعيلعبدالعزيز احمد قاسم نبي2257
1966امينة محمدفرج حامد خدر حسن2258
1956عائشة ابراهيمفارس سليمان صالح حسين2259
1955امنة شكريامين علي مصطفى محمد2260
1944هكشة حسنمحمد امين احمد جرجيس يونس2261
1964اسمة عبدالكريمفوزي عبدالحميد مجيد يونس2262
1971مريم اسماعيلرمضان احمد علي احمد2263
1972صافية روزوافدل شرف احمد شرف2264
1970ليلى يونسصابر مجيد صالح خدر2265
1951فاطمة سعيدعبدالرحمن اسماعيل عبي زيد اسماعيل2266
1966رقية ابو زيدسردار محمد علي طاهر2267
1973باران حسوفؤاد جبور شرو ميرزا2268
1970خوخي سليمانيونس محمد حسين محمد2269
1969طوطي عبديلقمان بلو عبدال بلو2270
1973طوطي عبدينايف بلو عبدال بلو2271
1956فاطمة حسينمحمد سعيد حسن عمر2272
1966حنيفة احمدعبداهللا سليم سمو عبو2273
1963حنيفة احمداسماعيل سليم سمو عبو2274
1943ميان عمررشيد حاجي بيبو مام آولي2275
1957زليخة محمدخاني احمد ذنون سعدو2276
1941حليمة طيارمحمد سليم صوفي اسماعيل2277
1978فاطمة طاهرعلي احمد علي احمد2278
1966رحيمة محمد شريفايوب خليل خدر محمد صالح2279
1969لزيزة ابراهيميونس عبدي طاهر يونس2280
1976لزيزة ابراهيممقداد عبدي طاهر يونس2281
1978عدلة حامدسمير موسى ابراهيم عسالن2282
1976مريم يونسرياض محمد سليم صوفي2283
1935خجي يوسفاومر صالح حجي حامد2284
1974لزيزة ابراهيمفرهاد عبدي طاهر يونس2285
1949خديجة صادقخالد محمد علي يونس2286
1957خرشي احمدحجي احمد الياس سليمان2287
1970حفصة وليعبدالرزاق اسماعيل صالح حيدر2288
1949بكي خان ابراهيممحمد سعيد محمد امين سليمان احمد2289
1927بريخان سيارخالد حامد خالد علي2290
1970نورة محمدغازي سليم يونس علي2291
1975زينب داودمحمد رشيد عبو اسماعيل2292
1983آلستان ابراهيمعامر شاآر حسن شريف2293
1963بريخان محمدسكفان محمد حسين محمد2294
1966خاتون محمدحجي عبداهللا عبداهللا جانكير2295
1986زآية دينوشفان محمد صالح احمد2296
1965زريفة شدادحربي معاوية اسماعيل عبدي2297
1953باآر عمريوسف موسى يوسف بيبو2298
1966حليمة فتاحمحسن محمد يونس يوسف2299



1951حليمة بيروزاحمد علي احمد علي2300
1949هكشة حسنسليم احمد جرجيس يونس2301
1969آوري جهورعمر صالح عمر ابراهيم2302
1937خمي احمدرمضان سليمان طاهر يونس2303
1974امينة سموصالح اومر صالح محمد2304
1972عدلة احمدسردار دينو علي احمد2305
1967فيروز آرماحمد ابراهيم محمد صالح2306
1955مريم شابازعبداهللا عمر يوسف سمو2307
1971عدلة محمدسليمان دينو علي احمد2308
1965بريخان محمدرمضان عمر علي احمد2309
1946مريم محمدعبيد عبال بلو عبدال2310
1954آلي عليسعيد محمود عبدي محمد2311
1954فهيمة محمدسليم نوري سليم محي2312
1950حليمة بيروزعزيز علي احمد علي2313
1963بدرية زآريشاآر اسماعيل ولي اسماعيل2314
1942بفري محمدعبداهللا علي عثمان علي2315
1974عدلة حامدرمزي موسى ابراهيم ابراهيم2316
1942عائشة احمدشاآر رمضان علي حمو2317
1949حليمة صالحعبدي طاهر يونس طاهر2318
1955فاطمة سعيداسماعيل اسماعيل عبي زيد مصطفى2319
1969زليخة يونسآاميران خورشيد سليمان شاهين2320
1956زليخة اسماعيلعزت حمو احمد محمد2321
1972خانم حمزةعدنان ميرزا عرب ميرزا2322
1953بيروز عبدالقادرآافية محمد صالح ابراهيم2323
1969خانم حمزةيونس ميرزا عرب ميرزا2324
1964عيشة مصطفىحربية محمد سليم عبداهللا2325
1976زبيدة يونسديوالي صالح خدر يونس2326
1974سينم محمدعبداهللا خالد ولي سليمان2327
1976سينم محمدغازي خالد ولي سليمان2328
1972بري خضرعباس مجيد محمد حميد2329
1959عيشي يونسخسرو مجيد محمد حميد2330
1956طوطة يونسمحمد علي شكري عثمان2331
1982آافية محمدحسين بشير عبداهللا بشير2332
1966زارى ياسينرمضان ميرو اسماعيل محمود2333
1978رحان رشيدرضوان انور عبداهللا صديق2334
1981خيرية احمدصالح احمد محمود عبداهللا2335
1978خانم حمزةسمير انور عبداهللا صديق2336
1932ربيعة عبدالوهابزبيدة يونس شريف فارس2337
1946زيني عمرخالد فتحي اسماعيل فتحي2338
1954صارية عيسىعبدي يونس عبدي رشو2339
1972زآية احمدخالد محمد سليم فتاح2340
1970صافية جميلعاصم رشيد محمد شيت2341
1951حليمة محمدرشيد محمد مرعي محمد2342
1938فاطمة احمدبلقيس صالح خدر آوران2343
1950فيروز حميدمحمد محمود محمد سلو2344
1941رحان باروفرحان الياس يوسف الياس2345
1983زآية احمدعبدالقادر محمد سليم فتاح2346
1948عفت محمدعبدالعزيز امين احمد بابكر2347
1983مدينة سليمانبارزان احمد مجيد محمد2348
1975ليلى عبوشعامر يوسف علي حيول2349



