
تسلسل االسم الثالثي اسم االم المواليد العنوان
1863 مريم حسو علي فاطمه مراد 1968 ومار
1363 عمر حسن يوسف رحيم يوسف 1970 وليد -ربيعة
1309 علي رشيد حاجي نازي عبدي 1970 وليد -ربيعة
1682 محمد حاجي هسام عائشه عباس 1925 وليد- ربيعة
1540 فهيمه ابراهيم اسماعيل مريم محمد 1947 وليد - زمار
1627 ليلى طوري طوري آوزل علي 1927 وليد - زمار
657 خديجه عمر يوسف سينم عمر 1935 وليد - زمار
449 حسن خلف علي هوره سليمان 1946 وليد - زمار
1096 عائشه حاجي عمر خزنه فرحان 1930 وليد - زمار
751 خوخي محسن عمر فاطم حسو 1950 وليد - زمار
148 احمد علي عبدي عائشه حاجي 1956 وليد - زمار
1235 عتو حاجي آلش حزني صالح 1953 وليد - زمار
1935 نازي عبدي محمد غزاله ابراهيم 1951 وليد - زمار
438 حسن بهرم علي خمي عمر 1950 وليد - زمار
912 سعيد محمد عبدي عنوده رمضان 1955 وليد - زمار
646 خاني حامد علي حليمه يوسف 1939 وليد - زمار
1960 نصيبه خليل سعيد آلي سليمان 1955 وليد - ربيعة
76 ابراهيم محمد رشيد قمري حامد 1952 وليد - ربيعة

2048 يوسف عبدي سعدون عائشه محمد 1954 وليد - ربيعة
1180 عبدالكريم ذياب محمد غزاله ناصر 1975 وليد - ربيعة
2073 يونس محمد حاجي غزاله محسن 1976 وليد - ربيعة
465 حسن عبدي سعدون عائشه محمد 1947 وليد - ربيعة
340 جعفر عمر عبدي مريم حمي 1955 وليد - ربيعة
2050 يوسف علي عبدي عائشه حاجي 1952 وليد - ربيعة
998 شهاب احمد محمد قمري عمر 1974 وليد - ربيعة
1606 آوجر خالد عمر دره عمر 1962 وليد - ربيعة

606 حواس سليمان آلش هوزان مصطفى 1956 وليد - ربيعة
495 حسن يوسف محمود خوخي حاجي 1947 وليد - ربيعة
2007 هزني موسى عمر سلطانه علي 1927 وليد - ربيعة
1967 نواف محمود محمد نازي جانكير 1976 وليد - ربيعة
956 سوري خلف تاج الدين حزني خلف 1957 وليد - ربيعة
1082 صوفي محمد حاجي غزاله محسن 1971 وليد - ربيعة

3 فاطمه سعيد علي صالح حمدان 1975 وليد - ربيعة
1185 عبدالكريم عمر عبدي نوره ابراهيم 1968 وليد - ربيعة
16 ابراهيم جوير شيخو هزني عبدي 1968 وليد - ربيعة
787 ذياب محمود دولماز قمري عمر 1954 وليد - ربيعة
1388 عمر محسن عمر فاطمه حسو 1954 وليد - ربيعة
1391 عمر محمد حاجي غزاله محسن 1982 وليد - ربيعة
911 سعيد عيسى بورتان خديجه عمر 1936 وليد - ربيع
989 شالل محمد دولماز غزاله عبدالكريم 1955 وليد
880 سرفي محمد دولماز غزاله عبدالكريم 1957 وليد
578 حمزه علي آاله آلي زاهر 1935 وليد
1233 عبيد جولو علي فاطمه حسين 1978 هيزل - زاخو
320 تمر رمو هسن امينه حيدر 1971 هيزل - زاخو
492 حسن ناصر احمد فاطم عبدالكريم 1964 هيزل - زاخو
2043 يوسف حسين عبدو قمري رمو 1962 هيزل - زاخو
1278 علي ابراهيم ناصر بيكي صوفي 1976 هيزل - زاخو
1371 عمر سليمان عمر ليلو يوسف 1955 هيزل - زاخو
812 رشيد محمد غزال هزني عبدالعزيز 1953 هزني عبدالعزيز
271 برجس حامد ابراهيم بسي ابراهيم 1972 نرآزيه - زاخو



593 حميد خالد محو عائشه عبدي 1955 ميران - رزآاري
312 تاج الدين خليل علي قمري احمد 1967 ميران - رزآاري
765 درويش حيدل احمد سلطانه حسين 1967 ميران - رزآاري
121 احمد خلف ابراهيم خوخي عبدي 1965 ميران - رزآاري
1350 عمر ابرهيم مراد فجرو خالد 1980 ميران - رزآاري
187 ازاد خليل ابراهيم شيرين موسى 1986 ميران - رزآاري
1806 محمود حسين علي نازي قاسم 1956 ميران - رزآاري
727 خليل علي احمد وضحه حسين 1983 ميران - رزآاري
108 احمد حامد علي خان حزني عبدي 1930 ميران - رزآاري
169 احمد موسى خالد فاطم خلف 1972 ميران - رزآاري
1775 محمد قاسم اصالن هزار خلف 1928 ميران - رزآاري
829 رمضان حسين محمد فاطمه حاجي 1957 موصل - رشيدية
999 شهره حسين ابراهيم قمري يوسف 1950 - حي نهروان موصل
1064 صبري احمد حاجي غزاله يوسف 1948 - حي نهروان موصل
1195 عبداهللا احمد شيخو نيله احمد 1955 موصل - حي آرامة
305 بياز حسن محمد عيشي علي 1932 - حي الرسالة موصل
277 بريشان خليل حمو امينه ابراهيم 1950 موصل - جديدة
2042 يوسف حسين عبد بهيه احمد 1952 اصالح زراعي - موصل
793 رسول علي محمد فاطمه رشيد 1949 موصل
219 الياس  قراجه صالح شرفه محمد 1933 موصل
288 بشير يوسف عمر فاطمه عبدالغفور 1954 موصل
1793 محمد نوفل علي زينه سليمان 1937 موصل
1698 محمد حسين عبدي عيشي غازي 1953 موصل
923 سلطانه حسين مراد عيشي محمود 1937 موصل
886 سعدو عبدو سعدو سالل عمر 1914 موصل
201 اسماعيل حسين علي خمي عفدال 1950 موصل
849 رمو يوسف حاجي ريحانه شاز 1950 موصل
494 حسن يوسف عمر بوري علي 1929 موصل
198 اسماعيل ابراهيم علي نوري محمد 1952 موصل
292 بنيان ابراهيم سليمان امينه محمود 1955 موصل
763 دره عزو عمر خانه خلف 1947 موصل
748 خوخي ابراهيم سعدو قمري عمر 1946 موصل
209 اسماعيل يوسف خليل فاطمه حاجي 1956 موصل
833 رمضان عبداهللا شعبان زينب محمد علي 1955 موصل
837 رمضان علي سمو فاطمه عبداهللا 1948 موصل
250 امينه عيدو عبد خيريه صبري 1952 موصل
245 امينه شبلي مراد آوفي عمر 1947 موصل
244 امينه سفر خلو فاطمه سلو 1952 موصل
1758 محمد علي سليمان منجوله قادر 1949 موصل
1759 محمد علي عيسو جندو غزاله علي 1941 موصل
253 امينه محمد عصمان خاني رشيد 1929 موصل

1788 محمد معروف ابراهيم محمد بهيه علي 1957 موصل
1751 محمد علي حسين فاطمه بشار 1933 موصل
279 بسو محمود علي هورو خشمان 1915 موصل
831 رمضان صالح احمد خديجه حسن 1957 موصل
1735 محمد عبدالعزيز عمر دره علي 1927 موصل
232 امين عبدالعزيز عمر آثري حسين 1942 موصل
266 بدره حسين سعدون خاني جاسم 1927 موصل
220 الياس برجس صالح امونه حاول 1949 موصل
805 رشيد عبدالرحمن حاول غزاله صالح 1957 موصل
848 رمو سعدو عبدو خجو محمد 1939 موصل



242 امينه خليل حسن بهار محو 1949 موصل
464 حسن عبداهللا شعبان زينب محمد علي 1952 موصل
1865 مريم حمر حسن وسيله مصطفى 1932 موصل
2074 يونس محو حامو عائشه يوسف 1954 موصل
414 حبش رمضان حبش بسي محمد 1925 موصل
2071 يونس عيسو جندو غزاله علي 1949 موصل
1943 نايف ابراهيم علي خنسه محمد 1949 موصل
1944 نايف حسن علي خيدانه سيدو 1951 موصل
1948 نايف مصطفى عزيز حزنه سليمان 1944 موصل
440 حسن جميل حسن زينب عمر 19557 موصل
2064 يونس احمد حسن منجوله عمر 1948 موصل
1955 نذير صالح حسين فاطمه خضر 1956 موصل
447 حسن حسين صالح حزنه احمد 1953 موصل
580 حمو حاجي هسام سينم محمود 1950 موصل
1924 نادره احمد مخسي لطيفه يونس 1956 موصل
568 حصه سليمان الياس سليمه يونس 1958 موصل
1922 نائله جميل صالح غزاله احمد 1929 موصل
2046 يوسف رمضان عثمان عيشي محمد 1945 موصل
469 حسن علي حسين وسيله حسين 1957 موصل
2044 يوسف حمو علي مريم نوما 1944 موصل
567 حسين يوسف محمد مريم علي 1956 موصل
557 حسين محمد رشيد امينه طاهر 1956 موصل
550 حسين آري حسين قمري طاوه 1957 موصل
1977 نوره محمد علي مراد خنسه حمادي 1936 موصل
477 حسن آري حاجي خان بابير 1954 موصل
528 حسين عبداهللا محمد خديجه مصطو 1929 موصل
520 حسين رمضان مراد عيشي يوسف 1948 موصل
2024 وعد خليل احمد فاطمه سمو 1953 موصل
2005 هزني آري احمد آوزل احمد 1947 موصل
455 حسن رمو علو آلي سعدو 1932 موصل
1884 مصطفى عبدالرحمن محمد فصوله عبدالكريم 1942 موصل
299 بهيه حبش عبدي زينب عمر 1950 موصل
302 بهيه علي عمو فاطمه يوسف 1953 موصل
1846 مرشدة محمود مراد عيشه حسين 1972 موصل
713 خليل ابراهيم صوفي خوخي حاجي 1951 موصل
706 خلف محو حامو عائشه يوسف 1952 موصل
325 جاسم محمد سليمان قته محمد 1952 موصل
335 جعفر خليل علي فاطمه احمد 1957 موصل
339 جعفر عمر صالح هزني عبدالعزيز 1947 موصل
694 خلف حسين سعدو امينه خلف 54 موصل
1864 مريم حسين ناصر فاطمه عثمان 1941 موصل
930 سليمان احمد عارف عيشي رشو 1949 موصل
684 خضر آينجو خلو خشريه حسن 1949 موصل
1941 ناظم عي احمد شرنه طه 1954 موصل
671 خضر ابو بكر محمد شريفه احمد 1952 موصل
726 خليل عبداهللا اسماعيل آوثر حاجي 1953 موصل
371 جناح احمد مخسي لطيفه يونس 1955 موصل
661 خديجه يوسف مراد وضحه عزيز 1942 موصل
659 خديجه محمد عمر زآيه حسن 1958 موصل
655 خديجه عزو اسماعيل فاطمه موسى 1949 موصل
654 خديجه طاهر حسين عينه احمد 1951 موصل
653 خديجه اسماعيل عمر نايله علي 1937 موصل



652 خديجه اسماعيل ابراهيم امينه قاسم 1962 موصل
650 خجي يوسف اشو عمشه عوديش 1927 موصل
642 خانه عمر عبدالكريم نائله جميل 1949 موصل
399 حازم علي ابراهيم غزاله عبدي 1954 موصل
634 خالده محمود خضر زآيه سليمان 1957 موصل
404 حامد صالح احمد مريم احمد 1944 موصل
1726 محمد شريف حسن سليمان فاطمه حسن 1957 موصل
104 احمد حاجي علي عيشي يوسف 1953 موصل
1505 فاطمه آرو عمر غزال رشيد 1950 موصل
1209 عبداهللا صالح عمر فاطمه طه 1929 موصل
80 ابراهيم محمد صالح قمري محمد 1931 موصل
88 ابراهيم نوفل علي زينه سليمان 1948 موصل

1204 عبداهللا حبش رمضان نادره عبدي 1954 موصل
90 ابراهيم يوسف محمد مريم علي 1957 موصل

1170 عبدالعزيز يوسف تمر قمري شرف 1924 موصل
1167 عبدالعزيز عبدالعزيز عمر آثري حسين 1946 موصل
94 احمد احريث محمد منيفه احمد 1941 موصل

1155 عبدالعزيز ابراهيم خليل خجي عبدالكريم 1951 موصل
1069 صبري عبداهللا علي خديجه جمعة 1950 موصل
1693 محمد حسين احمد امينه رمضان 1957 موصل
71 ابراهيم محمد ابراهيم عزيمه حسين 1922 موصل

1544 فهيمه يونس علي جازيا علي 1948 موصل
113 احمد حسن علو فاطمه ابراهيم 1953 موصل
1551 فيروز حمو احمد فاطمه صالح 1952 موصل
1107 عادل حسن محمود خاني مراد 1955 موصل
1581 آامل بشير محمد نوره علي 1952 موصل
1094 عائشه ابراهيم سلو امينه حسين 1932 موصل
124 احمد داود رسول امينه احمد 1957 موصل
1090 طه عجل خليل فاطمه طه 1947 موصل
1085 طالب محمد عمر نوفه عزير 1945 موصل
1593 آلي عبدالرحمن علي فاطمه رجب 1949 موصل
1081 صوره محمد مطر نوره محي 1952 موصل
1147 عبدالرحمن محمد دانيال خانه يوسف 1945 موصل
1280 علي احمد عارف عيشي رشو 1956 موصل

5 زليخ حمو يوسف. قمري صالح 1943 موصل
1374 عمر عبد حسين ليلو احمد 1954 موصل
25 ابراهيم حسن حمو جازو علي 1930 موصل

1321 علي عثمان قاسم غزال محمد 1952 موصل
26 ابراهيم حسن عبداهللا مريم علي 1951 موصل
28 ابراهيم حسن يوسف عمر نتيجه عبدالعزيز 1953 موصل
32 ابراهيم حسين حاجي بفر علي 1957 موصل

1417 عيشي عمر جمال خاتي محو 1937 موصل
1418 عيشي عيسى حضرو خزو علي 1901 موصل
40 ابراهيم خليل علي زهره عطو 1939 موصل

1304 علي خلف عبدي خاني تمر 1944 موصل
1497 فاطمه رشيد آري ميران عبود 1917 موصل
1428 غزال علي هفند آوفي عمو 1930 موصل
75 ابراهيم محمد رشيد غزاله علي 1948 موصل
45 ابراهيم عبدالعزيز حسين حفصه قادر 1957 موصل

1272 علي ابراهيم احمد امينه صالح 1957 موصل
1239 عدله ابراهيم طه دره يوسف 1938 موصل
48 ابراهيم علي ابراهيم غزاله عبدي 1949 موصل