1972ليلى عبوشفاروق يوسف علي حيول2350
1969اسيا طهجالل برو عبو برو2351
1969فاطمة عمرحسن سليمان عبو برو2352
1950فاطمة حسنعربي اسعد مصطو برو2353
1927مريم علياسيا طاهر مصطو برو2354
1971عربي اسعدحجي عبدي عبو برو2355
1949خديجة طهمحمد سمو مسيح آريت2356
1910صافية خالدخمريك سليمان عبو برو2357
1973ستي عمرذياب محمد سمو مسيح2358
1942نعام بكرمحمد صالح فتاح صالح2359
1948امينة حسنحميد امين سليمان حيدر2360
1956دورجهان يونساحمد محمد علي موسى2361
1947فيروز حميدمحمد فارس يونس احمد2362
1950امينة عمرمحمد طه امين سليمان2363
1955عيشي احمدمحمد عبداهللا عمر عبداهللا2364
1980حياة مولودمحمد نصراهللا محمد صديق2365
1948فاطمة محمدجميل حسن محي حسن2366
1954فاطمة محمدجمال حسن محي حسن2367
1969رقية محمدفارس عبداهللا جمعة سليمان2368
1971ليلى عبوشعلي خان يوسف علي2369
1969فاطمة رشيدعابد اسماعيل فتاح اسماعيل2370
1944زينب سينومحمد سليم شهاب عثمان2371
1968اسمهان مصطفىفرهاد محمد سليم شهاب2372
1973فاطمة رشيدجالل اسماعيل فتاح اسماعيل2373
1978حسنة آرآوسمير خدر دخيل آارس2374
1983وسيلة خالدصبحي عبدالمعين محمد سليم2375
1962زينب عبدالقادرجالل طه محمد علي محمد امين2376
1975بدرية شريفارشد محمد رمضان صالح2377
1966عيشي عبدالرحمنحسين حامد امين سليمان2378
1972مرجان عليحسن محمد صالح فتاح2379
1973آوري جهورارشد صالح عمر ابراهيم2380
1952مسري علومراري يوسف محمد علي2381
1967جافشين عليجاسم بشار ظاهر عبو2382
1976حليمة حسينسردار يوسف محمد سليمان2383
1972دورجهان يونسسالم صديق محمد يونس2384
1982شاري درويشرائد رشيد سيتو خدر2385
1965شمي عبديرشيد سيتو خدر خلو2386
1956حسنية محمدعابد سليمان خمو عمر2387
1980اسمر حيدرنوري وحيد سليم عمر2388
1968عيشي عبداهللابسي احمد لطيف آكو2389
1926عمشة حمزومهور اسماعيل عبدي علي2390
1907آلي عثمانابراهيم جمعة عبدالوهاب اسماعيل2391
1983قنطو احمدهشيار حسين محمد حامد2392
1972ستي احمدويسي حسن محمد حامد2393
1967فاطمة صديقعبدالرحمن محمد سليم بكر2394
1954مريم رشوعمر عبداهللا علي عمر2395
1979بلقيسة جرجيسسرآوت خدر ميرزا جرجيس2396
1920امنة زيدوجهور عبو بابكر زاهر2397
1954شريفة يوسفانور ابراهيم حميد عبدالرحمن2398
1971اسمر محمد صالحابراهيم احمد طاهر علو2399



1932حليمة حميدحبيب محمد آريم عبدالرحمن2400
1964زاري محمودعزالدين فارس مصطفى خضر2401
1983خولة صديقتحسين شكر ياسين مصطفى2402
1962شرو مادوجالل سمو يوسف سمو2403
1963سرمي حسنلطيف جانكير موسى محمد2404
1984بهية سليمفارس سليم احمد جرجيس2405
1961سيفي يوسفجعفر حسن عبداهللا محمد2406
1971رقية ابو زيدلقمان محمد علي طاهر2407
1970فاطمة حبيبمصطفى خليل محمد صالح2408
1981مليكة صديقعادل ادريس رشيد حسين2409
1936ليلى عليرشيد عبداهللا حسن محمد2410
1971زريفة عبدالرحمنخليل عبداهللا فتاح محمود2411
1968ميان اسعدصالح حجي عمر علي2412
1935شكرية حسنمحمد سليم فتاح محمود2413
1950خديجة حسيناحمد عبداهللا ميكائيل اسماعيل2414
1965هوري صادقصادق قاسم علي ممي2415
1953نصرو قادرعبد رشيد شكري صاطي2416
1950ليلى محمودسليمان يوسف علي ممي2417
1957بيروز سليمخالد يوسف علي ممي2418
1979فاطمة نعموديوالي خالد يوسف علي2419
1970هوري صادقخيري قاسم علي ممي2420
1969خديجة بارافيسالم رمضان خليل تمر2421
1966هيبة اسالمآريم مجيد آريم حبيب2422
1938دالل خمومجيد آريم تمر حبيب2423
1947ميان عربنوري صديق محمد امين2424
1976خولة عبدالجليلدلشاد نوري صديق محمد امين2425
1952خانة عليبشير علي طه ابراهيم2426
1969عيشة محمد عليرمضان اسماعيل عبداهللا محمد2427
1957خانة عليجالل علي طه ابراهيم2428
1968فاطمة عبداهللاخالد رشيد حسن محمد2429
1971عيشة محمد عليبدر اسماعيل عبداهللا محمد2430
1949خمري صالحنوري اسماعيل محمد دريو2431
1978حليمة مصطوبشار رشيد حسن محمد2432
1970هوري عمرخورشيد غرب حبيب احمد2433
1972دهوآي حبيبعلي ميكائيل رشيد محو2434
1948دوري دينوعلي حجي بيرو عبداهللا2435
1960مريم حسنجمال آريم مراد حسين2436
1953فاطمة قادريونس حاجي سليم مرزا2437
1957بلقيسة خدرشاآر ياسين مصطفى حسن2438
1957عدلة محمدمحمد عرب حبيب مصطفى2439
1950دوري دينوايوب حجي بيرو عبداهللا2440
1964فاطمة قادرخليل حاجي سليم ميرزا2441
1930حودري حسناسماعيل غريبو درويش سليم2442
1964حمايل مصطفىرحيمة اسماعيل رشيد محمد2443
1927مريم عبداهللافاطمة عمر علي برو2444
1978بيروز صالحامين محمد سليم عدو2445
1949خاني محمدمريم محمد مصطفى حاجي2446
1949فاطمة جبليغازي سليم عدو محمد2447
1957زلفي حسينعبدالرحمن محمد يونس سليمان2448
1983آليزار قادرنكتل غازي سليم عدو2449



1952بهية خليفةآافية احمد يونس عبدالرحمن2450
1937ريحان عمرعيشو حامد عبدالرحمن حسين2451
1965بيروز صالحناجية امين حسين جرجيس2452
1947منجو ميكائيلناظم محمود حسن احمد2453
1967خوخي يوسفعادل حاجي قادو حجي2454
1976ميان خليلنياز فتحي مصطفى حسين2455
1956نورة احمدرمضان احمد محمد شاهين2456
1961عيشي يونسشمس الدين سيف الدين سليم عبدالرحمن2457
1942زليخة محمدفاطمة رشيد صالح سليمان2458
1966ستي عليعلي عبدالكريم حسين علي2459
1947عيشة صالحسعيد مولود عمر خالد2460
1957عيشة صالحمحسن علي صالح ميرزا2461
1933آلي قاسمعبداهللا صبري مصطفى احمد2462
1975ميان خليلشيرزاد فتحي مصطفى حسين2463
1975خمري امينابراهيم شاهين احمد قرو2464
1938نجمة احمدصابر يونس خليل خري2465
1970زهرة احمدجالل خالد ميرو سليمان2466
1974فاطمة صالحصبرية عبدي سليمان حميد2467
1972فاطمة توفيقآمال قاسم حسن عمر2468
1950خاني سليمانجمعة مصطفى جمعة احمد2469
1953خديجة حجي طهخدر مولود محمد امين2470
1957فاطمة خالدمحمد موسى محمد حسو2471
1975سليمة خضروعداهللا عبداهللا فرحان محمد2472
1928ريحان عمرحاجو حامد عبدالرحمن حسين2473
1954حليمة رجبعبدالقادر مولود محمد امين2474
1957امينة عبديحسن محمد صالح محمد2475
1944خان سليمانعزيز محمد مصطفى علي2476
1968اسية حسنواحدة سليمان عبدي حمو2477
1951لعلي صالحمحمد مصطفى عبدي حمو2478
1968خديجة حسينعادل يونس محمد يونس2479
1951امينة عبداهللاميان خليل سليمان خابور2480
1917مراري موسىزينب محمد علي اسماعيل2481
1951حليمة ميكائيلزليخة ابراهيم محمد عثمان2482
1962جواني فتاحعزيز محمد حاجي حسين2483
1940دورجهان يونسمدينة محمد علي موسى2484
1962نعام احمدخاني يوسف حسين علي2485
1971زبيدة رشيدحسين طاهر احمد علي2486
1954زآية عليفؤاد طاهر آكو حمه2487
1971حياة محمدعدنان جاسم عزو عبداهللا2488
1947فاطمة صالحصوفي بنيامين خمو علو2489
1980صالحة سليمامير محمد مصطفى عبدي2490
1949حليمة عبدالمحمد احمد سليمان اسماعيل2491
1974محبت عينفيصل الياس حيدو حسن2492
1964زريفة ابراهيميونس خضر محمود سعيد2493
1945شكرية حسنعبداهللا فتاح محمود عزيز2494
1973اسمر حيدرخدر وحيد سليم عمر2495
1970توزي علوجاسم نمر خضر حجي2496
1953صارية موسىفهيمة محمد عزيز2497
1972مريم حسنفارس آريم مراد حسين2498
1972هيبة اسالممسعود مجيد آريم تمر2499



1972عيشة محمد عليفارس اسماعيل عبداهللا محمد 2500
1954هيبة اسالممصطفى جميل آريم تمر2501
1966خديجة بارافيحازم رمضان خليل تمر2502
1950مراري آريتقادر احمد سليمان اسماعيل2503
1952عيشي خالدنهاريبرو عمر احمد2504
1967بريخان محمدجاسم عمر علي احمد2505
1920آلي عبداهللامريم شاباز مصطو قطاس2506
1971صديقة عليعصمت عبدي جولي عبو2507
1952حسنة بارانعبدي جولي عبو حبيب2508
1956بيروز عليحسن سليم اسالم سليم2509
1947مراري آريتجعفر احمد سليمان اسماعيل2510
1983فاطمة حسومحمد امين خليل رمضان تمر2511
1979فاطمة حسينابراهيم شكر محمود حسن2512
1965جواني سعدوخديجة الياس عيدو نعمو2513
1947مري صبحياسكان حاجي قادو حمو2514
1964شرو مادوخيري سمو يوسف سمو2515
1956ميران محمدحياة رشيد عبداهللا محمد2516
1964آرجية قاسمعبدالمالك طرو حمو محمد امين2517
1966فاطمة حموعادل عمر فرحان علي2518
1945خامي طاهرصالح سليمان عبداهللا محمود2519
1969دالل يوسفمجيد حسن عبداهللا حسن2520
1952امينة محمدعبد سعيد عمر احمد2521
1943منجو ميكائيلحازم محمود حسن احمد2522
1943خورش سليمانمريم هادي حسن سليمان2523
1953عيشة ابو بكرحسن محمد حسن عبدالكريم2524
1971زينب عليشيرزاد حسن محمد عبداهللا2525
1952خمي خموحسن زبير يحيى عزو2526
1968عيشى عبداهللايحيى زبير يحيى عزو2527
1943خمي خمومحمد رشيد زبير يحيى2528
1966اسية حسنجاسم سليمان عبدي خمو2529
1950ليلى شابوعيدة اسماعيل جانكير صالح2530
1965رقية محمداشور عبداهللا جمعة سليمان2531
1968غزالة حميدعارف اسماعيل غريبو درويش2532
1976ناجية انوروعداهللا هاشم احمد قادر2533
1974بيروز مجيدتاج الدين احمد انور محمد2534
1954بسنة احمدشمشير محمد علي احمد2535
1927مريم عبدالرحمنعيشة صالح مرزا مرزا2536
1954امنة اسماعيلحجي يونس محمد عمر2537
1956امنة اسماعيلعمر يونس محمد عمر2538
1942خمي حجيسلو خدر حجي السو2539
1967زهرة حسنشهاب احمد محمد حسن2540
1940غزال عليهفند يوسف حاجي علي2541
1949حليمة محمدرشيد حميد بازيد حميد2542
1942عيشي محمدامينة ابراهيم حسين خالد2543
1953غزال خديدةعلي الياس رشو نظام2544
1931عتي خدربهاري علي مراد سلو2545
1954بهار اوصيغزال خرتو الياس مراد2546
1969خديجة عبداهللاحميد حسن نبي تمر2547
1935خاتون حميدمحمد احمد عبداهللا محمد2548
1946جواهر عبديعلي محمد علي حسن علي2549