1470 فاطم ابراهيم احمد قمري مراد 1953 موصل
1223 عبدو يوسف خضر نهاري شيخو 1947 موصل
1490 فاطمه حسن حاجي خاتون ملكو 1932 موصل
1491 فاطمه حسن حمو سري احمد 1946 موصل
1211 عبداهللا صبري علي خديجه مصطفى 1957 موصل
67 ابراهيم آوفي محمد امينه علي 1957 موصل
98 احمد بشير محمد نوره علي 1957 موصل

1302 علي خالد حسين عائشه شرف 1954 موصل
1019 صالح اسماعيل ابراهيم خوخي ابراهيم 1953 موصل
1045 صالح محمد صالح فاطمه رجب 1949 موصل
1620 ليلو ابراهيم حاجي قمري رمو 1930 موصل
1040 صالح علي عمو فاطمه يوسف 1955 موصل
1037 صالح علي ابراهيم غزاله عبدي 1955 موصل
1680 محمد حاجي عثمان شرين حسن 1956 موصل
141 احمد عبدي غازي خان محو 1917 موصل
976 شرف رمو آري آوزل علي 1947 موصل
143 احمد عزو محمد حفصه عنيز 1936 موصل
932 سليمان حسن احمد خجي حسن 1923 موصل
947 سليمان عمر شيخو نوره ابراهيم 1946 موصل
1035 صالح عبابكر صالح عيشي  محمد 1935 موصل
158 احمد محمد احمو عدله صالح 1932 موصل
147 احمد علي خليل فاطمه خضر 1938 موصل
1006 شيرين احمد محمد رغدي خالد 1954 موصل
166 احمد محمد مطو نوره محي 1956 موصل
152 احمد عمر غازي اسمره خليل 1953 موصل
1648 محمد ابراهيم حسن بلقيسه علي 1956 موصل
994 شمسه جبان عبدالعزيز خانه خلف 1949 موصل
154 احمد عيسو جندو غزاله علي 1949 موصل
1659 محمد احمد سليمان خديجه علي 1957 موصل
1023 صالح حسن رمو خاني حاجي 1984 موصل
1062 صبحي علي ابراهيم غزاله عبدي 1956 موصل
1689 محمد حسن ابراهيم خنسه حسن 1949 موصل
1615 لعلي سليمان قادر مريم احمد 1958 موصل
1095 عائشه ابراهيم علي سرحه رشيد 1940 مهنديك - زاخو
1344 علي يوسف آلش غريبه محمد 1974 مهنديك - زاخو
478 حسن آري عصمان قدريه صالح 1972 مقبلي - سميل
1732 محمد عباس محمد غزال محمد 1941 مفري - زمار
463 حسن عباس حمد غزال حسين 1955 مفري - زمار
690 خلف الياس قادر خنسه محمد 1930 مفري - زمار
96 احمد الياس قادر خنسه محمد 1947 مفري - زمار
517 حسين حميد حسين امينه خلو 1966 مسيريك - سيميل
1813 محمود صبري فتاح نوره رشو 1955 مسيريك - سيميل
1974 نوره داود رسول امينه احمد 1965 مسيريك - سيميل
1996 هاشم محمد ابراهيم خجي يوسف 1969 مسيريك - سميل
317 ترآيه سعيد يوسف مريم احمد 1964 مسيريك - سميل
2030 ياسر عبدالمناف عبدالكريم مياسه جميل 1978 مسيريك - سميل

1183
عبدالكريم عبدالغفار 

عبدالكريم عيشي عبيد 1972 مسيريك - سميل
854 زلفي عبداهللا خليل خمي احمد 1921 مسيريك - زمار
1414 عيشه يوسف يعقوب ريحانه حسن 1950 مسيرك - سميل
1741 محمد عبدي برجس نازي حاجي 1987 مجمع ميران - رزآاري



1068 صبري عبدالكريم محمد علي حليمه محو 1975 مجمع بارزان - زاخو
2000 هزار هسام حسين بكي عبدي 1932 ماسكه - زمار
711 خليل ابراهيم بنيامير حمري محمد 1952 ماسكه - زمار
303 بوزي احمد علي بسي عبدي 1936 ماسكه - زمار
1949 نايف مهباش حسن عزيمه مراد 1956 ماسكه - زمار
323 جاسم محمد سليمان شيرين مراد 1956 ماسكه - زمار
24 ابراهيم حسن ابراهيم خاني محمد 1932 ماسكه - ربيعه

1609 آوزل حاجي بوزي سيسي يوسف 1947 ماسكه - ربيعه
2004 هزني عبدالعزيز علي آلي عثمان 1922 ماسكه - ربيعة
1471 فاطم احمد آروان قمري صوفي 1940 ماسكه - ربيعة

380 جويره محمد بشير عبدالكريم فصوله جرو 1947 ماسكه - ربيعة
1900 مهباش حسن ابراهيم خاني محمد 1917 ماسكه - ربيعة
639 خانم سليمان آنعان هزار 1927 ماسكه - ربيعة
1603 آنعان محمد آنعان سيسي بنيامير 1954 ماسكه - ربيعة
1227 عبدي حاجي عمر سليمه هاشم 1967 ماسكه - ربيعة
289 بك رشيد فندي خانم عبدالكريم 1953 ماسكه - ربيعة
958 سيسي يوسف حاجي خديجه حبش 1917 ماسكه - ربيعة
1017 صالح احمد آروان قمري صوفي 1952 ماسكه - ربيعة
640 خانم عبدالكريم جوهر بسي عبدي 1927 ماسكه - ربيعة
163 احمد محمد غزال هزني عبدالعزيز 1949 ماسكه - ربيعة
1229 عبدي خالد محو عائشه عبدي 1953 ماسكه - ربيعة
663 خزنه خالد عمر فاطمه عبدي 1953 ماسكه - ربيعة
1570 قمري حامد بنيامير قدره حسام 1930 ماسكه - ربيعة
1779 محمد آلش عبدي شرين سليم 1937 ماسكه - ربيعة
361 جميل حاجي عبدي فاطم صوفي 1947 ماسكه - ربيعة
1976 نوره فقه عمر قمري حسو 1948 ماسكه - ربيعة
813 رضوان محي الدين عمر بسنه حاجي 1971 ماسكه - ربيعة
1785 محمد مراد جولو نازي علي 1917 ماسكه - ربيعة
1127 عبد محمد آنعان فاطم تاج الدين 1951 ماسكه - ربيعة
1553 فيصل باوك حسين غزاله علو 1957 ماسكه - ربيعة
199 اسماعيل احمد فندي ليلى خالد 1954 ماسكه - ربيعة
2063 يونس ابراهيم بنيامير قمري محمد 1955 ماسكة - ربيعة
2040 يوسف حامد فندي قمري علي 1930 ماسكة - ربيعة
1134 عبدالجليل حاجي عبدي هزار هسام 1956 ماسكة - ربيعة
1626 ليلى حامد بنيامير حزنه قبو 1956 ماسكا - زمار
284 بشي فقه عمر فاطمه شمدين 1922 ماسكا - زمار
2 اديبه عبدالرحمن بابو سعدون حاجي 1986 ماسكا - زمار

192 اسعد احمد عثمان غزاله شاهين 1970 ماسكا - زمار
632 خالد هسام يوسف قمري علي 1917 ماسكا - ربيعة
1394 عمر محمد قاسم قمري سعدون 1964 ماسكا - ربيعة
716 خليل حاجي عبدي قازي عمر 1950 ماسكا - ربيعة
81 ابراهيم محمد علي حامو مراري محو 1964 آيلك-باتيل

1119 عباس عبداهللا جانكير خمي نمر 1974 آيلك - باتيل
327 جدعان احمد اسماعيل ليلى علي 1962 آيلك - باتيل
510 حسين حامو عنتر عزيمه يوسف 1972 آيلك - باتيل
415 حبش محمد علي عمر فاطمه محو 1965 آيلك - باتيل
296 بهار علي يوسف بفري يوسف 1926 آيلك - باتيل
712 خليل ابراهيم جانكير خديجه معزو 1981 آيلك - باتيل
770 دلشاد عمر رشو سلو بسنة احمد 1973 آيلك - باتيل
1398 عمر يوسف اسعد امينه سعدو 1974 آيلك - باتيل



1029 صالح رشيد عمر فاطمه ابراهيم 1956 آيلك - باتيل
386 حاجي تمر يوسف مرو مراد 1972 آيلك - باتيل
1289 علي حسن محمد هزني صوفي 1984 آيلك - باتيل
868 سالم علي طاهر بدور مراد 1978 آيلك - باتيل
774 دندار حسن آنعان ليلو صوفي 1974 آيلك - باتيل
1063 صبرو عيسو هسن سينم مراد 1945 آيلك - باتيل
157 احمد محمد احمد مريم عمر 1956 آوزآيران - زمار
1567 قاسم محمد ابراهيم خجي يوسف 1951 آوزآيران - زمار
1215 عبداهللا محمد عمر صديقه علي 1957 آوزآيران - زمار
1416 عيشي علي سمو سينم حاول 1940 آوزآيران - زمار
1672 محمد بشار عبداهللا عطيه عمر 1938 آوزآيران - زمار
823 رمضان بادر علي باآر حاجي 1949 آوزآيران - زمار
533 حسين علي بارم اسيا عبداهللا 1954 آوزآيران - زمار
1381 عمر علي اومر ستيه عمر 1962 آوزآيران - زمار
1823 محمود محمد ابراهيم خجي يوسف 1953 آوزآيران - زمار
1072 صبري محمد شكري امينه محمو 1971 آوزآيران - زمار
1992 نوزاد عمر جميل خاتون خضر 1983 آوزآيران - زمار
1655 محمد ابراهيم علي سرمه رشيد 1944 آوزآيران - زمار
581 حمو خلو عبداهللا لعلي احمد 1942 آوزآيران - زمار
1836 مراد ابراهيم محمد امينه فق 1949 آوزآيران - زمار
1565 قاسم عباس محمد صافيه علي 1975 آوزآيران - زمار
625 خالد علي عبدالكريم نوفا ميرو 1964 آوزآيران - زمار
779 ديدار محمد بشير عبدالكريم فصوله جرو 1970 آوزآيران - زمار
1510 فاطو سعيد سليمان امينه علو 1925 آوزآيران - زمار
254 امينه محمو حسو ميران طاهر 1940 آوزآيران - زمار
1468 فاضل علي عبدالكريم نوفا ميرو 1966 آوزآيران
1523 فرحان علي عبدالكريم حزني نحي 1952 آوزآيران
1015 صالح ابراهيم علي سرمه رشيد 1950 آوزآيران
2019 وضحه احمد عبدالعزيز عائشه حسو 1943 آوزآيران
133 احمد شكري عمر ستي خالد 1949 آوزآيران
1001 شيخ موسى سلو ابراهيم فاطمه سليمان 1950 آوباني - زمار
1166 عبدالعزيز صالح سليمان جوزه علي 1956 آوباني - زمار
462 حسن صوفي محمد سالله سليمان 1947 آوبانى - زمار
1904 مهدي صالح علي دره ابراهيم 1957 آهريز - زمار
446 حسن حسين حسن دره خضر 1946 آهريز - زمار
376 جواد عزام قلند فاطمه علي 1910 آرفر- زمار
796 رشو سليمان موى دره سليمان 1954 آرفر - زمار
764 دره نوفل علي زينه سليمان 1939 آرفر - زمار
1382 عمر علي حسين عمشه حسين 1926 آرفر - زمار
1592 آسره حسن سليمان خشريه حمو 1962 آرفر - زمار
721 خليل سليمان احمد فصوله مراد 1957 آرفر - زمار
1103 عائشه عمر شيخو فضه احمد 1947 آرفر - زمار
698 خلف سليمان علي هدله موسى 1950 آرفر - زمار
530 حسين عزو قادر خنسه علو 1949 آرفر - زمار
696 خلف حسين محمد وضحه احمد 1950 آرفر - زمار
1013 صالح ابراهيم حسن امينه خلف 1953 آرفر - زمار
1728 محمد شهاب خلف عمشه احمد 1943 آرفر - زمار
1273 علي ابراهيم حسن امينه خلف 1951 آرفر - زمار
1151 عبدالرزاق عمر علي فاطمه خلف 1957 آرفر - زمار
1894 ملكيه خلف سليمان فضه احمد 1951 آرفر - زمار
920 سالله محمد سمعو هدوله علو 1922 آرفر - زمار
1911 موسى سليمان علي فاطمه خليل 1927 آرفر - زمار



695 خلف حسين علي عمشه محمد 1956 آرفر - زمار
291 بنكزو محمد سليمان زينه محمد 1946 آرفر - زمار
693 خلف حسن علي خنسه احمد 1952 آرفر - زمار
15 ابراهيم جواد عزام نوره حسين 1963 آرفر - زمار
129 احمد سليمان احمد فصوله مراد 1950 آرفر - زمار
330 جدوع اسعد مطو آلي محمود 1967 آرفر - زمار
457 حسن سلو علي حبسه ابراهيم 1947 آرفر - زمار
1696 محمد حسين خلف شاهه مصطفى 1953 آرفر - زمار
78 ابراهيم محمد سليمان زينه محمد 1934 آرفر - زمار
49 ابراهيم علي احمد سالله صالح 1951 آرفر - زمار
47 ابراهيم عزو حسين عيده خلف 1933 آرف - زمار

1802 محمود حامد ابراهيم قمري خلف 1977 آرشين - زمار
766 درويش محمد قبو امينه مطني 1956 آرشين - باتيل
1572 قمري خلف جولو بري سليمان 1939 آرشين - باتيل
1842 مردان احمد علي سليمه هاشم 1980 آرشين - باتيل
1310 علي رشيد علي فاطمه رشو 1965 آرشين - باتيل
1547 فواز عمو علي غزال عمو 1987 آرشين - باتيل
884 سعد محمود عبداهللا ستي درويش 1970 آرشين - باتيل
1577 قمري محو مراد غزاله يوسف 1956 آرشين - باتيل
1448 فاخر خليل علي قمري محو 1984 آرشين - باتيل
1533 فقه درويش اسماعيل نازي رشيد 1963 آرشين - باتيل
1120 عباس فاضل حاجي قدره آوران 1974 آرشين - باتيل
784 ذياب حسو محو هزار مصطفى 1953 آرشكست زمار
1999 هزار مصطفى هسن قمري حامو 1922 آرشكست - زمار
1339 علي محو تمو مراري محو 1953 آرشكست - زمار
895 سعود علي محو ستي بوزي 1957 آرشكست - زمار
1283 علي بارود بوتي شيرين حسن 1922 آرشكست - زمار
872 ستي بوزي درباس نارنج دينو 1900 آرشكست - ربيعةة
1000 شوآت محمد مصطى ليلى سليمان 1972 آرشكست - ربيعة
1660 محمد احمد عمو فاطمه قاسم 1967 آرشكست - ربيعة
672 خضر احمد صادق خاني بادر 1956 آرشكست - ربيعة
377 جوهر عبد رشيد غزاله حسن 1988 آرشكست - ربيعة
670 خضر ابراهيم هسن سالل محمد 1955 آرشكست - ربيعة
1760 محمد علي محو مراد هزني عثمان 1955 آرشكست - ربيعة
584 حمود شيخو ابراهيم غزاله حسو 1953 آرش - العياضيه
1488 فاطمه حاجي رشيد آوزل محمد 1930 آرسور - ربيعة
830 رمضان خليل حمو امينه ابراهيم 1945 آرسور - ربيعة
1653 محمد ابراهيم علي امينه محمد 1952 آربير- زمار
2017 وزير محمد عبدي امينه فرحي 1926 آربير - زمار
1260 عزيز علي حبش مرو تمر 1927 آربير - زمار
957 سيسي اسماعيل خلف حزني محو 1922 آربير - زمار
1498 فاطمه رمضان عثمان عائشه احمد 1935 آربير - زمار
251 امينه فرحي عمر اسيا تيلي 1972 آربير - زمار
1070 صبري عزيز علي بهيه يوسف 1953 آربير - زمار
470 حسن علي عبدي قمري قاسم 1949 آربير - زمار
63 ابراهيم قاسم تمر خانم خلف 1926 آربير - زمار