1951باران آوتيسليمان حسو سليمان حجي2550
1927خمري جمعةزيتون حسين سلو ترك2551
1971عيشي اسماعيلعبدالصمد يوسف عبدالرحمن محمد2552
1969آني رشيدحسن حمو مرزا حمو2553
1927فاطمة محمدصديق محمد يونس يوسف2554
1973خمي اسماعيلمحمد علي خالد حامد2555
1925ستي رستممصري خان عبو علي2556
1937آلي بدرانروشي اسماعيل بشار بدران2557
1964امينة مصطفىهشيار نوري حسين عباس2558
1950نرمي اوصيخديدة خدر رشو الياس2559
1951موري خوشيشاآر حسن قوجي عمر2560
1942آزن مرزانرمو اسماعيل مصطو علي2561
1955آوري خدرعبدال حمد عبدال ابراهيم2562
1953بهارة نافخوششينو الياس علي مصطو2563
1951بسي حجيجندي جيجي موسى مادو2564
1936فاطمة بروحاجي علي الياس خدر2565
1957قطي خدرعادل علي حسن درويش2566
1946آوري الياسحسين محمود خدر محمود2567
1951بهار اوديعيدو الياس مراد عبدي2568
1950غزال خديدةزيدو الياس رشو نظام2569
1957مورة حسندرمان حيدر بريم صورو2570
1957زليخة محمدفيض اهللا عبداهللا رشيد صالح2571
1945عتو عليونسة نافخوش حمو نافخوش2572
1954شرين خديدةسالم آريت خديدة علي2573
1976آتي ابراهيمنادر فرحان الياس يوسف2574
1964حليمة مصطفىشكرية امين سليم عبو2575
1920درسن فتاحهوري حسن سليمان احمد2576
1974فوزية احمدعصمت علي انور محمد2577
تم ارجاع صكه في(19772009زينب عبداهللاساطع يونس مصطفى حسن2578
1932زليخة احمدخديجة مصطفى اسماعيل عزيز2579
1923خديجة محي الدينحسن نبي تمر حمد2580
1934علية رشيدحليمة احمد محمود يونس2581
1950بفري اسماعيلآريم مصطفى جوهر حسن2582
1975امينة محمدعدنان غازي حسن عمر2583
1937صديقة حاجيبوري سليمان آنجي سمو2584
1949زليخة اسماعيلمشير جرجيس احمد محو2585
1947مريم اسحقعوديش خوشابا عوديش درمو2586
1955جواهر محمدميان ميكائيل حسن محمد2587
1974فاطمة جمعةامينة عبداهللا احمد عمر2588
1945سيفي عليحسن سينو حسن برآات2589
1978امينة محمدطه غازي حسن عمر2590
1954هيبة سليمانمحمد صالح عبداهللا محمود2591
1965زليخة عبداهللاآمال محمد سعيد محمد2592
1980نيسان عبداهللاسردار عبداهللا صديق محمد2593
1955حليمة مجيدانور عبداهللا صديق محمد2594
1947عيشي حموامينة علي خان احمد عبدالكريم2595
1971امينة محمدمقداد مصطو آريم مصطو2596
1969شمي صالحامين حسيب حيدر برهيم2597
1943امنة سعديليلى عبوش محمد حاجي2598
1951صبيحة رشيدهوية خان اسعد اغا احمد2599



1980هوية خان اسعدطاهر محمد طاهر حسن2600
1943بنوش درويشمحمود امين جمعة امين2601
1950فاطمة جبليمحمد سليم عدو محمد2602
1945عيشي فارسزيور قاسم مصطفى محمد2603
1967صافية جميلعبدالخالق رشيد محمد شيت2604
1958هدلة حسينعبدالكريم سليمان حاجي آوجي2605
1976حنيفة عبداهللاداود سليمان محمد رشيد2606
1931شمي سليمانشرين عيدو علي هفند2607
1976فاطمة محمدآمال يسين عبدالرحمن محمد2608
1973امينة عبداهللافيزاهللا محمود صديق2609
1956حليمة محمدعيشي محمد مرعي محمد2610
1965فاطمة محمدمحمود يسين عبدالرحمن محمد2611
1927خمي درويشعلي ميرزا عبدال علي2612
1951سليمة حسيناسماعيل عبداهللا اسماعيل عبدالرحمن2613
1945بهية الياسبيروز صالح ياسين ابراهيم2614
1939زليخة عبداهللاآل حياة محمد عثمان رمضان2615
1976خوخي الياسسامي ابراهيم مادو ابراهيم2616
1954بتي جنديالياس تمو ميرزا تمو2617
1956نشمية جاسمحسين يوسف عبداهللا احمد2618
1979دالل سليمآارس فاضل عبدالقادر احمد2619
1941خديجة منصورعيشي عبداهللا يونس عبداهللا2620
1958بلقيسة خالدحليمة حسين عبدالرحمن عرب2621
1968دهوآي حبيبيوسف ميكائيل رشيد خمو2622
1968زينب جهورحجي صالح سليمان عبداهللا2623
1963سهام يحيىمحمد حسن طه حسن2624
1972حمدية وليعبدالستار جهاد طاهر آكو2625
1955بهاري حسنحياة آريت حسن ابراهيم2626
1967امينة خدرمصطفى رشيد احمد حسين2627
1946امينة مصطفىآمال نوري حسين عباس2628
1935عدلة عليطاهر يونس ابراهيم فتحي2629
1943اسمي سليمانعزيز رمضان اسماعيل عثمان2630
1946سيفي يونسيونس حسن عبداهللا محمد2631
1977فاطمة حسنهوار صالح ابراهيم صالح2632
1955بهار اوصيآريت خرتو الياس سلو2633
1950رحيمة مرادامينة حميد محمد حميد2634
1933امينة يونسياسين عبدالكريم ابو زيد2635
1949فاطمة محمدستي احمد مال موسى2636
1936نازي سموخديدة بير حيدر قاسم2637
1957اسيا حسنجمال مصطفى عبدالقادر سليمان2638
تم ارجاع صكه في(19342009آشي عبداهللاحمد خدر حسن محمد2639
1948امينة محموداحمد حسين طه خالد2640
تم ارجاع صكه في(19522009حليمة عمرحازم عبدي حسن سليمان2641
1955امينة صالحخورشيد سليمان اسماعيل سليمان2642
1932زوزي محمدفاطمة شكر مراد محمد2643
1954مسري بكرشاآر سليمان خدر حسن2644
1936بيبي حسودينو سليمان عبدي خدر2645
1932امينة ابراهيممسريخان سليم رشو محمد2646
1957رحيمة عليعبداهللا صالح ابراهيم عبو2647
1962بيرخان شريفرمزية جرجيس رمضان2648
1950جواني الياسبيبو آورى مراد حيدر2649