1776 محمد قاسم تمر خانم خلف 1952 آربير - زمار
285 بشير ابراهيم علي امينه محمد 1954 آربير - زمار
1447 فاخر ابراهيم تمر فهيمه حسن 1982 آربير - زمار
92 احمد ابراهيم علي بسان عثمان 1950 آربير - زمار
430 حسن ابراهيم تمر خلف فهيمه حسين 1978 آربير - زمار
638 خانم خلف علي خزال سليمان 1905 آربير - زمار



130 احمد سليمان حسن ليلى محمد 1970 آربير
252 امينه محمد سعيد سلطانه محمود 1933 قلعه موسى رش - ربيعه
505 حسين حاجي تاج الدين ليلى علي 1954 قلعة موسى رش-ربيعة
1730 محمد صالح درويش مريم عمر 1956 قلعة موسى رش-ربيعة
720 خليل سلو بشير فاطمه درويش 1969 قلعة موسى رش -ربيعة
1436 غزاله سليمان الوند هدله خليل 1940 قلعة موسى رش -ربيعة
740 خليل محمد حاجي نازي احمد 1985 قلعة موسى رش -ربيعة
691 خلف تاج الدين اسماعيل مراري مطو 1913 قلعة موسى رش -ربيعة
1612 الوند عبدي محمد قمري يوسف 1981 قلعة موسى رش -ربيعة
140 احمد عبدو حاجي هزني محمد 1976 قلعة موسى رش -ربيعة
888 سعدون عبداهللا محمد خاني صالح 1984 قلعة موسى رش - زمار
1400 عمشه سعدون حامد شيرين خلف 1963 قلعة موسى رش - زمار
1546 فواز عبدالحميد صالح فاطمه درويش 1957 قلعة موسى رش - زمار
1745 محمد عصالن حامد نوره سليمان 1949 قلعة موسى رش - زمار
549 حسين قاسم موسى حزني جندي 1916 قلعة موسى رش - ربيعة
641 خانه احمد يوسف فاطمه سليمان 1968 قلعة موسى رش - ربيعة
1316 علي عبدالحميد صالح فاطمه درويش 1953 قلعة موسى رش - ربيعة
34 ابراهيم خلف عبدي غزاله حاجي 1925 قلعة موسى رش - ربيعة

1135 عبدالحكيم ابراهيم محمد فاطم محمد 1967 قلعة موسى رش - ربيعة
1364 عمر حسين يوسف هزار عمر 1956 قلعة موسى رش - ربيعة
33 ابراهيم حميد هسام فاطمه رشيد 1974 قلعة موسى رش - ربيعة
924 سلطانه عثمان مراد شيرين خشمان 1918 قلعة موسى رش - ربيعة
149 احمد علي قاسم غزالي صوفي 1954 قلعة موسى رش - ربيعة
1026 صالح خالد سليمان خوخي خلف 1983 قلعة موسى رش - ربيعة
1623 ليلى احمد مراد حزني قاسم 1947 قلعة موسى رش - ربيعة
137 احمد عبدالحميد صالح فاطمه حسن 1952 قلعة موسى رش - ربيعة
1212 عبداهللا علي عمر فاطم حسين 1972 قلعة موسى رش - ربيعة
816 رمزي حميد حاجي غزاله آلش 1974 قلعة موسى رش - ربيعة
167 احمد مخسي آري جازي علي 1927 قلعة موسى رش - ربيعة
1797 محمد يوسف قاسم سلطانه بشار 1957 قلعة موسى رش - ربيعة
908 سعيد عبدي ابراهيم عائشه يوسف 1978 قلعة موسى رش - ربيعة
1715 محمد سعدون حامد قمري احمد 1952 قلعة موسى رش - ربيعة
1079 صالح عمر صالح هزني عبدالعزيز 1955 قلعة موسى رش - ربيعة
122 احمد خلف محمد نازي حسن 1955 قلعة موسى رش - ربيعة
1568 قمري احمد عمر خديجه عثمان 1953 قلعة موسى رش - ربيعة
1117 عباس خليل يوسف عدوله عبدي 1956 قلعة موسى رش - ربيعة
1664 محمد احمد يوسف فاطمه سليمان 1954 قلعة موسى رش - ربيعة
1968 نوح محمد حامد آلو خلف 1988 قلعة موسى رش - ربيعة
522 حسين سليمان عبدي مريم احمد 1922 قلعة موسى رش - ربيعة
1378 عمر عثمان ال ميرزا عائشه خلف 1929 قلعة موسى رش - ربيعة
497 حسيبه خليل سعيد آلي سليمان 1953 قلعة موسى رش - ربيعة
2055 يوسف قاسم محمد تمري حسين 1915 قلعة موسى رش - ربيعة
524 حسين سليمان يونس عدله حسين 1927 قلعة موسى رش - ربيعة
402 حامد ابراهيم درويش قمري عبدال 1930 قلعة موسى رش - ربيعة
91 احمد ابراهيم رشو قمري عمر 1956 قلعة موسى رش - ربيعة

2029 ويسي سلو بشير فاطمه درويش 1973 قلعة موسى رش - ربيعة
1932 نازي خالد يوسف زريفه بادر 1965 قلعة موسى رش - ربيعة
2034 يعقوب يوسف قاسم سلطانه بشار 1955 قلعة موسى رش  - زمار
106 احمد حامد الياس غزاله خليل 1951 قلعة موسة رش - ربيعة
370 جميل يوسف حسين غزاله سليمان 1983 قلعة موسا رش - زمار
255 امينه محمود صالح دره عبدالعزيز 1927 قلعة موس رشي
665 خشري عمر احمد نازي تاج الدين 1963 قلعة موس رش - زمار



97 احمد بشير احمد غزاله محمد 1920 قلعة موس رش - ربيعة
1451 فارس عثمان ابراهيم فاطمه عمر 1972 قلعة موس رش - ربيعة
1224 عبدي ابراهيم رشو قمري عمر 1952 قلعة موس رش - ربيعة
1500 فاطمه عبدي سعدون عائشه محمد 1951 قلعة موس رش - ربيعة
1576 قمري عمر علي قدره ابراهيم 1920 قلعة موس رش - ربيعة
1089 طحلو خلف محمد نازي حسن 1952 قلعة موس رش - ربيعة
290 بللو عبدك قاسم خمي آلش 1927 قلعة موس رش - ربيعة
1501 فاطمه عبدي قاسم ريحان عمر 1922 قلعة موس رش - ربيعة
860 زيدان محمد علي نشميه سعدون 1977 قلعة موس رش - ربيعة
1144 عبدالرحمن احمد يوسف فاطمه سليمان 1956 قلعة موس رش - ربيعة
1301 علي حسين يوسف هزار عمر 1946 قلعة موس  رش - ربيعة
503 حسين الياس احمد سلطانه حسو 1949 قصريج العياضية
120 احمد خضر حبيب خديجه احمد 1949 قصريج - العياضيه
877 سرحان حسين علي خنسه خلف 1945 قصريج - العياضيه
1801 محمود احمد محمد زينه احمد 1937 قصريج - العياضية
1757 محمد علي سليمان فاطمه حسين 1940 قصرسريج - العياضيه
1380 عمر علي احمد عدله ابراهيم 1947 قصرسريج - العياضيه
1663 محمد احمد يوسف ضره محمد 1947 قصرسريج - العياضيه
1973 نوره حسين احمد حبوسه سليمان 1932 قصرسريج - العياضيه
1773 محمد قادر عنيز دره ابراهيم 1947 قصرسريج - العياضيه
689 خلف ابراهيم داؤد امينه حسين 1951 قصرسريج - العياضية
678 خضر خلف علي اميه علي 1954 قصرسريج - العاضية
1811 محمود شيخو احمد سلطانه محمود 1953 قصرسريج
1691 محمد حسو احمد فاطمه احمد 1954 قسريج - زمار
1323 علي عزو خلف سالله احمد 1951 قسريج - زمار
1705 محمد خضر حبيب خديجه احمد 1951 قسريج - زمار
205 اسماعيل علي احمد عدله ابراهيم 1930 قسريج - زمار
1710 محمد رشيد حسين نازي عبدالعزيز 1934 فرقة - زاخو
1707 محمد خلف محي فاطمه هسن 1973 مجمع دوميز - فايده
261 اياد سليم هسو غزاله خلف 1984 فائدة-موصل
929 سليم هسو بلي فاطمه عبداهللا 1954 فائدة - موصل
480 حسن محمد احمد فاطمه حسين 1956 عين عويس - زمار
1742 محمد عبدي موسى آلي عفدي 1927 عين عويس - زمار
1439 غزاله عبدالرحمن علي فاطمه رجب 1954 عين عويس - زمار
553 حسين محمد احمد فاطمه حسين 1953 عين عويس - زمار
1727 محمد شكري ياسين مريم حاجي 1948 عين عويس - زمار

1217 عبدالهادي عبدالرحمن حاول غزاله صالح 1955 عين عويس - زمار
952 سليمان يوسف محمد فاطمه محمد 1957 عين عويس - زمار
1658 محمد احمد خليل نورى حسين 1956 عين عويس - زمار
1616 لعلي صالح خليل آشي احمد 1963 عين عويس - زمار
1065 صبري حسين احمد فاطمه احمد 1923 عين عويس - زمار
1438 غزاله صالح حسن عيشه موسى 1921 عين عويس - زمار
839 رمضان عمر علي خمي عمر 1921 عين عويس - زمار
248 امينه علي عمر شيرين احمد 1924 عين عويس - زمار
429 حسن ابراهيم احمد آجو خليل 1967 عين عويس - زمار
1048 صالح محمد يوسف امينه حاجي 1957 عين عويس - زمار
1954 نجيب عبدالرحمن علي فاطمه رجب 1954 عين عويس - زمار

9 ابراهيم اسماعيل عمر امينه علو 1956 عين عويس - زمار
2021 وضحه حجي رشيد حسين بهيه محمد 1931 عين عويس - زمار
1265 عزيمه محي علي فاطمه رجب 1925 عين عويس - زمار
239 امينه احمد علي زليخه علي 1917 عين عويس - زمار



1552 فيصل ابراهيم اسماعيل حليمه حسن 1953 عين عويس - زمار
1862 مريم حاجي آوفان حليمه سعد 1904 عين عويس - زمار
344 جلود سليمان محمد فاطمه حاجي 1954 عين عويس - زمار
368 جميل محمد حاجي هاجر آري 1927 عين عويس - زمار
1880 مصطفى حسين ابراهيم شيرين عمر 1949 عين عويس - زمار
729 خليل علي حسو عائشه علي 1957 عين عويس - زمار
1888 مصطفى محمود علي خديجه محمد 1983 عين عويس - زمار
1542 فهيمه محسن آري جازي علي 1951 عين عويس - زمار
776 دهام صبري عزيز عزيمه رشيد 1954 عين عويس - زمار
827 رمضان حسن حاجي زينب سليمان 1956 عين عويس - زمار
95 احمد اسماعيل عمر امينه علو 1951 عين عويس

1370 عمر سليمان حسو عائشه سليمان 1956 عين عويس
400 حاآم عزيز حسين امونه قادر 1932 عين حلوه - زمار
60 ابراهيم عمر محمد دره يوسف 1945 عين حلوه - زمار
945 سليمان علي حسن سلطانه فتاح 1945 عين حاوة - زمار
1734 محمد عبدالرحمن محمد زهره موسى 1955 عوينات - زمارر
1031 صالح سفر رشيد قمري عمر 1953 عوينات - زمار
1092 طوري محمد حسو امينه حسو 1956 عوينات - ربيعة
1692 محمد حسو عبدو فاطمه يوسف 1912 عوينات - ربيعة
645 خاني احمد نعمو آوزل هسن 1932 عوينات
1262 عزيمه احمد خلف عيشه محمود 1963 عوينات
306 بيبة اسماعيل عفدعى خديجه حاجو عمر خالد- زمار
57 ابراهيم عمر حاجي عيشي علو 1956 عمر خالد - زمار
977 شريفه اسماعيل عفدو خجو حاجو 1932 عمر خالد - زمار
1106 عابد رمضان محمد حزني محمد 1957 عمر خالد - زمار
1991 نوري مراد هسن شيرو حامد 1937 عمر خالد - زمار
1442 غزاله علي حسن فاطمه عيسي 1935 عمر خالد - زمار
586 حمود عمر اوسو خاني حسو 1955 عمر خالد - زمار
1725 محمد شابو عبدي نوري سعدو 1922 عمر خالد - زمار
77 ابراهيم محمد رمو شيرين موسى 1955 عمر خالد - زمار

1389 عمر محمد ابراهيم عيشي آوآل 1950 عمر خالد - زمار
1010 شيرين يوسف غازي عبير ابراهيم 1934 عمر خالد - زمار
1686 محمد حامد بادر عيشان علي 1974 عمر خالد - زمار
906 سعيد رشو درويش فاطمه تمر 1955 عليوآا - زمار
1937 نازي موسى عبدي نوفه حسين 1959 عليوآا - زمار
2008 هزني يوسف عبدي حزني آالي 1963 عليوآا - زمار
1342 علي يوسف جندي نازي رشيد 1957 عليوآا - زمار
1474 فاطم حسين هسن آوزل خلف 1942 عليوآا - زمار
747 خوخه محمد يوسف سلطانه عثمان 1922 عليوآا - زمار
1770 محمد عمر هسام خوخي احمد 1942 عليوآا - زمار
1252 عربي درويش جولو نازي عمر 1963 عليوآا - زمار
406 حامد علي حسين خمي تاج الدين 1927 عليوآا - زمار
1487 فاطمه تمر جانكير جانكير آلي 1922 عليوآا - زمار
1571 قمري حسين سليمان حليمه يوسف 1937 عليوآا - زمار
1264 عزيمه رشيد تاج الدين فاطم حسين 1962 عليوآا - زمار
1100 عائشه شرف محمد حليمه محو 1927 عليوآا - زمار
1124 عبد خليل يوسف هنون رشو 1982 عليوآا - زمار
1376 عمر عبداهللا عمر خوخ علي 1977 عليوآا - ربيعه
1654 محمد ابراهيم علي خاتون علي 1950 عليوآا - ربيعة
93 احمد ابراهيم محمد فاطم برهم 1973 عليوآا - ربيعة

1914 موسى عبدي ابراهيم فاطمه آالي 1922 عليوآا - ربيعة
1756 محمد علي رسول بسي آلش 1922 عليوآا - ربيعة



105 احمد حاجي عنتر قمري عزالدين 1929 عليوآا - ربيعة
985 شفان خليل شويش بسي حسن 1982 عليوآا - ربيعة
566 حسين يوسف عبدي غزاله عثمان 1952 عليوآا - ربيعة
1320 علي عثمان حنش مريم تاج الدين 1922 عليوآا - ربيعة
878 سرحان شيخو ابراهيم حليمه عبدي 1955 عليوآا - ربيعة
1489 فاطمه حاجي محمد خديجه عبدي 1942 عليوآا - ربيعة
211 اسمر حاول شرف حزني اسماعيل 1937 عليوآا - ربيعة
403 حامد حاجي عثمان عصمت حاجي 1950 عليوآا - ربيعة
1263 عزيمه حسن درويش فاطمه تاج الدين 1945 عليوآا - ربيعة
874 ستي محمد احمد آوري عمر 1945 عليوآا - ربيعة
1331 علي آحيط ابراهيم حليمه رمضان 1942 عليوآا - ربيعة
1777 محمد آري جندي حزني قاسم 1947 عليوآا - ربيعة
382 حاجم حسين علي عزيمه عباس 1956 عليوآا - ربيعة
175 احمد يوسف حسين فاطمه عبدي 1953 عليوآا - ربيعة
1573 قمري درويش عبدي خاني محمد 1927 عليوآا - ربيعة
1816 محمود عبداهللا مراد خديجه قاسم 1950 عليوآا - ربيعة
781 دينار اسماعيل حسين حليمه قاسم 1945 عليوآا - ربيعة
541 حسين علي عمر عائشه رشيد 1917 عليوآا - ربيعة
723 خليل شويش ابراهيم برفي عمر 1953 عليوآا - ربيعة
1886 مصطفى عبدي محمد غزاله ابراهيم 1957 عليوآا - ربيعة
892 سعود شويش ابراهيم برفي عمر 1955 عليوآا - ربيعة
280 بسي عبدي عثمان شينين يوسف 1920 عليوآا - ربيعة
749 خوخي ابراهيم علي خاتون علي 1956 عليوآا - ربيعة
1703 محمد خالد حسين عائشه شرف 1956 عليوآا - ربيعة
433 حسن احمد ابراهيم بسي عبدي 1956 عليوآا - ربيعة
1591 آزو عمر هسام خوخي احمد 1947 عليوآا - ربيعة
1804 محمود حسن درويش فاطمه تاج الدين 1957 عليوآا - ربيعة
746 خوخه ابراهيم محمد بكمي محمد 1927 عليوآا - ربيعة
1182 عبدالكريم شويش ابراهيم برفي عمر 1949 عليوآا - ربيعة
612 خاتون علي هسام فاطم شكر 1927 عليوآا - ربيعة
1435 غزاله سليمان آالي فاطم يوسف 1941 عليوآا - ربيعة
681 خضر شويش ابراهيم برفي عمر 1927 عليوآا - ربيعة
1368 عمر رشو درويش فاطمه تمر 1969 عليوآا - ربيعة
1367 عمر خليل عمر عائشه عبدي 1952 عليوآا - ربيعة
1267 عصمت حاجي ميرزا نهيه خنجر 1927 عليوآا - ربيعة
613 خافي خليل عمر عائشه عبدي 1954 عليوآا - ربيعة
1225 عبدي ابراهيم علي خاتون علي 1952 عليوآا - ربيعة
733 خليل عمر علي ستي محمد 1912 عليوآا - ربيعة
1933 نازي رشيد اسماعيل طاؤوس عمر 1927 عليوآا - ربيعة
1333 علي آري شيبو شرين جندي 1945 عليوآا
1238 عثمان عمر هسام خوخي احمد 1950 عليوآا
2061 يوسف نزار آزك آوري عبدي 1949 عليوآا
1789 محمد موسى عبدي نوفه حسين 1969 عليوآا
863 زينب علي محمد فاطمه حسين 1939 عليوآا
800 رشيد حاجي محمد خديجه عبدي 1942 عليوآا
1347 عمر ابراهيم علي خاتون علي 1954 عليوآا
925 سلطانه محيله حمادي خانه قاسم 1931 عليوآا
1906 مهديه محمد بشير فصوله جرد 1949 علوعبار - زمار
247 امينه عبدي يوسف عائشه هسن 1932 علوعبار - زمار
1764 محمد عمر حسو بهار سلو 1965 علوعبار - ربيعة
1125 عبد رشيد عمر فاطمه ابراهيم 1968 علوعبار - ربيعة
59 ابراهيم عمر رشيد شيرين عثمان 1965 عقرة



972 شاهه سعدون هسن زليخه عمر 1970 عقرة
973 شاهه محمد جاسم اسيا رشيد 1961 عقرة
1210 عبداهللا صبري تاج الدين نازي سليمان 1964 عقرة
1172 عبدالقادر سعدون هسن زليخه عمر 1975 عقرة
1118 عباس شرف حسين خوخي رشيد 1966 عقرة
1988 نوري عبداهللا قاسم فاطمه خلف 1984 عقرة
1561 قاسم ابراهيم بكر هزار علي 1922 عقرة
1193 عبداهللا احمد حامد حزني رشيد 1970 عقرة
1569 قمري جاويش عبدي خديجه حامد 1962 عقرة
1098 عائشه خالد يوسف زريفه بادر 1922 عقرة
1985 نوري شعبان سليمان قمري حسين 1979 عقرة
1198 عبداهللا احمد ميرزا هزني صوفي 1955 عقرة
89 ابراهيم يوسف قاسم اسلطانه بشار 1969 عقرة
126 احمد دورماز حاجي حزني محمد 1947 عقرة
536 حسين علي حسين ليلى احمد 1981 عقرة
139 احمد عبداهللا قاسم فاطمه خلف 1986 عقرة
1504 فاطمه فرحان بهرم خديجه ميرو 1927 عقرة
981 شعبان سليمان مراد قمري محمد 1930 عقرة
1058 صباح صالح تاج الدين امينه صوفي 1973 عقرة
881 سعاد ابراهيم صوفي غزاله صالح 1955 عقرة
1499 فاطمه صبري تاج الدين نازي سليمان 1955 عقرة
1237 عثمان خالد سليمان خوخي خلف 1968 عقرة
1047 صالح محمد هسام بسي حسين 1968 عقرة
1613 الوند علي خلف غزاله احمد 1986 عقرة
1036 صالح عبداهللا محمد خاني صالح 1983 عقرة
1628 ليلى يوسف قاسم نازي قاسم 1922 عقرة
548 حسين قاسم ابراهيم فاطمه عثمان 1952 عقرة
2039 يوسف حاجي شابي هزني حاجي 1955 عقرة
560 حسين محمد عمر ليلى حسن 1955 عقرة
1221 عبدو حاجي شابي هزني حاجي 1973 عقرة
993 شمدين محمد هسام بسي حسين 1969 عقرة
540 حسين علي عثمان عائشه ابراهيم 1956 عقرة
313 تاج الدين عبداهللا تاج الدين عائشه سليمان 1972 عقرة
1780 محمد آوران دورماز هزني علي 1972 عقرة
1931 نازي خالد سليمان خوخي خلف 1968 عقرة
1940 ناظم حسو ابراهيم سلطانه صالح 1972 عقرة
814 رفعت عبدو احمد نازي حام 1985 عقرة
1768 محمد عمر قاسم خاني حامد 1982 عقرة
702 خلف عمر عبداهللا برفي حميد 1984 عقرة
417 حجي احمد حامد حزني رشيد 1966 عقرة
1284 علي تاج الدين عمر نازي بادر 1983 عقرة
597 حميد عبداهللا حاجي عائشه علي 1971 عقرة
314 تاج الدين علي عثمان عائشه ابراهيم 1970 عقرة
853 زرفه برجس علي خديجه محي 1980 عقرة
772 دلمان ابراهيم عبداهللا عيشه جميل 1986 عقرة
1743 محمد عثمان ابراهيم قمري مصطفى 1934 عقرة
592 حميد حمود عبدي هزني صالح 1970 عقرة
589 حميد جميل عمر حزني حامد 1985 عقرة
1432 غزاله احمد ميرزا خوخي يوسف 1947 عقرة
1807 محمود خورشيد ابراهيم قدره يوسف 1952 عقرة
595 حميد صادق جوبان عدله محمد 1966 عقرة
1437 غزاله سليمان مراد قمري محمد 1930 عقرة



2009 هسام قاسم ابراهيم فاطمه عثمان 1965 عقرة
1825 محمود محمد ابراهيم نازي عبداهللا 1952 عقرة
1476 فاطم صادق جوبان عدله محمد 1950 عقرة
730 خليل علي سعدون خديجه قازي 191962 عقرة
1443 غزاله عمر عثمان صبوره مشان 1962 عقرة
1837 مراد عبداهللا قاسم فاطمه خلف 1974 عقرة
2006 هزني محمد عمر ليلى حسن 1949 عقرة
1431 غزاله ابراهيم محمد فاطمه درويش 1917 عقرة
734 خليل عمر هسن امينه عمر 1969 عقرة
1835 مدينه محمد بشار فاطمه ابراهيم 1932 عقرة
799 رشيد جميل رشيد حزني عبدي 1968 عقرة
1740 محمد عبداهللا قاسم فاطمه خلف 1976 عقرة
591 حميد حامد بادر سلطانه محمد 1925 عقرة
1898 منيس صالح عبداهللا قمري خلف 1985 عقرة
899 سعيد احمد شرف فاطمه احمد 1968 عقرة
1469 فاضل محمد حسام بسي حسين 1971 عقرة
188 ازاد محسن حميد ليلى حامد 1985 عقرة
2003 هزني صوفي محمد شيرين محمد 1900 عقرة
620 خالد سليمان مراد قمري محمد 1930 عقرة
180 ادريس احمد حسين قمري خلف 1973 عقرة
1921 ميفان عبداهللا احمد قمريه حميد 1983 عقرة
1685 محمد حامد ابراهيم ليلى علي 1969 عقرة
1712 محمد رشيد قاسم خشري حاجي 1950 عقرة
1322 علي عثمان مصطفى قمري مصطفى 1925 عقرة
1409 عيدان علي حسين ليلى احمد 1983 عقرة
1399 عمر يوسف حسين غزاله سليمان 1964 عقرة
390 حاجي صالح ميرزا خوخي احمد 1917 عقرة
177 احمود خالد سليمان خوخي خلف 1977 عقرة
636 خالص محمد ابراهيم نازي عبداهللا 1973 عقرة
1897 منهل ابراهيم صوفي غزاله صالح 1956 عقرة
682 خضر علي يوسف مدينه محمد 1952 عقرة
334 جعفر جميل حميد عمشه علي 1980 عقرة
408 حامد محمد حاجي هدله آيبو 1934 عقرة
347 جمال ابراهيم احمد شاهه محمد 1985 عقرة
364 جميل عبدي سليمان نازي علي 1983 عقرة
2067 يونس حمد بادر حلوه حسن 1973 عقرة
506 حسين حاجي صالح مريم علي 1968 عقرة
405 حامد صالح قاسم مريم خلف 1980 عقرة
1403 عنتر عبداهللا احمد قمريه حميد 1984 عقرة
692 خلف حامد محمد حزني يوسف 1969 عقرة
1314 علي شابي محمد آوزل محمد 1932 عقرة
1216 عبدالمناف صبري ئوسمان وحيدة عبدالقادر 1965 عباسية - زاخو
1671 محمد برو عزيز امينه عزيز 1975 صمود - زمار
350 جمال محمد محمد عاليا صالح 1977 شيبانا - زمار
2025 وليد حاجي علي امينه عمر 1982 شيبانا - زمار
1208 عبداهللا سعدو محمد حزنو يوسف 1942 شيبانا - زمار
1830 محمود ناصر بادو فاطم خالد 1983 شيبانا - زمار
508 حسين حاجي مصطفى حليمه صوفي 1968 شيبانا - زمار
705 خلف محمد علي فاطمه نعمت 1987 شيبانا - زمار
1097 عائشه حاجي محو مراري عمر 1963 شيبانا - زمار
38 ابراهيم خليل ابراهيم عمشه عمر 1977 شيبانا - زمار

1133 عبدالجليل جعفر رشو خوخي عمر 1978 شيبانا - زمار



1845 مردان ناصر بادو فاطم خالد 1990 شيبانا - زمار
1649 محمد ابراهيم خليل دره صبري 1981 شيبانا - زمار
1947 نايف علي عبدو نوره علي 1978 شيبانا - زمار
1681 محمد حاجي علي امينه عمر 1979 شيبانا - زمار
1349 عمر ابراهيم يوسف ليلى ابراهيم 1950 شيبانا - زمار
637 خالص ناصر بادو فاطمه خالد 1988 شيبانا - زمار
472 حسن عمر حاجي حزني مصطي 1944 شيبانا - زمار
1282 علي اسماعيل ابراهيم بسي عبدي 1947 شيبانا - زمار
1809 محمود رمو علو آلي سعدو 1930 شيبانا - زمار
2038 يوسف جعفر رشو خوخي عمر 1967 شيبانا - زمار
240 امينه حاجي خلف بيكي عمر 1937 شيبانا - زمار
1495 فاطمه خليل حسو هزار سمو 1932 شيبانا - زمار
150 احمد علي محمود حزني عمر 1953 شيبانا - زمار
1800 محمود احمد علي وضحه محمد 1981 شيبانا - زمار
1993 نوفه عبدالرحمن عمر ريحان علي 1927 شيبانا - زمار
1028 صالح رشو سعدي فضيله محمد 1955 شهيدان - زاخو
500 حسين احمد حاجي امينه رشيد 1952 شهداء - زاخو
1737 محمد عبدالقادر محمد خجي هاشم 1947 شلكيه - زمار
2053 يوسف عمر حاجي مراري علي 1929 شلكيه - زمار
1677 محمد جميل عبدالرحمن قمري عمر 1951 شلكيه - زمار
861 زينب احمد عبدالكريم عيشا حجي ابراهيم 1943 شلكيه - زمار
1130 عبدالجبار حسن جميل سيفي محمد 1983 شلكيه - زمار
1805 محمود حسن طاهر فاطمه سلو 1955 شلكيه - زمار
272 برجس حسن عمر مرشده عمر 1972 شلكيه - زمار
134 احمد صالح محمد حزني علي 1985 شلكيه -  زمار
938 سليمان رشيد حسن حزني برجس 1949 شلكسه - زمار
1494 فاطمه خلف علي غزاله سليمان 1932 سيميل - عقرة
1009 شيرين محمد علي فاطمه ابراهيم 1970 سيميل - عقرة
53 ابراهيم علي عمر غزاله رشو 1955 سيميل - دهوك

1859 مريم احمد حاجي نازي عبدالمجيد 1967 سيميل - دهوك
1763 محمد عمر اوسو خاني حسو 1952 سيميل
419 حزنه تاج الدين محو مريم احمد 1963 سيميل
1688 محمد حسن ابراهيم امينه طه 1947 سيميل
374 جهاد آري عصمان قدريه صالح 1969 سيمالكا-زاخو
843 رمضان آري عصمان قدريه صالح 1971 سيمالكا - زاخو
1778 محمد آري عصمان ميران ابراهيم 1974 سيمالكا - زاخو
1998 هديه علي رشيد فاطمه يوسف 1955 سيمالكا - زاخو
1076 صكبان ابراهيم حاجو خزني عرب 1977 سيقبات - زمار
1297 علي حسين عبدو قمري رمو 1955 سيحال - زمار
2036 يوسف ابراهيم يوسف ليلى ابراهيم 1954 سيبانا - زمار
935 سليمان حسين عيسو مدينه صالح 1914 سميل - مسيريك
287 بشير عمر رسول حزني احمد 1955 سميل - مسيرك
19 ابراهيم حامد محمد نازه مصطفى 1972 سميل
58 ابراهيم عمر حسن نازي حاجي 1962 سميل