1931حليمة خليلاسيا فخري علي محمد علي2650
1951فاطمة سليمانزهرة رشيد شمدين محمد2651
1937شفيقة مرعيملكية فاو رجب حسن2652
1952بيروز سليمخورشيد احمد حميد ميرزا2653
19571/20/2009فاطمة احمدغازي صديق احمد اسماعيل2654
19551/20/2009آتي سليمانناصر سلو سمائيل سلو2655
19541/20/2009عيشي حجيحسن سيسي حسن بريم2656
19451/20/2009نومي رشيدخدر الياس خدر عبدال2657
19411/20/2009سيفي الياسمشمة يوسف السو عبو2658
19561/20/2009سيفي خديدةبيسو قطو سليمان مراد2659
19461/20/2009لبيبة احمدعارف محمد سليم رشو2660
19551/20/2009نازي سموخدر حيدر قاسم حيدر2661
19401/20/2009بهار اوميسمير خرتو الياس سلو2662
19461/20/2009بهار خلورشو محمود عبدال رشو2663
19571/20/2009خفشي قطوسلو علي مصطو سليم2664
19501/20/2009بهار خلوعبدو محمود عبدال رشو2665
19411/20/2009بزي الياسنيسان مراد الياس خدر2666
19391/20/2009سيفي الياسخالت يوسف السو عبو2667
19541/20/2009سيري شمومحمود خلف رشو اومر2668
19401/20/2009خفشي حجيخشمان دشتي خدر حسين2669
19421/20/2009هوري اوديباران بريم حسن سمو2670
19481/20/2009غزال رفوفوزي علي برو خليل2671
19521/20/2009نازي حسنحجي رشيد سليمان جدوع2672
19531/20/2009فاطمة محمدمصطفى خورشيد عزيز احمد2673
19451/20/2009نومي رشيدمسكو الياس خدر عبدال2674
19571/20/2009بيروز سليمانمحمود علي صالح علي2675
19561/20/2009نازي حسنخيرو رشيد سليمان جدوع2676
19371/20/2009آلي عليشرو نافخوش مادو خديدة2677
19151/20/2009فاطمة عليعمر فرحان علي مصطفى2678
19491/20/2009هوري خدرعبداهللا رشيد عبداهللا حسن2679
19411/20/2009خفشة سموحجي ابراهيم حجي سليمان2680
19561/20/2009غزال علوشمائيل الياس شمائيل سلو2681
19461/20/2009خديجة عبداهللاحكمت يونس محمد حسين2682
19491/20/2009آلي اسماعيلالزآين خديدة رشو خديدة2683
19585/10/2009رحيمة تتوشكرية سليم عزيز سعيد2684
19635/10/2009زريف قاسمحجي رفو علو ابراهيم2685
19665/10/2009سيفي قاسمعمر خلو حسن علي2686
19555/10/2009خديجة احمدحاجي عبداهللا سليمان ياسين2687
19556/15/2009حليمة يوسفآمال علي امين احمد2688
19686/15/2009حليمة يوسفحسن علي امين احمد2689
19656/15/2009حليمة يوسفحسين علي امين احمد2690
19416/15/2009فاطمه عبداحمد سليمان شريف احمد2691
19626/15/2009خفشو خرمشعمر بيرزا قاسم قاسم2692
19526/15/2009ميمن صديقسعيد محى الدين عزيز خدر2693
19566/15/2009خجو رشيدعبدالقادر احمد خلف مردان2694
19686/15/2009منجول محمدعبدالكريم عبدالمجيد يونس خلف2695
19676/15/2009فاطمة جمعهسلمى حسن ابراهيم حفيت2696
19476/15/2009برفى علىآوجر على حمو يونس2697
19636/15/2009بهارى علىسليمان درمان حيدر عمر2698
19696/15/2009امنة سليمانعادل حسن عبو حسن2699



19656/15/2009ليلى صالحسليمان رمضان سليمان طاهر 2700
19276/15/2009مريم احمدرقيه طاهر حسن احمد2701
19596/15/2009آلى حسن حنيفه قرانى سليمان2702
19576/15/2009امينة محمدرمضان سعداهللا عبداهللا تمر2703
19396/15/2009فاطمة محمودعمشة حسين علي حسين2704
19716/15/2009عمشة حسينعبدالقادر جاسم محمد علي2705
19746/15/2009عمشة حسينعبدالخالق جاسم محمد علي2706
19821/22/2009عيشة زيدانمجيد ابراهيم حمو2707
19503/2/2008امينة خالدجهور احمد زينل عبدالرحمن2708
19516/15/2009مسقال حسنصالح سليم محمد ممي2709
19686/15/2009عيدي ابراهيمنيجيرفان صالح سليم محمد2710
19681/22/2009زليخة عثمانعبدالعزيز محمد امين ياسين2711
19766/15/2009آوري ابراهيمهادي رشو دبلوش الياس2712
19756/15/2009شمي اسماعيلجندي سعدو خلف درويش2713
19496/15/2009عيشان عتورشو خلف درويش2714
19686/15/2009شيرين خشمانسيدو مشكو ايسي تمر2715
19716/15/2009سيسي خلفملحم عيدو خلف نمر2716
19516/15/2009عيشان قاسمالياس ابراهيم الياس دبلوش2717
19686/15/2009جافرش حجيسعيد قاسم آورو شبلي2718
19426/15/2009فجرآي سلوسيدو بيسو نمر تمر2719
19486/15/2009عمشة عمرمخو عيسى اوسف علي2720
19556/15/2009شيرو محيشمو قاسم آورو برو2721
19796/15/2009آوري حموسعيد شمو قاسم آورو2722
19646/15/2009زريفة عبداهللاناصر شمو حمد حسن2723
19726/15/2009خمي عليلقمان الياس بكر آورآيس2724
19636/15/2009بهو عفديخليل خلف حتو بيسك2725
19386/15/2009باآر قتودقو حمو درباس الحمو2726
19646/15/2009جافرش حجيابراهيم قاسم آورو شبلي2727
19556/15/2009خمي ميرزامراد عمر حجي دولمر2728
19476/15/2009خنسي غربيحسن خضر عبدال حسين2729
19726/15/2009زريف مندوحمو احمد شمو بشار2730
19656/15/2009هوري جولوعلي خلف خليل شمو2731
19776/15/2009فاطم حمدفرهاد خليل علي ميرزا2732
19516/15/2009زينب مرادحجي حسن علي سعدو2733
19456/15/2009خنسي غربييزدين خضر عبدال حسين2734
19696/15/2009ايلخان حسيناحمد درويش الياس حسن2735
19816/15/2009ساري آاموعامر سيدو قولو عيدو2736
19826/15/2009نرمو حجيسعود نمر رجو حاجي2737
19766/15/2009عمشي احمدخوستي سليمان شمو بشار2738
19226/15/2009عيشي عمرمحمود حاجي دولمز خلف2739
19646/15/2009هوري جولوسعيد خلف خليل شمو2740
19646/15/2009آوجر خشمانسيدو نوح عزام متي2741
19246/15/2009هوي ناصرصبري يوسف شكر آلش2742
19576/15/2009سيفي خلفصبرية جدعان غريب خدر2743
19526/15/2009بلي عمرحجي رجو حاجي دولمر2744
19686/15/2009سترو مشكوهاجر حسن عبيد نمر2745
19706/15/2009غزالة ابراهيمالياس خضر حيدر شالل2746
19806/15/2009بسي مرادآمال عمر عيدو علي2747
19816/15/2009بكي قاسمحازم خلف رشو اسماعيل2748
19496/15/2009عرب جرديخليل علي ميرزا قاسم2749



19696/15/2009بهار درويشاسماعيل محمود حاجي دولمز2750
19806/15/2009شمة عمربرآات علي محمود حاجي2751
19336/15/2009تعلي قاسممرعي عبيد نمر بلو2752
19556/15/2009بهار عمرخدر قاسم جتو خلف2753
19726/15/2009بيزي الياسسعيد رشو اسماعيل الهويري2754
19376/15/2009غريبة دربوعيشان حسين شرو جانكير2755
19826/15/2009شرين مرادجالل سيدو بيسو نمر2756
19276/15/2009عمشة عمراسماعيل عيسى اوسف علي2757
19326/15/2009عيشة عمرغزالة حاجي دولمز خلف2758
19756/15/2009بكي قاسمفرحان خلف رشو اسماعيل2759
19766/15/2009زريفة عبداهللاعلي شمو حمد حسن2760
19846/15/2009زريفة عبداهللاخيري شمو حمد حسن2761
19766/15/2009برخي قاسمعيدو حسن خضر عبدال2762
19696/15/2009هوري جولوامين خلف خليل شمو2763
19706/15/2009خني خضرادو سيدو حسن علي2764
19536/15/2009بهار عمرالياس قاسم جتو خلف2765
19756/15/2009شيرين خشمانميرو مشكو ايسي تمر2766
19796/15/2009ميان ايزدينخالد الياس قاسم جتو2767
19716/15/2009خني خضرخديدا سيدو حسن علي2768
19076/15/2009برخي بكرشمو حمد حسن مراد2769
19686/15/2009زريفة عبداهللاحسن شمو حمد حسن2770
19756/15/2009آوري حمومروان شمو قاسم آورو2771
19176/15/2009خمي ميرزاعلو حمو علي آورآيس2772
19456/15/2009عمشة عمرصبية آجكوك عيسى يوسف2773
19756/15/2009جافرش حجيدخيل قاسم آورو شبلي2774
19796/15/2009ايلخان حسينحجي درويش الياس حسن2775
19706/15/2009خوخي منتخديدة مشكو حيدر شالل2776
19706/15/2009بيزي عزيزجلعان مشكو نمر تمو2777
19446/15/2009فجرآي سلويزدين بيسو نمر تمو2778
19536/15/2009بهار درويشصبري محمود حاجي دولمز2779
19786/15/2009ميان قاسمداود شمو حيدر شالل2780
19826/15/2009بارة بسيكوادريس خيري مشكو ايسي2781
19476/15/2009عيشان قاسمحسن ابراهيم الياس دبلوش2782
19816/15/2009آوزي عليطارق خدر شمو داود2783
19696/15/2009نصاف ابراهيمحسن اسماعيل الياس حسن2784
19746/15/2009خمي علينايف الياس بكر آورآيس2785
19556/15/2009بلي عمرنمر رجو حاجي دولمز2786
19736/15/2009ميسو جردوازاد يزدين خضر عبدال2787
19556/15/2009بيزو عزيزصاح مشكو نمر تمر2788
19716/15/2009بهو عفديعيدو خلف حتو بيسك2789
19726/15/2009ناف داودمشور صبري يوسف شكر2790
19836/15/2009نعام مشعانزياد خديدة حمد حسن2791
19546/15/2009نيسان خلفقاسو علو حمو علي2792
19566/15/2009خناف بكرآجي خدر فارس قاسم2793
19756/15/2009جاني خدرصادق قاسو علو حمو2794
19696/15/2009نيسان خلفابراهيم علو حمو علي2795
19716/15/2009صبرية جدعانرفو حجي خلف درويش2796
19556/15/2009نيسان خلفحزني علو حمو علي2797
19846/15/2009شرين مرادسفيان سيدو بيسو نمر2798
19666/15/2009آوجر خشمانخديدة نوح عزام متي2799