1519 فرحان جميل خليل خجي محمد عمر 1956 سميل
521 حسين رمو حسو فجريه حسو 1971 سميل
62 ابراهيم قادو آورو آلي خاجو 1974 سميل

1463 فاضل رمضان ابراهيم ملكه زآي 1981 سميل
1171 عبدالغفار عبدالكريم خليل ليلى رشيد 1951 سميل
2011 هشام عمر حسن نازي حاجي 1966 سميل
509 حسين حامد يوسف سلطانه قاسم 1964 سميل
1242 عدنان سليمان احمد اسيا توفيق 1975 سميل



2002 هزني شهوان احمد نازي هسن 1927 سميل
1247 عرب حسن علي صافيا طاهر 1970 سميل
1251 عرب آري حاجي خان بابير 1949 سميل
1274 علي ابراهيم حسين مراري علي 1941 سميل
1312 علي سليمان حسين خنسه علي 1956 سميل
1257 عزيز خلف حسين تسوى رمضان 1975 سميل
79 ابراهيم محمد سمو خجو حسن 1963 سميل
499 حسين ابراهيم صالح خاتون جميل 966 سميل
1187 عبدالكريم محمد رشيد غزاله علي 1945 سميل
496 حسن يوسف مراد وضحه عزيز 1955 سميل
819 رمضان ابراهيم حسين وضحه سليمان 1949 سميل
1154 عبدالصمد عبداهللا سليمان خنسا زيرو 1969 سميل
1803 محمود حامد بادر عيشان علي 1972 سميل
789 رجب عبداهللا سليمان حزني رمضان 1974 سميل
790 رحمة اهللا رشيد عمر فاطمه حاجي 1978 سميل
1939 ناصر علي ناصر مريم احمد 1955 سميل
797 رشي ابراهيم محي خمي مندو 1955 سميل
268 بدور مراد هسن شيرو حامد 1942 سميل
810 رشيد قادو آورو آلي خاجو 1966 سميل
265 باسم شيخو سلي قنطاره حسين 1964 سميل
768 دغيله صالح عمر سليمان امنة احمد 1956 سميل
412 حامو عنتر حامو مندو خمي بابير 1920 سميل
753 خيري قاسم هسن فهيمه برجون 1976 سميل
828 رمضان حسن رشو حليمة احمد 1971 سميل
865 زينب محمد احمد عيشي علي 1979 سميل
1738 محمد عبدالكريم عبدالرحمن عيشي علي 1973 سميل
1736 محمد عبدالغفار عبدالكريم عيشي عبيد 1973 سميل
431 حسن ابراهيم صالح خاتون جميل 1971 سميل
226 امير خضر محمد اسيا عبداهللا 1968 سميل
1724 محمد سليمان حسن ليلى محمد 1956 سميل
575 حمادة اسماعيل رشيد صالحه حسين 1993 سميل
203 اسماعيل خليل عيسى فاطمه عثمان 1932 سميل
260 اوسي عمر جيجو مريم آورو 1961 سميل
331 جردو هسن عبداهللا منجي مراد 1964 سميل
630 خالد محمد سليمان شيرين مراد 1961 سميل
629 خالد آوري علي سليمه حسين 1979 سميل
389 حاجي رمضان احمد فاطمه محمد 1949 سميل
385 حاجي اسماعيل رشيد بهار حجي حمو 1966 سميل
619 خالد سليمان عمر فاطمه سعيد 1972 سميل
616 خالد حسين يونس دغيله صالح 1980 سميل
373 جندي قاسم هسن خربي دخيل 1983 سميل
1115 عايش حسن رمضان خاني سليمان 1957 سميل
667 خشمان محمد ابراهيم عيشى آوآل 1964 سميل
1810 محمود شمو برو آفري حمرش 1949 سميل
610 خاتون جميل حسين عائشة طاهر 1945 سميل
1335 علي محمد رمو قمري هيجل 1943 سميل
1857 مروان يوسف حسن وضحه صبري 1982 سميل
322 جاسم سيفو هسن بسيك جيجو 1955 سميل
1929 نازي تاج الدين هشام غزاله محمد 1917 سميل
307 بير حسن اسماعيل حزني خليل 1953 سميل
295 بهار حميد حسين امينه خلو 1976 سميل
1253 عزالدين طه عبداهللا رحيمه حسين 1972 سميل



1831 محمودعلي مصطفى نوفا عمر 1967 سميل
1829 محمود محمد عبداهللا امينه عبدي 1952 سميل
742 خليل محمد عبدي عنوده رمضان 1971 سميل
365 جميل علي رزآو فاطمه عفدي 1971 سميل
123 احمد خليل علي بسنة محمد 1966 سميل
1722 محمد سليمان احمد اسيا توفيق 1971 سميل
1057 صباح خدر محمد اسيا عبداهللا 1972 سميل
138 احمد عبدالرحمن محي عائشه حسن 1955 سميل
135 احمد طحلو علي فاطمه حاجي 1963 سميل
1601 آندر خليف ابراهيم نساف علي 1962 سميل
544 حسين عمر ناصر وضحه علي 1972 سميل
542 حسين عمر حسن نازي حاجي 1958 سميل
128 احمد رمضان ابراهيم ملكه زآي 1976 سميل
1590 آريم عمو ناصر وضحه علي 1968 سميل
1041 صالح عمر ناصر وضحه علي 1953 سميل
1584 آاميران يوسف حسو خديجه يوسف 1979 سميل
1629 مؤيد عبداهللا سليمان عيده حمو 1978 سميل
1099 عائشه رمضان علي 1حزنه رشيد 1944 سميل
1564 قاسم شهاب ابراهيم آوجر نعمت 1966 سميل
1556 فيصل صالح حسن هوى محمد 1982 سميل
118 احمد حسين داود دره علي 1965 سميل
1538 فلح حسن رمضان عدله علي 1956 سميل
1132 عبدالجليل احمد شيخو جميله اسماعيل 1963 سميل
1140 عبدالرحمن ابراهيم حسن قازي قاسو 1973 سميل
1143 عبدالرحمن احمد علي فاطمه عبدالرحمن 1953 سميل
1153 عبدالستار احمد اسيا توفيق 1969 سميل
1587 آريت شاهر عمو آلي قورو 1977 سميل
454 حسن رمضان احمد فاطمه محمد 1947 سميل
902 سعيد حسن رشو حليمه احمد 1977 سميل
916 سفر شرو ابراهيم فتي شمو 1965 سميل
2015 وحيد جميل عبداهللا مريم حسين 1968 سميل
182 ادريس حسين يونس دغيله صالح 1975 سميل
931 سليمان احمد عبدالكريم عائشه حجي ابراهيم 1935 سميل
933 سليمان حسن حاجو عيشي ابراهيم 1929 سميل
451 حسن دولمز حسن غزاله عبدي 1962 سميل
1679 محمد حاجي رمضان غزال سليمان 1972 سميل
939 سليمان رمضان ابراهيم ملكه زآي 1972 سميل
1614 لزآين بكر قاسم آلي شهاب 1969 سميل
953 سليمه حسين علي حزني عمر 1959 سميل
898 سعيد ابراهيم هادو نوفه مراد 1978 سميل
1667 محمد اسماعيل عمر اميه علي 1930 سميل
1665 محمد اسماعيل خليل عيشي عمر 1968 سميل
979 شعبان حسين يوسف دغيلة صالح 1979 سميل
564 حسين يوسف حسين نوره مراد 1947 سميل
1646 محسن هاشم علي نوفي محمد 1962 سميل
1637 محسن عبداهللا جانكير خمي تمر 1979 سميل
1636 محسن عبدالغفار عبدالكريم عيشي عبيد 1976 سميل
1022 صالح حاجي رمضان غزال سليمان 1970 سميل
2037 يوسف اسماعيل ابراهيم خوخي ابراهيم 1954 سميل
1632 ماهر حامد علي آوزل احمد 1982 سميل
1895 مليحان خليف ابراهيم نساف علي 1948 سمل
1878 مصطفى ابراهيم محمد بدري سلو 1947 سليمانيه



2047 يوسف عبدالرحمن يوسف فاطمه عبدو 1961 سليمانية
1700 محمد حسين علي عائشه ابراهيم 1954 سد موصل
114 احمد حسو عبدي آلي عبدي 1951 سحيله - زمار
513 حسين حجي عمر ابراهيم ربعه علي 1950 سحيله - زمار
474 حسن عمر قاسو فاطمه يوسف 1970 سحيله - زمار
545 حسين غازي عبدو طاؤوس قاسم 1947 سحيله - زمار
1975 نوره درويش ابراهيم آوزل علي 1922 سحيله - زمار
1946 نايف علي حسين سلطانه قادر 1957 سحيله - زمار
959 سينم حسو محمد هزار حمو 1947 سحيله - زمار
398 حازم عبداهللا اسماعيل بهيه صوفي 1982 سحيله - زمار
1030 صالح رمضان غازي مريم عمر 1971 سحيله - زمار
1413 عيشه رمضان غازي مريم عمر 1959 سحيله - زمار
1550 فياض ابراهيم حسو حزنو علي 1934 سحيله - زمار
1186 عبدالكريم عمر علو خيال خلو 1954 سحيله - زمار
1475 فاطم رمضان علي قدرت بدري 1951 سحيله - زمار
1472 فاطم تمر يوسف مرو مراد 1947 سحيله - زمار
56 ابراهيم علي محمود حزني محمود 1952 سحيله - زمار

1464 فاضل سليمان علي ليلى عمر 1964 سحيله - زمار
1972 نوره حسو محمد هزار حمو 1955 سحيله - زمار
1240 عدله علي عمر فاطمه احمد 1966 سحيله - زمار
792 رسول سليم ابراهيم نوره احمد 1950 سحيلحة - زمار
1214 عبداهللا قاسم ابراهيم ليلى علي 1954 سحيلة - زمار
1926 نازو يوسف عثمان مراري هسام 1922 سحيلة - زمار
961 سينم محمد رشو بهيه محمد 1962 سحيال - زمار
1425 غايب احمد حسين لعلي علي 1957 ستير - زاخو
195 اسكان سليمان حسن فهيمه عبدالقادر 1955 زمار-برديه
66 ابراهيم آري جلو غزاله عمر 1957 زمار|آربير
210 اسماعيل يوسف محمد فاطمة محمد 1971 زمار|عين عويس
756 داود سليمان علي امين علي 1969 زمار|شيبانا
424 حزني خليل مصطفى خديجة محمد 1942 زمار\عين عويس
1358 عمر حاجو شمو آلي محمد 1927 زمار\عمر خالد
577 حمزة سليمان علي امينة علي 1971 زمار\شيبانا
535 حسين علي حاجي فاطمة عبداهللا 1967 زمار\\شيبانا
1384 عمر علي خلف حسو خديجة اسماعيل 1968 زمار\ شيبانا
1137 عبدالحميد رمضان حسين عائشه ابراهيم 1954 زمار- شلكيه
1866 مريم سليمان عمر ليلو يوسف 1956 زمار- شلكيه
1966 نواف عمر صوفي حزني ابراهيم 1954 زمار -جخري
2013 هفال عامر حسين اميه ابراهيم 1979 زمار برديا
903 سعيد حسن يوسف رحيم يوسف 1972 زمار |وليد
1982 نوري خليل عبدالعزيز غزال حاجي 1982 | آرآشكست زمار
587 حمود عمر حسو بهار سلو 1969 | آرشكست زمار
1787 محمد مصطفى هسن قمري حامو 1922 | آرشكست زمار
626 خالد عمر حسو بهار سلو 1971 | آرشكست زمار
1386 عمر عمر عبدالعزيز بسان علي 1956 | آرشكست زمار
1650 محمد ابراهيم دولماز خاني يوسف 1956 | آرشكست زمار
900 سعيد احمد نعمو فاطمة قاسم 1969 | آرشكست زمار
758 دخيلة حسين صالح حزنة احمد 1962 | آرشكست زمار
1373 عمر صالح آلش عيشي برو 1954 زمار | آربير
992 شمدين ابراهيم علي فجر علي 1972 زمار | آربير
968 شاآر محمود علي خديجه محمد 1982 | عين عويس زمار
534 حسين علي تمو قمري حامو 1964 | عمر خالد زمار
1244 عدنان علي تمو قمري حاجو 1975 | عمر خالد زمار



822 رمضان احمد يوسف ليلى باران 1954 | عمر خالد زمار
235 امينة اسماعيل آوسي مدينة اسماعيل 1918 زمار | شيباننا
1600 آميران محمد بديع عائشة صالح 1968 زمار | شيبانة
1526 فرمان حاجي علي امينة عمر 1977 زمار | شيبانة
1753 محمد علي خلف قمري عبدالكريم 1953 زمار | شيبانا
103 احمد حاجي علي امينه عمر 1980 زمار | شيبانا
1642 محسن علي حاجي فاطمه عبداهللا 1966 زمار | شيبانا
391 حاجي علي حاجي فاطمه عبداهللا 1950 زمار | شيبانا
538 حسين علي خلف خديجة اسماعيل 1972 زمار | شيبانا
1276 علي ابراهيم خليل درة صبري 1978 زمار | شيبانا
1938 ناصر بادو علو مراري حاجي 1953 زمار | شيبانا
39 ابراهيم خليل علي ريحان حسن 1954 زمار | شيبانا

1876 مسعود نصرت محمد فاطمة اسماععيل 1973 زمار | شيبانا
937 سليمان خليل علي ريحان حسن 1963 زمار | شيبانا
1889 مصطفى نصرت محمد فاطمة محمد 1964 زمار | شيبانا
396 حاجي مصطي محو عيشي احمد 1986 زمار | شيبانا
1345 عماد علي عبدو حاجي نوره علي 1979 زمار | شيبانا
1020 صالح اسماعيل حاجي فاطمه حاجي 1962 زمار | شيبانا
1597 آمال حسين محمد عاليا صالح 1974 زمار | شيبانا
1562 قاسم اسماعيل ابراهيم بسي عبدي 1947 زمار | شيبانا
234 امين قاسم اسماعيل خديجة حسن 1979 زمار | شيبان
1402 عنتر احمد درويش خزال علي 1970 زمار | شلكية
293 بهار حاجي محو نازي حاجي 1942 زمار | سحيله
635 خالص ابراهيم يوسف عائشه عبدو 1978 زمار | سحيلة
1163 عبدالعزيز حسين علو نازو يوسف 1967 زمار | سحيلة
416 حبيب عبداللة ابراهيم خديجة عمر 1972 زمار | سحيلة
1957 نزار خليل عبدالكريم مريم عبدالكريم 1964 | خان صفيه زمار
714 خليل ابراهيم عمر امينه احمد 1967 | خان صفيه زمار
1643 محسن علي عيسو بسو محمود 1956 | خان صفية زمار
1369 عمر رمضان محمد فاطمه علي 1969 زمار | حمد اغا
1645 محسن مراد قاسم خزال علي 1973 | جم باهيف زمار
607 حواس عمر صوفي حزنى ابراهيم 1967 زمار | جغري
762 دره خلو علي خيده مطو 1955 زمار | جغرى
1518 فخري صالح قاسم هنية عمو 1973 زمار | جغرى
1061 صباح نواف عمر وضحة عبدي 1977 زمار | جغرى
664 خزني ابراهيم يوسف شمسة عزيز 1932 زمار | جغرى
329 جدعان علو ابراهيم شبرو عمر 1962 زمار | برديا
844 رمضان آوري علي سليمه حسين 1977 \عين عويس زمار
769 دلشاد خليل ابراهيم عمشة عمر 1974 زمار \شيبانا
1651 محمد ابراهيم شمو ميران بيناف 1954 \ عمر خالد زمار
554 حسين محمد بديع تمر عائشة صالح 1954 زمار \ شيبانا
1872 مزآين احمد رشو عمر عيشي عبداهللا 1984 زمار \ شيبانا
161 احمد محمد رشيد قمري حامد 1950 زمار - وليد
604 حواس حسن رشو حليمه احمد 1969 - آرشكست زمار
1456 فاضل ابراهيم دولماز خاني يوسف 1954 - آرشكست زمار
1032 صالح سليمان حسن ليلى محمد 1972 زمار - آربير
1039 صالح علي حسين غزاله علي 1932 زمار - آربير
1184 عبدالكريم علي عبدي قمري قاسم 1957 زمار - آربير
222 الياس خضر سليمان دره محمد 1937 زمار - قسريج
1634 محسن اسماعيل عبدو بسين يوسف 1970 - عمر خالد زمار
1891 معروف عمر بادو امينه طاهر 1984 زمار - شيبانه
366 جميل علي نعمت برفي ابراهيم 1965 زمار - شيبانا