19736/15/2009نسو خضرحمد حسين حمد حسن2800
19736/15/2009عيشي عيدانسخيري عوصو علي برو2801
19796/15/2009ايلخان حسينعيسى ناصر الياس حسن2802
19696/15/2009زريف مندوخديدة احمد شمو بشار2803
19606/15/2009سودة برجسهادي مسلو يونس قاسم2804
19456/15/2009هزو قاسمرفو جردو ادي نعمو2805
19726/15/2009زريف يونسسلوى مراد ملكو مراد2806
19226/15/2009غمي محرودخضر حيدر شالل مهمد2807
19546/15/2009امينة عثمانزآي حسن احمد اسماعيل2808
19776/15/2009بيروز فتاحرمضان حبيب يوسف خليل2809
19746/15/2009شاري يونسعمر حسن حسو برآات2810
19656/15/2009فاطمة احمداحالم عمر محمود عثمان2811
19686/15/2009نمشة صالحابراهيم فتاح محمود عثمان2812
19436/15/2009نازي سموحمو حيدر قاسم حيدر2813
19496/15/2009عمشة سليمانعيدو ةآتي حسين نعمو2814
19396/15/2009فاطمة عبداهللابراهيم اسماعيل حسن سليمان2815
19426/15/2009امينة هيتاويفاطمة محمد حسين2816
19456/15/2009شريفة جمعةمحمد ميكائيل محمد علي2817
19716/15/2009ماجهان عليمسعود مقداد رجب حسين2818
19736/15/2009حجي خورشيدجمال آريم معروف يوسف2819
19476/15/2009فاطمة محمدمحمد ياسين حجي نبي علي2820
19686/15/2009زمرود الياسمروان عبدالحميد رمضان فتاح2821
19506/15/2009آلي درويشبيبو يوسف نمر مراد2822
19536/15/2009خمار حموخمري خدر حجي اوصي2823
19536/15/2009هوري آوجيخوخي رشيد حسين درويش2824
19316/15/2009زيتون حاجيحاجي هسام علي سعدو2825
19706/15/2009بسي آريمحجي عمر علو آندل2826
19546/15/2009حنيفة خدرمحمود ابو زيد عمر ابراهيم2827
19766/15/2009اسيا مصطفىبشار محمود عبداهللا احمد2828
19716/15/2009بيري آريمازهر سليمان حميد محمد2829
19306/15/2009عيشي محمدسليمة محمد ابراهيم محمود2830
19756/15/2009خاني رمضانادريس حميد مصطفى عبداهللا2831
19666/15/2009فاطمة سليمعيسى سليمان عيسى علي2832
19676/15/2009الفو مجيدمريم صالح فرحان صالح2833
19696/15/2009رمزية شكريمصطفى احمد محمد مصطفى2834
19626/15/2009بلقيس خالدابراهيم مصطفى اسماعيل آنجي2835
19696/15/2009عدلة سعيدصالح مهدي سليمان ابراهيم2836
19276/15/2009اسمر رشوعدالن مشكو حمكي عبو2837
19326/15/2009باران حجينازي آمو عبدي فندي2838
19296/15/2009ليلويا جدواسماعيل خلف اسماعيل علي2839
19426/15/2009غزالة خضرنعلي قولو درويش حجي2840
19676/15/2009مسكو خالداحمد محمد حسن رشيد2841
19756/15/2009عدالن مشكوزيد حامد برو عودي2842
19432/24/2010طوطي سليمانمحبة فتحي داود علي2843
19322/24/2010شمي عليعمشة رشو هسن رشو2844
19402/24/2010غريبة عصمانرشيد الياس خضر عمر2845
19272/24/2010دري فرحوحمرة فارس حسين عيسو2846
19682/24/2010آلي عليروستم عبدل خدر2847
19682/24/2010خمي سلوعلي جوقي مرزا برهيم2848
19562/24/2010عيشان اوميجالل رشو سعدو نعمو2849



19392/24/2010خوخي سليمانشمسين حسو حيدر حسن2850
19742/24/2010نورة يونسمحمد اسماعيل محمد حاجي2851
19572/24/2010جواهر احمدآمال يونس محمد علي2852
19872/24/2010حنيفة توفيقعامر جاسم عبدالرحمن جمعة2853
19272/24/2010غريبة خدرخمي جيجو الياس خضر2854
19562/24/2010عيشي نامقحسن يونس محمود حسن2855
19502/24/2010روشي برهسمشمي حامد مرزا مراد2856
19712/24/2010زليخة عبداهللازهرة عبداهللا محمد علي2857
19542/24/2010فاطم عليخلف ابراهيم مراد محو2858
19542/24/2010شمي جنديحجي جوقي حجي الياس2859
19732/24/2010خجي مرادسربست حسو مراد برو2860
19342/24/2010خوخي سعدواوديشو جلبي حنا بطرس2861
19432/24/2010وردة حنامريم هرمز بطرس داود2862
19482/24/2010آلي عبديصورو رشيد عبدي حاجي2863
19532/24/2010امينة عبدالرحمننسمة حسين نبي نوح2864
19782/24/2010آلي آاموعيدو عجم حسن علي2865
19532/24/2010خمي يزدينشمو آريت رمو حيدر2866
19502/24/2010عيشى يونساسماعيل مجيد محمد حميد2867
19292/24/2010فاطم عمرقاسم مراد حيدر علي2868
19492/24/2010نعام سليمانروشي اسماعيل رشو الياس2869
19322/24/2010خمي درويشآريت محو جوهر نمر2870
19552/24/2010نعمي بوالغانم عيسى ججو2871
19512/24/2010آني دنوايليا يعقوب رزق اهللا ايليا2872
19502/24/2010عيشان اومينيسان رشو سعدو حسن2873
19322/24/2010سيفي حسيننعمو يوسف مراد عيدو2874
19372/24/2010ريجو يوسفصليوة بوال اوراها مقدس2875
19432/24/2010آتي نوناحميد ابلحد سليمان برنو2876
19552/24/2010آولي خضرعيدو طوبيان حجي عبدي2877
19322/24/2010بفري قاسمشمو خدر ادو سلو2878
19472/24/2010شمي مرزافاطم الياس علي اودي2879
19302/24/2010سيفي فنديشمو سعدو حسن نعمو2880
19462/24/2010آتي سليمانخفشي السو رشو رشو2881
19532/24/2010اسمر رشوخيال عمر مادو جهور2882
19472/24/2010ميرم رشوخلف عبو سلو اوس2883
19512/24/2010آتي حجيعلي حسن حيدر حسن2884
19312/24/2010شرو حسناسو درويش خوديدا2885
19672/24/2010مميخان حجيعقيلة خليل احمد ابراهيم2886
19322/24/2010عيشة آريمطاهر موسى خمو نعمت2887
19322/24/2010بيري سليمانعجيل درويش اسماعيل2888
19562/24/2010خديجة رمضانوجيهة علي محمد مرزو2889
19562/24/2010غزالة برهيمحجي آرتان مراد يزدين2890
19592/24/2010شمي حموقتي سليمان خلف جهور2891
19512/24/2010فاطمة الياسسليم محمد حسن خدر2892
19512/24/2010خمي سعدوسعدون الياس رشو سلو2893
19372/24/2010بهار حسنمراد شمو حسن علي2894
19662/24/2010خجي اومرطه ياسين حاجي طه2895
19262/24/2010خديجة سليمامينة محمود عبو2896
19532/24/2010امينة محمدجمال سيتو رشو محمد2897
19532/24/2010موري خضربتي اسماعيل زيدو اسماعيل2898
19402/24/2010غزال حيدررفو علي مراد2899