336 جعفر رشو عمر بسي خلف 1937 زمار - شيبانا
1909 موسى جعفر رشو خوخي عمر 1973 زمار - شيبانا
825 رمضان جعفر رشو خوخي عمر 1965 زمار - شيبانا
1354 عمر بادو علو مراري حاجي 1966 زمار - شيبانا
428 حسن ابراهيم ابراهيم خجي حاجي 1966 زمار - شلكيه
841 رمضان عمر ميرزا نازي برندار 1956 زمار - شلكيه
441 حسن جميل عبدالرحمن قمري عمر 1959 زمار - شلكيه
236 امينه ابراهيم اسماعيل زينب عمر 1944 زمار - شلكية
1714 محمد سعدو عمر خوخي حسن 1927 زمار - سحيله
1248 عرب حسين عمر بسي مراد 1947 زمار - سحيله
1116 عايشه رشو هسام امينه عمر 1955 زمار - سحيله
821 رمضان ابراهيم عمر امينه احمد 1968 - خان صفيه زمار
160 احمد محمد رشو غزاله علي 1965 - خان صفيه زمار
894 سعود عزت الوند اميه حسو 1978 - خان صفيه زمار
1254 عزت لوند محو خمي عبدي 1952 - خان صفيه زمار
922 سلطانه تاج الدين نحو مريم احمد 1958 - خان صفيه زمار
1783 محمد لوند محو خمي عبدي 1965 - خان صفيه زمار
1701 محمد حسين فتاح سلطانه نزار 1969 - خان صفيه زمار
1083 طارق عمر حمو امينه عيسى 1976 زمار - حمد اغا
356 جمعه عمر محو امينه عيسى 1871 زمار - حمد اغا
84 ابراهيم محمود علي شيرنه احمد 1972 زمار - حمد اغا
707 خلو رشيد قاسم الماس عمر 1951 زمار - حمد اغا
1396 عمر محو حامد سلطانه صوفي 1945 زمار - حمد اغا
64 ابراهيم قاسو رزآو خمي ابراهيم 1953 - جم باهيف زمار
146 احمد علي احمو بندا عبداهللا 1951 زمار - جغري
1453 فارس يوسف حسين بكي هسن 1954 زمار - جغري
1112 عاصي حاجي احمد آوري صوفي 1966 زمار - جغري
1639 محسن علي احمو بندا عبداهللا 1953 زمار - جخري
1675 محمد تمر فتو فاطمه خلف 1945 زمار - جخري
995 شمسه محمد علي محمد خنسه علي 1952 زمار - تلموس
151 احمد عمر خلف غره خضر 1957 زمار - تل مرك
1503 فاطمه علي عبو حزني حمو 1949 - تل ابوظاهر زمار
1849 مرعي حسن ابراهيم هزعه حمزه 1933 زمار - برزان
648 خجي عرب عزوم مريم صالح 1932 زمار - برديه
791 رحيمه يوسف حسين نوره مراد 1948 زمار - بردية
349 جمال حسن يوسف نتيجه عبدالعزيز 1953 زمار - برديا
1718 محمد سعيد سليمان فاطمه عبدي 1953 زمار - برديا
1515 فتحي خلف يوسف زهره جرجيس 1955 زمار - القصبة
704 خلف محمد عزو سالله شيخو 1953 زمار - القصبة
1548 فوزه احمد محمود حلوه سليمان 1974 زمار - اصفيه
1624 ليلى اسماعيل محمد قمري محمد 1901 زمار - ئيسكا
962 شاآر احمد حسن عيدو مصطفى 1971 زمار
1362 عمر حسن محو عيشي اوصمان 1929 زمار
1016 صالح ابراهيم عمر فاطمه محمد 1982 زمار
29 ابراهيم حسو علي افاطمه مراد 1942 زمار
760 دره حسين ناصر فاطمه عثمان 1939 زمار
237 امينه احمد حسين غزاله حسين 1960 زمار
1482 فاطمه ابراهيم حسين مراري حسو 1925 زمار
194 اسعد مطو قلندر حزنه غربي 1930 زمار
1824 محمود محمد ابراهيم عائشه خضير 1925 زمار
2018 وضحه ابراهيم حسن امينه خلف 1957 زمار
1990 نوري علي حاجي فاطمه خضر 1953 زمار



614 خالد احمد جانكير بفرى محمد 1977 زمار
1792 محمد نصرت محمد فاطمة اسماعيل 1982 زمار
1840 مراد قاسم رزآو عمر خمي ابراهيم 1945 زمار
669 خضر ابراهيم حسين عزه سلو 1952 زمار
1123 عبد برو عزيز صافيه سطام 1951 زمار
44 ابراهيم عباس حمد غزال حمد 1951 زمار
679 خضر رمضان حاجي زينه حسن 1954 زمار
761 دره خلف حسن خانه حسن 1947 زمار
333 جعفر ابراهيم صالح عدلي حاجو 1954 زمار
328 جدعان حمد عبدي امينة اسماعيل 1957 زاخو جم آورك
502 حسين اسماعيل ابراهيم خوخي ابراهيم 1962 زاخو | عباسية
1033 صالح سليمان حسين فاطمه حاجي 1963 زاخو - نوروز
1826 محمود محمد تمو ليلى عمر 1976 مجمع باآرمان - زاخو
1454 فارس يوسف حسين مراد خجو يوسف 1970 مجمع بارزان - زاخو
52 ابراهيم علي حسو عيشي شاقولي 1959 زاخو - آوندك
871 سامي سعيد خليل ليلى عبداهللا 1985 زاخو - عباسيك
1361 عمر حسن محمد مريم احمد 1939 زاخو - رآافا
1507 فاطمه محمد بهجت مريم محمد 1932 زاخو - خيلخ
1189 عبدالكريم مصطفى بلي نوريه عفدو 1986 - جم آورك زاخو
1060 صباح محمود رمو فاطمه حسن 1965 زاخو - بيدار
1270 عكاش احمد قباط برفو عمر 1965 زاخو - بيدار
1056 صباح حمد سعدو هزني مراد 1978 زاخو - بيدار
2075 يونس مرزا علي فاطم علو 1963 زاخو - بيدار
855 زليخه محمد طاهر امينه خضر 1952 زاخو - بيدار
1579 قمري هسن حسو حمره عبداهللا 1932 زاخو - بيدار
732 خليل علي محمد خاني محمد 1933 زاخو - بيدار
794 رشديه خليل خالد خوخه مراد 1955 زاخو - بيدار
1549 فوزي خليل محمد قمري حسين 1983 زاخو - بدار
1509 فاطمه مصطفى عيسى حليمه محمد 1985 - ئاشى جمى زاخو
1796 محمد يوسف جانكير قمري هسن 1954 زاخو
1791 محمد نايف ابراهيم غزاله علي 1972 زاخو
633 خالد يوسف عبدالحميد طيبه حسن 1977 زاخو
1771 محمد فتاح سلو اسيا مصطو 1971 زاخو
1794 محمد ويردي هسن فاطمه مراد 1966 زاخو
852 زبير طاهر حاجي خمي اسعد 1983 زاخو
1746 محمد عفدو ابراهيم بهار رشو 1968 زاخو
1795 محمد يعقوب علي حزنه اوسو 1953 زاخو
660 خديجه مصطفى رشيد رستيه رمضان 1930 زاخو
1747 محمد علو حاجي آوزل علي 1920 زاخو
1905 مهدي عزيز حسين ذبحه احمد 1979 زاخو
858 زياد حسين بادر شاميران حسن 1978 زاخو
818 رمضان ابراهيم اسماعيل فضيله محمد علي 1963 زاخو
1798 محمود ابراهيم اسماعيل فضيلة محمد 1952 زاخو
804 رشيد سلو بشير فاطمه درويش 1965 زاخو
1903 مهدي صالح ابراهيم حليمه عبو 1964 زاخو
1749 محمد علي حاجي خمي حسن 1957 زاخو
1902 مهدي اسكان سليمان اسيا صبري 1979 زاخو
1893 مقداد محمد قاسم خنسه احمد 1984 زاخو
1896 ممدوح حامد محو آوزل علو 1967 زاخو
1907 مهند محو محمد امينه فرحان 1984 زاخو
1923 ناجي آريم احمد برهي بزوعمر 1981 زاخو
602 حواس احمد حسين غزاله حسين 1972 زاخو



1723 محمد سليمان حسن فهيمه عبدالقادر 1957 زاخو
876 سربست رسول الوند عزيمه صبري 1970 زاخو
1928 نازي برندار ناصر ليلى جانكير 1932 زاخو
875 سربست خلف علي عائشة ابراهيم 1973 زاخو
1739 محمد عبداهللا سليمان آلي حاجي 1980 زاخو
1772 محمد فرحان عبدو امينه رمضان 1980 زاخو
609 حيدر انور شاهين خيال ابراهيم 1974 زاخو
1774 محمد قاسم اسماعيل عائشه علي 1973 زاخو
1781 محمد آوري جلو غزاله عمر 1967 زاخو
1917 موسى يونس علي فاطم لوند 1977 زاخو
1925 نارنج علي احمد ليلى ابراهيم 1964 زاخو
867 سالم حسين محمد زينب محي الدين 1976 زاخو
807 رشيد علي عثمان حلوه احمد 1945 زاخو
1920 ميرخان محمد حاول زينب احمد 1972 زاخو
617 خالد خلف علي عائشه ابراهيم 1984 زاخو
1919 ميرخان حسين لوند فاطمه رشيد 1971 زاخو
622 خالد علي بادو هزني آالو 1971 زاخو
623 خالد علي تمو غزاله حامو 1971 زاخو
870 سامي حسين ابراهيم عيشي نصرت 1984 زاخو
662 خزال علي ابراهيم ليلى علي 1948 زاخو
1786 محمد مراد قاسم خزال علي 1981 زاخو
1887 مصطفى عمر حسن نازي حاجي 1960 زاخو
1915 موسى مرزا علي فاطم علو 1970 زاخو
809 رشيد عمو قاسم غزاله عفدو 1922 زاخو
717 خليل حسن حسين امينة حسين 1957 زاخو
755 داود سليمان عصمان مريم آرنك 1972 زاخو
842 رمضان فرحان حسين بهار حاجي 1974 زاخو
750 خوخي عبدي سليمان طوران عوان 1922 زاخو
1854 مروان جرجيس حسين بهار محمد 1972 زاخو
1827 محمود محمد درويش حزني موسى 1965 زاخو
745 خنسه احمد محمد فاطمه علي 1949 زاخو
817 رمضان ابراهيم احمد عيده حاجي 1972 زاخو
840 رمضان عمر عمو فاطمه عبدي 1971 زاخو
1848 مرشده علي حاجي مريم عبدالكريم 1950 زاخو
838 رمضان عمر علو خيال خلف 1964 زاخو
1799 محمود احمد ابراهيم عائشه ابراهيم 1972 زاخو
715 خليل ابراهيم محمد خشري احمد 1983 زاخو
832 رمضان عبداهللا حسن عدله حاجي 1968 زاخو
743 خليل مراد آيلو خاني آلش 1981 زاخو
719 خليل درويش هسام خشري علي 1967 زاخو
1844 مردان علي عيسى امينه علي 1974 زاخو
1828 محمود محمد عبدالعزيز صاليه عبيد 1985 زاخو
741 خليل محمد رمو قمري هيجل 1950 زاخو
722 خليل شكو عبدك رحيمه رمضان 1955 زاخو
1841 مراد آيلو عبو قمري حسين 1946 زاخو
739 خليل محمد ابراهيم حزنة محو 1943 زاخو
725 خليل عبدالرحمن قاسم شيرين صادق 1955 زاخو
735 خليل فرحان حسين بهار حاجي 1976 زاخو
1839 مراد قاسم اسماعيل عائشة علي 1975 زاخو
835 رمضان علي حاجي خوخ تمر 1954 زاخو
847 رمضان يوسف آلش ريحان عمر 1968 زاخو
1853 مرعي حسين آلش منجوله محي 1985 زاخو



1808 محمود رشيد ابراهيم فاطمه اسماعيل 1976 زاخو
731 خليل علي عمر عيشان حسين 1976 زاخو
780 دين دار درويش هسام خشري علي 1970 زاخو
1885 مصطفى عبدي ابراهيم فاطم آال 1945 زاخو
1812 محمود صالح ابراهيم فيروز احمد 1982 زاخو
824 رمضان تاج الدين محو مريم احمد 1974 زاخو
1883 مصطفى سليمان حسن روشانه عمر 1937 زاخو
826 رمضان جعفر آري صديقه حسين 1983 زاخو
850 ريحان عمر عثمان هوري جامو 1935 زاخو
1875 مسعود فرحان عيدو امينة رمضان 1972 زاخو
834 رمضان عزو حسن فاطمه مصطو 1967 زاخو
683 خضر آري حاجي حمي حمو 1965 زاخو
701 خلف علي نعمت برخي ابراهيم 1981 زاخو
846 رمضان لزآين عرب جمد درباس 1970 زاخو
1213 عبداهللا عمر ميرزا نازي برندار 1967 زاخو
1767 محمد عمر علو خيال خلو 1967 زاخو
686 خضر يوسف حسين نسيمه حمزه 1965 زاخو
1868 مريم علي عمر فاطمه اسماعيل 1981 زاخو
845 رمضان آيلو عبو قمري حسين 1963 زاخو
1766 محمد عمر صوفي شوفو حزني ابراهيم 1969 زاخو
757 دحام فارس يوسف غزاله سليمان 1976 زاخو
1860 مريم احمد رشو عائشه حاجي 1932 زاخو
1858 مريم ابراهيم اومر بسنه درويش 1960 زاخو
786 ذياب علي ابراهيم آلي حسين 1978 زاخو
1873 مسعود بنيان حيول عائشه علي 1974 زاخو
259 انور شاهين يوسف خوخي علي 1952 زاخو
2014 وتحه علي عثمان حليمه احمد 1953 زاخو
300 بهيه حمو علو بسي عمر 1965 زاخو
297 بهجت نورالدين مصطفى نارنج حاجي 1978 زاخو
294 بهار حسو حاجي خاتون ابراهيم 1937 زاخو
274 برفي ابراهيم عزيز حزني حاجي 1922 زاخو
269 براهيم بادر خلف بندة حاول 1960 زاخو
264 بابان ابراهيم حسين حليمه عثمان 1979 زاخو
311 بيكي صوفي محو ليلى عبدالكريم 1951 زاخو
1578 قمري هاشم تمر امينه آلش 1917 زاخو
315 تحسين رشيد عبد دره خلو 1979 زاخو
628 خالد آارس نعمت عائشه رمو 1951 زاخو
238 امينه احمد علي حمديه محمد 1949 زاخو
233 امين علي تمو قمري حاجو 1954 زاخو
231 امين اسماعيل ابراهيم شمسه عصمان 1982 زاخو
230 امين احمد هسن غزاله محمد 1973 زاخو
228 امين احمد صالح امينه رمضان 1972 زاخو
218 اآرم محمد يوسف هديه عبدالعزيز 1941 زاخو
217 اآرم محمد عمر نوفه عزيز 1952 زاخو
262 ايوب حسين هسن قمري احمد 1978 زاخو
352 جمعة ابراهيم اسماعيل فضيلة محمد 1966 زاخو
372 جندي عمو علي غزال عمو 1978 زاخو
369 جميل نحي شاقلي هزار علي 1956 زاخو
263 ايوب عمر هاجر امينه خليل 1963 زاخو
363 جميل حسين هسن فاطمه مراد 1971 زاخو
359 جمعه نحي شاقلي هزار علي 1959 زاخو
358 جمعه محمد رشو غزاله علي 1975 زاخو



357 جمعه آري حامد نازي علي 1957 زاخو
310 بيشدار حسين معزو بسو عبدو 1970 زاخو
353 جمعه احمد علي امينه خالد 1977 زاخو
200 اسماعيل بشير فهمي خديجه حسن 1977 زاخو
351 جمع رمو هسن امينه حيدر 1973 زاخو
345 جلي حيول احمد سلطانه حسن 1972 زاخو
343 جالل محمد عرب عيشي عفدي 1970 زاخو
332 جسيم ابراهيم تمر فهيمه حسين 1970 زاخو
324 جاسم محمد سليمان فاطمه احمد 1983 زاخو
321 تمو عيسو هسن سيتم مراد 1946 زاخو
318 تفاحه حاجي حسو مريم احمد 1961 زاخو
316 تحسين يوسف علي عائشه محمد 1983 زاخو
355 جمعه علو ابراهيم شبرو عمر 1951 زاخو
54 ابراهيم علي عمر فاطمه اسماعيل 1977 زاخو
101 احمد جانكير شمو شيرين عمر 1954 زاخو
87 ابراهيم نحي شاقلي هزار علي 1964 زاخو
83 ابراهيم محمد آلش فاطمه آيلو 1974 زاخو
381 جيمن خالد موسى فاطمه درويش 1986 زاخو
72 ابراهيم محمد بديع عائشه صالح 1983 زاخو
70 ابراهيم محمد ابراهيم خديجه ابراهيم 1971 زاخو
69 ابراهيم ماجد ابراهيم ريزين عبداللة 2002 زاخو
214 اآرام قاسو هسن ليلى احمد 1964 زاخو
61 ابراهيم غريب علي حليم عفدي 1950 زاخو
112 احمد حسن حسين امينه حسين 1973 زاخو
51 ابراهيم علي جندي قمري عمر 1953 زاخو
50 ابراهيم علي احمد طاوه رشيد 1952 زاخو
37 ابراهيم خلو علي خيده مطو 1960 زاخو
35 ابراهيم خلف علي فاطم خلف 1966 زاخو
20 ابراهيم حامو حمو ربعه مرزا 1983 زاخو
18 ابراهيم حاجي جامو امينه حاول 1957 زاخو
13 ابراهيم تمو عيسو بيروز محو 1974 زاخو
11 ابراهيم تمر خلف فاطمه رمضان 1943 زاخو
65 ابراهيم قاسو هسن ليلى احمد 1955 زاخو
173 احمد يوسف جانكير قمري هسن 1967 زاخو
859 زياد محمد حاجي فاطمه احمد 1977 زاخو
197 اسماعيل ابراهيم حاجي خاتون تمو 1955 زاخو
190 ازار فاضل ابراهيم نوره شاهين 1987 زاخو
189 ازاد نوار حاجي شينه حسن 1979 زاخو
186 ازاد ابراهيم حسين نجاه آمال 1977 زاخو
185 اديبه عودي شعو حليمه يونس 1978 زاخو
184 اديب محمود ابراهيم فاطمه شاهين 1980 زاخو
183 ادريس حمد عبدي امينة اسماعيل 1966 زاخو
102 احمد حاجي حسو عائشه سليمان 1964 زاخو
178 ادريس ابراهيم غريب فاطمه مصطفى 1971 زاخو
107 احمد حامد بادر عيشان علي 1968 زاخو
172 احمد هسن حاجي غزاله يوسف 1947 زاخو
171 احمد ناصر عمر ليلى صالح 1967 زاخو
155 احمد آري حاجي بهار ابراهيم 1967 زاخو
1486 فاطمه امين حاجي حليمه حسين 1949 زاخو
132 احمد شعو فرح ميران درباس 1946 زاخو
119 احمد حسين محمد زينب حجي عمر 1964 زاخو
1890 مطر مرزا علي فاطم علو 1953 زاخو



207 اسماعيل محمد يوسف فاطمه علي 1977 زاخو
179 ادريس احمد بادر آوزل مراد 1973 زاخو
2010 هشام خلو رشيد حليمه حسين 1974 زاخو
1984 نوري سليمان عرب خاتون علي 1966 زاخو
1989 نوري عبدو محمد سينم فقي 1978 زاخو
527 حسين عبداهللا جانكير خمي تمر 1972 زاخو
526 حسين عبدالكريم صوفي فاطمه عيسى 1949 زاخو
1994 هاشم حاجي محو مراري عمر 1970 زاخو
1995 هاشم حمد عبدي امينه اسماعيل 1972 زاخو
516 حسين حمد عبدي امينه اسماعيل 1970 زاخو
2028 ويردي حسن حاجي آلي عمر 1926 زاخو
514 حسين حسن ابراهيم عزيمة ابراهيم 1953 زاخو
1970 نورالدين مصطفى حاجي حزني علي 1956 زاخو
2012 هشيار حسين الوند فاطمه رشيد 1978 زاخو
879 سردار حسين عبدالكريم نعيمه خليل 1978 زاخو
507 حسين حاجي عمر سليمه هاشم 1971 زاخو
687 خطاب عمر  بادر آوره بنيان 1976 زاخو
2016 وزير بشير فهمي خديجه حسن 1974 زاخو
504 حسين بادر خلف بندة حاول 1952 زاخو
2022 وضحه عمر شاهين زينب صوفي 1957 زاخو
1055 صباح احمد ميرزا شريفه محمد 1974 زاخو
515 حسين حسن حاجي غزاله يوسف 1950 زاخو
1961 نصيبه ميرزا علي خاني خالد 1952 زاخو
600 حواس ابراهيم حاجي خاتون تمو 1974 زاخو
599 حميدي فارس يوسف غزاله سليمان 1974 زاخو
1930 نازي حاجي شابي هزني حاجي 1960 زاخو
1936 نازي قاسم اصالن هزار خلف 1927 زاخو
1951 نبيل علي حاجي خوخ تمر 1968 زاخو
583 حمود رمضان محمد حزني حسين 1972 زاخو
1958 نزير يعقوب شكري عيشة جميل 1974 زاخو
1959 نصرالدين حسن عزو مهديه جانو 1965 زاخو
1983 نوري سعيد حمو رفعه محمد 1981 زاخو
569 حكمت رمضان ابراهيم زينب حاجي 1982 زاخو
1979 نوري احمد برو برفي محمد 1973 زاخو
1962 نعمان حسين الوند فاطمه رشيد 1973 زاخو
1963 نعمان محمد عرب عيشي عفدي 1972 زاخو
1964 نمان نهار عبدالرحمن نارنج علي 1984 زاخو
563 حسين نحو تمو ليلى حاجي 1969 زاخو
1965 نواف احمد صالح امينه رمضان 1976 زاخو
558 حسين محمد علو هزني الوند 1978 زاخو
556 حسين محمد درويش حزني موسى 1960 زاخو
487 حسن مراد آيلو خاني آلش 1972 زاخو
570 حلول بادر خلف بنده حاول 1956 زاخو
2054 يوسف فرحان حسين بهار حاجي 1969 زاخو
435 حسن احمد درويش خزال علي 1975 زاخو
434 حسن احمد حسين غزاله حسين 1954 زاخو
432 حسن ابراهيم يوسف ليلى ابراهيم 1956 زاخو
422 حزني حسين مراد عيشي محمود 1924 زاخو
2070 يونس علي تمو غزال حامو 1969 زاخو
413 حبش رشو سلو ليلى ابراهيم 1970 زاخو
411 حامد يوسف آلش ريحان عمر 1966 زاخو
2026 وليد طاهر حاجي خمي اسعد 1980 زاخو



407 حامد قاسم صالح امينة درويش 1969 زاخو
444 حسن حامد سليمان سيران محمد 1963 زاخو
1334 علي محمد حاجي بسي يوسف 1971 زاخو
393 حاجي محمد علو هزني لوند 1974 زاخو
392 حاجي عمر مراد حليمه محمد 1971 زاخو
215 اآرم احمد محمد زهره ناصر 1969 زاخو
388 حاجي حسين بادر شاميران حسن 1982 زاخو
387 حاجي جمعه عبدو خاني عبدو 1953 زاخو
1188 عبدالكريم محمد موسى هوى حاجي 1964 زاخو
601 حواس ابراهيم قاسم عمشه حسين 1980 زاخو
409 حامد محمد حامد فاطمه ابراهيم 1970 زاخو
2051 يوسف علي يوسف عيشي رشيد 1951 زاخو
486 حسن محمود ابراهيم بهار حسو 1971 زاخو
483 حسن محمد عمر ربيعة احمد 1967 زاخو
479 حسن محمد ابراهيم نوره رمضان 1963 زاخو
476 حسن قاسم رزآو خمي ابراهيم 1957 زاخو
475 حسن فارس يوسف غزاله سليمان 1972 زاخو
471 حسن علي محمد امينه احمد 1972 زاخو
2041 يوسف حسين حسن قمريه احمد 1980 زاخو
2045 يوسف حمو يوسف ليلو علو 1956 زاخو
2065 يونس اسماعيل عبدي برفي عزيز 1949 زاخو
2049 يوسف علي عبدو فاطمه عمر 1954 زاخو
442 حسن حاجي احمد آورى صوفي 1970 زاخو
461 حسن صبري علي فاطمه ناقض 1956 زاخو
458 حسن شيخو حاجي فاطمه محمد 1978 زاخو
2057 يوسف لوند حاجي نارنج احمد 1961 زاخو
448 حسن خلف علي عائشة ابراهيم 1975 زاخو
2060 يوسف محمد صالح ليلى خلف 1981 زاخو
2062 يوسف يعقوب شكري عيشة جميل 1971 زاخو
445 حسن حامو عنتر عزية يوسف 1971 زاخو
375 جهور احمد ابراهيم فاطمة صالح 1973 زاخو
468 حسن علي حاجي خوخ تمو 1956 زاخو
1303 علي خالد محو نوره علي 1956 زاخو
982 شعبان عمر محمد حليمة عمر 1972 زاخو
1311 علي رمضان يوسف بسي ابراهيم 1967 زاخو
1539 فندي يوسف حامد حزني خالد 1954 زاخو
1656 محمد احمد ابراهيم عائشه ابراهيم 1976 زاخو
1423 غانم حسين حاجو بهار حسين 1976 زاخو
986 شفيق حمو علو بسي عمر 1970 زاخو
987 شكري ذياب عبدالعزيز هديه علي 1978 زاخو
1129 عبدالباقي يوسف علي سليمه ابراهيم 1981 زاخو
1481 فاطمة حسين عيدو قمري رمو 1947 زاخو
1478 فاطم عبدو خلف آزو عرب 1956 زاخو
1545 فواز احمد يوسف بيروز شاهين 1987 زاخو
1537 فالمرز زعل حسين قدريه مولود 1979 زاخو
1122 عباهللا محمد قاسو خنسه احمد 1969 زاخو
991 شمال حميد خالد شرين هاشم 1977 زاخو
996 شهاب احمد ابراهيم فاطمه صالح 1962 زاخو
1121 عباس محمد عمر صديقه علي 1951 زاخو
1554 فيصل حسن حسين امينة حسين 1975 زاخو
997 شهاب احمد محمد فاطمه محمد 1976 زاخو
1647 محسن هاشم مندو عزيمة مصطفى 1972 زاخو



1300 علي حسين محو مريم محو 1973 زاخو
1411 عيسى خليل محمد قمري حسن 1970 زاخو
1480 فاطم لوند محو خمي عبدي 1954 زاخو
1141 عبدالرحمن ابراهيم غريب فاطمه مصطفى 1971 زاخو
955 سمير محمد حسن خجو فرمان 1979 زاخو
1318 علي عبدو عمر خاني محمد 1907 زاخو
1669 محمد امين حاجي طاهر آوي احمد 1956 زاخو
963 شاآر حسن حسين امينة حسين 1971 زاخو
1483 فاطمه احمد برو غزاله قاسم 1952 زاخو
964 شاآر فقه احمد هزني حامد 1983 زاخو
1421 غائب عمر ابراهيم خديجه يوسف 1976 زاخو
965 شاآر محمود ابراهيم بهار حسو 1966 زاخو
966 شاآر محمود ابراهيم فاطمه شاهين 1985 زاخو
1131 عبدالجبار علي تمو قمري حامو 1969 زاخو
1142 عبدالرحمن احمد دره حسين 1977 زاخو
980 شعبان خالد حامد خاني خليل 1979 زاخو
971 شاها حسين حاجي عزيمه احمد 1966 زاخو
1313 علي سليمان عمر ناز بادر 1970 زاخو
1422 غائب مراد اسماعيل مراري عبدي 1956 زاخو
1067 صبري عبدالكريم خليل ليلى رشيد 1957 زاخو
1666 محمد اسماعيل عبدي برفي عزيز 1955 زاخو
1138 عبدالحميد رمو محو بهار جميل 1971 زاخو
1136 عبدالحكيم عبابكر لزآين بيروز حاجي 1978 زاخو
1535 فالح حسين علي صديقه محمد 1985 زاخو
1536 فالح طحلو علي فاطمه حاجي 1971 زاخو
1003 شيخو حاجي حامو امينه حاول 1951 زاخو
967 شاآر محمود رمو فاطمه حسن 1980 زاخو
1052 صالح يوسف محمد فاطمه محمد 1967 زاخو
1588 آريم انور شاهين خيال ابراهيم 1984 زاخو
1619 لقمان مراد اسماعيل مراري عبدي 1967 زاخو
1044 صالح آري حاجي خمي حمو 1951 زاخو
1084 طالب احمد ابراهيم فيروز ابراهيم 1979 زاخو
1255 عزيز ابراهيم احمد عيده حاجي 1983 زاخو
1595 آلي نصرت محمد فاطمه اسماعيل 1972 زاخو
1258 عزيز سليمان عمر ناز بادر 1964 زاخو