19322/24/2010غزالة علوالياس سمو حجي2900
19712/24/2010ناهدة عبدالقادرآاميران يونس سليمان احمد2901
19522/24/2010شمي سلوخلف خضر يزدين خدر2902
19402/24/2010رحان برآاتآتي زيدو حجي رشو2903
19182/24/2010آولي خريونيسان سليمان درويش حجي2904
19572/24/2010آلي حجيبدل رشو خدر علي2905
19672/24/2010اسيا مصطفىاحمد محمود عبداهللا احمد2906
19562/24/2010مدينة فتاحمحمود محمد محمد محمد2907
19432/24/2010خاني توماعمانوئيل يوئيل يوحنا ميرزا2908
19642/24/2010آلي خلفمجيد قاسم حيدر عيدو2909
19552/24/2010ميرم قاسممحمود ميرزا سليمان اوصمان2910
19302/24/2010سرم حسنسعدي شكري بابكر2911
19512/24/2010بهار سليماندشوار خليل برو حسن2912
19462/24/2010باران عليريحان شرف علو يزدين2913
19512/24/2010فاطمة شكرامينة محمود عبداهللا محمود2914
19712/24/2010نيسان مرادرشو برو رشو نعمت2915
19512/24/2010غزال عيدوخليل الياس خديدة رشو2916
19662/24/2010فاطم حسواسماعيل برآات سمو خواستي2917
19431/22/2009صبرية حسنمسري محمد عيسى2918
19512/24/2010نوفة حيدر رشو خدر رشو غريب2920
19542/24/2010ريحان الياس غزالة بشار علي 2921
19502/24/2010هوري اوميمراد قاسم نمر 2922
19312/24/2010بهارة جوقينجمة عبدال خدر2923
19542/24/2010بهار خدرجوقي آجوج ناصر2924
19642/24/2010خديجة محمد سكفان محمد احمد 2925
19642/24/2010بزي شيتورشو علي برهيم 2926
19484/4/2010عيشي عبد الكريم محمد خدر يونس 2927
19704/4/2010عزيزة حامد مسعود طه ياسين 2928
2/24/2010بكو آنو حجي 2929
2/24/2010نوفه محمود خضر 2930
2/24/2010غزال عيد زينة الياس خديده 2931
2/24/2010خمي ميرزوشرو تعلو بيتاف حسين 2932
2/24/2010بريفان علي فرهاد سليمان احمد جبور 2933
2/24/2010سوري عزيزجالل داود رسول محمد سعيد2934
2/24/2010سليمة غديرعبدالرزاق داود رسول محمد سعيد2935
2/24/2010خان محمد امين دلشاد عبدالقادر دواود رسول 2936
6/15/2010شيرين عليسيفي الياس عتو سلو 2937
4/28/2010بدون اسم ام ارسالن محمد طاهر2938
4/28/2010جاسم سليم خديدة 2939
4/28/2010جيهان محمد طاهر 2940
4/28/2010مصطفى عبداهللا مصطفى 2941
4/28/2010رشيد يزدين تعلم 2942
4/28/2010فندي آمو عبدي2943
4/28/2010مجيد صالح اححمد2944
4/28/2010مهجمين سليمان طه2945
4/28/2010احمد محمد يوسف 2946
4/28/2010رهيبة حامد عبداهللا 2947
4/28/2010سيدو عيدو سلو2948
4/28/2010فرحان رشو هلو 2949

4/27/2010خمي تمرتمو حسو خلف ميرزو



4/27/2010رحان الياسسالم علي آوجي بور
4/27/2010فاطمة عبداهللا آمال عبيد ويس محمد 
4/27/2010بهار عونيفرمان خدر عفو يوسف

4/27/2010نعمى يوالبهجت عيسى جمو تومكا 
4/27/2010زلفى يونسسالم هرمز زيا

5/20/2010يتون رشيد قيس حاجي سليمان جمعة
5/20/2010عيشة يوسف بسي مصطفى رشيد محمد 
5/20/2010حنيفة محمدفاطمة جبرايل حميد محمد

5/20/2010زاري جبرائيل خورشيد عبداهللا سليمان محمد 
5/20/2010غزال طاهرحسين مجيد خورشيد محمد 

5/20/2010غزال علي ادريس جاسم محمد عبدالقادر 
5/20/2010سني ايوب ابراهيم اسماعيل محمد علي  

5/20/2010نجيبة سليمان برهان الدين شاآر 
5/20/2010ازو عمربهية محمد طاهر خضر

5/20/2010صافية رجبعبدالغالق احمد محمد ميزرا
5/20/2010زهرة سليمان هياس محمد رجب