1078 صالح عبدالرحمن اسماعيل حمراء عمر 1973 زاخو
1050 صالح ويردي حسن ليلى جانكير 1956 زاخو
1002 شيخ موسى علي ااسماعيل قمري حسن 1978 زاخو
1599 آمال عمر بادر آوره بنيان 1978 زاخو
1279 علي احمد ابراهيم فاطمه صالح 1968 زاخو
1054 صباح ابراهيم حاجي خاتون تمو 1965 زاخو
1449 فاخر زعل حسين قدريه مولود 1974 زاخو
1450 فارس سليمان حسين زاهده علي 1975 زاخو
1269 عقيل خلو رشيد حليمة حسين 1975 زاخو
1059 صباح علي صوفي عائشه حسين 1978 زاخو
1268 عصمت مصطفى حاجي هزني علي 1966 زاخو
1604 آهدار حسين عبدالكريم نعيمه خليل 1978 زاخو
1602 آنعان قاسم اسماعيل عائشة علي 1971 زاخو
1457 فاضل ابراهيم شمو ميران بيناف 1964 زاخو
1071 صبري آلري سعدون اميه طه 1939 زاخو
1285 علي جعفر آري صديقه حسين 1984 زاخو



1004 شيخو رشيد بالسم دره مندو 1964 زاخو
1298 علي حسين علي قمري باوك 1974 زاخو
1467 فاضل علو ابراهيم شيرو عمر 1969 زاخو
1296 علي حسين صالح صبرية احمد 1973 زاخو
1105 عائشه يوسف حسين حليمه حسو 1951 زاخو
1641 محسن علي تمو غزاله حامو 1970 زاخو
1293 علي حسين بادر خلف شاميان حسن 1971 زاخو
1466 فاضل عبداهللا اسماعيل بهيه صوفي 1970 زاخو
1287 علي حاجي آفر حليمه هسام 1955 زاخو
1087 طاهر بديع طاهر مريم خالد 1927 زاخو
1465 فاضل عباس محمد صافيه علي 1974 زاخو
1622 ليلى احمد حاجي بسى ناصر 1936 زاخو
1430 غزالة حمو يوسف حليمة امين 1936 زاخو
1635 محسن صبري علي فاطمه ناقض 1962 زاخو
1024 صالح حمو علو بسي عمر 1964 زاخو
1027 صالح خليل محمد قمري حسن 1972 زاخو
1034 صالح شيخو حاجي فاطمه محمد 1975 زاخو
1093 ظاهر شمدين صالح قمري عفدك 1973 زاخو
1583 آاميران عبداهللا سليمان امينه احمد 1975 زاخو
1445 غزاله يوسف عثمان مراري هسام 1925 زاخو
1250 عرب عثمان عمر عزيمه عمر 1942 زاخو
1139 عبدالحميد عمر محمد حليمه عمر 1968 زاخو
1102 عائشه علي عمر فاطمه محمد 1940 زاخو
1699 محمد حسين علو نازو يوسف 1971 زاخو
1687 محمد حاول شرف هزني اسماعيل 1935 زاخو
1169 عبدالعزيز محو محمد امينه فرحان 1980 زاخو
913 سعيد مراد قاسم خزال حسن 1973 زاخو
914 سفر احمد علي خديجه بوزي 1973 زاخو
1168 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز صاليه عبيد 1979 زاخو
915 سفر احمد عمر امينه حاجي 1972 زاخو
918 سكفان حمو علو بسي عمر 1973 زاخو
919 سكفان عبدالرحمن محمد زهره موسى 1967 زاخو
910 سعيد عمر تمر غزاله حاجي 1979 زاخو
1351 عمر احمد علي خديجه بوزي 1970 زاخو
1522 فرحان علو ابراهيم شبرو عمر 1962 زاخو
1697 محمد حسين عبدالكريم نعيمه خليل 1982 زاخو
927 سليم عثمان عمر عزيمه عمر 1968 زاخو
928 سليم علي حاجي خوخ تمر 1966 زاخو
1162 عبدالعزيز حاجي رشو صبحه علي 1954 زاخو
1161 عبدالعزيز اسماعيل عبدو بسني يوسف 1966 زاخو
1694 محمد حسين بادر شاميران حسن 1976 زاخو
1160 عبدالعزيز احمد آارس نوري نصرت 1985 زاخو
1201 عبداهللا جمعه آري امينه حسين 1979 زاخو
1222 عبدو شاهين يوسف خوخي علي 1955 زاخو
1366 عمر خلو رشيد حليمة حسين 1968 زاخو
1514 فتحي اسماعيل عبدو بسني يوسف 1967 زاخو
1375 عمر عبدالرحمن قاسم شيرين صادق 1949 زاخو
885 سعدصباح احمد ترفة خضر 1981 زاخو
1387 عمر آلي ابراهيم آوري سليمان 1951 زاخو
1176 عبدالكريم اسماعيل عبدو بسني يوسف 1965 زاخو
889 سعدون محمد صالح هزني موسى 1972 زاخو
1192 عبداهللا ابراهيم علي غزاله آيلو 1972 زاخو



1392 عمر محمد درويش حزني موسى 1954 زاخو
1355 عمر تمر خلف فاطمه رمضان 1932 زاخو
893 سعود عبدالعزيز حاجي هديه احمد 1975 زاخو
1353 عمر بادر خلف بنده حاول 1953 زاخو
1520 فرحان خلو رشيد حليمه حسين 1972 زاخو
897 سعيد ابراهيم محمد زآيه علي 1980 زاخو
1395 عمر محمد يوسف فاطمه علي 1963 زاخو
904 سعيد حمو علو بسي عمر 1957 زاخو
1521 فرحان صالح طحلو وسيله غريب 1971 زاخو
1194 عبداهللا احمد حسن دره حسين 1978 زاخو
1708 محمد خليل محمد قمري حسن 1976 زاخو
1196 عبداهللا احمد عثمان غزاله شاهين 1965 زاخو
891 سعود رمضان محمد حزني حسين 1970 زاخو
1330 علي قاسم حسين مراري برو 1945 زاخو
1678 محمد حاجي حسو عائشه سليمان 1965 زاخو
1506 فاطمه آيلو عبو قمريه حسين 1942 زاخو
1149 عبدالرحمن نايف ابراهيم غزالة علي 1974 زاخو
1496 فاطمه درويش عبداهللا آوري بللي 1932 زاخو
1530 فرهاد سعدي محمد بهيه فرحان 1984 زاخو

1 طاوه رشيد     حسين علي احمد 1966 زاخو
1324 علي عفدو ابراهيم بهار رشو 1964 زاخو
1676 محمد تمو عثمان فاطمه ابراهيم 1937 زاخو
951 سليمان محمد هسن خمي موسى 1951 زاخو
1158 عبدالعزيز احمد سليمان خنسه عبدالرحمن 1978 زاخو
1326 علي عمر علو خيال خلو 1973 زاخو
1220 عبدالوهاب علي تمو غزال حامو 1964 زاخو
950 سليمان محمد حسن خزال خليل 1952 زاخو
1145 عبدالرحمن حسن محو عدله عمر 1964 زاخو
1327 علي عمر علي فاطمه محو 1945 زاخو
1408 عيدان حسين محو مريم حمو 1976 زاخو
1152 عبدالرزاق محمد رشيد امينه طاهر 1956 زاخو
1527 فرمان عبدو يوسف آوزل علي 1949 زاخو
1410 عيسى احمد عثمان غزاله شاهين 1973 زاخو
1203 عبداهللا حاجي علي خوخي محو 1947 زاخو
934 سليمان حسين سمو عزيمه عبدالغفور 1951 زاخو
223 الياس خلف خضر حبسه محمد 1951 روز هالت - زمار
42 ابراهيم سليمان قادر مريم احمد 1953 رشيديه - زمار
856 زهري حاجي عمر اسيا عرب 1949 رشيدية - موصل
1484 فاطمه احمد عارف عيشي رشو 1944 رشيدية - موصل
572 حليم مراد برك امينه يوسف 1925 رشيدية - موصل
1761 محمد علي مراد جواهر خالد 1926 رشيدية - موصل
806 رشيد علي حسو مريم آلش 1977 رزآاري
710 خليل ابراهيم احمد قمري ابراهيم 1970 رزآاري
1110 عادل محمد امين حسين حزني حامد 1978 رزآاري
1446 فؤاد احمد حامد هزني قاسم 1967 رزآاري
1243 عدنان علي ابراهيم امينه حسين 1970 رزآاري
905 سعيد خليل علي قمري احمد 1962 رزآاري
1683 محمد حامد ابراهيم بسي ابراهيم 1966 رزآاري
771 دلشاد يوسف خالد عائشه آلش 1985 رزآاري
668 خضر ابراهيم احمد قمري ابراهيم 1979 رزآاري
1393 عمر محمد عمر خوخي يوسف 1950 رزآاري
1713 محمد رشيد محمد عمشه رشيد 1976 رزآاري



1513 فتاح ابراهيم حسين حليمه عثمان 1969 رزآاري
851 ريزان محمد حامد قمري حسين 1989 رزآاري
752 خورشيد ابراهيم محمد نازي حسين 1985 رزآاري
427 حسام حيول احمد سلطانه حسين 1965 رزآاري
1670 محمد امين حسين خالد طيبه عبدي 1956 رزآاري
1114 عامر محمد امين حسين حزني حامد 1982 رزآاري
1299 علي حسين علي نازي قاسم 1970 رزآاري
728 خليل علي جندي قمري محمد 1927 رزآاري
165 احمد محمد قاسم قمري سعدون 1970 رزآاري
1717 محمد سعيد خليل ليلى عبداهللا 1981 رزآاري
401 حامد ابراهيم حامد بسي محمد 1927 رزآاري
1346 عمر ابراهيم احمد قمري ابراهيم 1977 رزآاري
1833 محو عمر حسو حزني قاسم 1951 رزآاري
677 خضر حميد هسام فاطمه رشيد 1981 رزآاري
598 حميد موسى خالد فاطم خلف 1955 رزآاري
551 حسين آلش عبداهللا فاطمه حاجي 1966 رزآاري
1843 مردان درويش حيول نازي ابراهيم 1983 رزآاري
582 حمود ابراهيم علي نازي محمد 1988 رزآاري
1460 فاضل حاجي شابي هزني حاجي 1947 ربيعه\عوينه
176 احمد يوسف هسام هزني علي 1946 ربيعه \عوينه
1018 صالح احمد يوسف لؤلؤه آلش 1976 ربيعه - عوينه
2027 وليد محمد علي نشميه سعدون 1975 -قلعة موسى رش ربيعة
1892 مقبوله محي جاتين هيفاء محمد 1943 ربيعة قرب بريد
1531 فريده احمد عبدي غزاله يوسف 1960 قلعة موسى رش - ربيعة
1202 عبداهللا جميل حسين غزاله عبدالرحمن 1986 ربيعة
775 دنيا محمد حسو بهيه برجس 1947 ربيعة
658 خديجه محمد سليمان شعري احمد 1927 ربيعة
608 حياة زرعلي محمد شرافت عبداهللا 1969 ديانا
443 حسن حاجي هسام سينم محمود 1945 دوميز فائدة
246 امينه صالح اسماعيل ستيه خليل 1925 دوميز - فائده
116 احمد حسين احمد نوره شيخو 1956 دوميز - زمار
1729 محمد صالح احمد مريم احمو 1930 دوميز - زمار
1256 عزيز حسين خلف شاهه مصطفى 1956 دوميز - زمار
975 شرف بادر درويش وضحه ملو 1953 دوميز - زمار
36 ابراهيم خلو عزو زهره احمد 1950 دوميز - زمار

1652 محمد ابراهيم صوفي خوخي حاجي 1932 دوميز - زمار
1638 محسن عزيز علي غزاله حسين 1956 دوميز - زمار
1668 محمد الياس احمد امينه خضر 1948 دوميز - زمار
125 احمد درباس احمد بفرو غازي 1934 دهوك - نوهدرا
926 سليم ابراهيم محمود بدريه سليمان 1976 دهوك - بروشكي
2059 يوسف محمد رشيد امينه طاهر 1957 دهوك
1156 عبدالعزيز ابراهيم محمد دره حسين 1066 دهوك
627 خالد فاضل عبدالحميد غزاله سعدون 1970 دهوك
603 حواس احمد محمد فاطمه علي 1954 دهوك
523 حسين سليمان محمد حليمه محمد 1946 دهوك
1190 عبداللة رمضان خلو جميله شكري 1979 دهوك
1164 عبدالعزيز خليل عبد بيروز عبدالعزيز 1966 دهوك
384 حاجي احمد محمد حزني حسين 1970 دهوك
421 حزني حسين احمد نازي حسين 1931 دهوك
1978 نوره محي محمد دره داؤد 1917 دهوك
418 حجي الياس شيخو نوفه نعمان 1957 دهوك
1104 عائشه محو مراد هزني عثمان 1950 دهوك



281 بشار خضر حاجي حليمه عمر 1969 دهوك
1249 عرب عبدي جانكير عيشو حسو 1923 دهوك
273 برجس رمضان خلو جميلة شكري 1974 دهوك
348 جمال بشير محمد نوره علي 1963 دهوك
1165 عبدالعزيز شيخو عزيز فاطمه محمد 947 دهوك
862 زينب رشيد قاسم الماس عمر 1932 دهوك
573 حليمه بابير حسن خوخي بيرو 1933 دهوك
1407 عوينه عبدالكريم يوسف نوره رشيد 1961 دهوك
1621 ليلى ابراهيم عبدي نادره محو 1917 دهوك
1295 علي حسين سليمان صبريه علي 1975 دهوك
1912 موسى شمر صبري فاطمه ابراهيم 1967 دهوك
909 سعيد علي ابراهيم آورى سليمان 1958 دهوك
86 ابراهيم مطو قلندر حزنه غربي 1943 دهوك

1337 علي محمد مطو نوره محي 1957 دهوك
631 خالد نواف عبدالرحمن فاطمه علي 1965 دهوك
1916 موسى مصطفى ابراهيم جويره عبداهللا 1957 دهوك
1281 علي احمد نعمو آوزل هسن 1952 دهوك
1406 عوينان يوسف محمد مريم علي 1955 دهوك
142 احمد عزو حسن فاطمه مصطو 1956 دهوك
82 ابراهيم محمد قبو امينه مطني 1970 دهوك

1305 علي خلف محي فاطمه هسن 1964 دهوك
798 رشيد احمد محمد حزني محمد 1967 دهوك
954 سمير خالد محمد صديقة فارس 1978 دهوك
225 الياس محمود احمد مطره يونس 1972 دهوك
773 دلمان الوند خلف امينه رشيد 1977 دهوك
1277 علي ابراهيم مراد فجرو خالد 1952 دهوك
783 ديوالي محمد ابراهيم نازي عبداهللا 1963 دارتو - عقرة
1458 فاضل ابراهيم عمر فاطمه محمد 1956 خيلخ - زاخو
1512 فالح علي احمد رفعه عبدالعزيز 1956 خمد اغا - زمار
1109 عادل شكو عبدك رحيمه رمضان 1968 خليلكان -عقرة
249 امينه عمر حسو خاني محو 1922 خليلكان- عقرة
298 بهيجه ابراهيم اسماعيل حليمه حسن 1947 خليلكان - عقرة
1306 علي خليل ابراهيم بدري علي 1968 خليلكان - عقرة
596 حميد صالح تاج الدين امينه صوفي 1970 خليلكان - عقرة
782 ديوالي جاسم علي فاطم صادق 1974 خليلكان - عقرة
1286 علي حاجي عثمان شيرين هسن 1954 خليلكان - عقرة
585 حمود صالح درويش مريم عمر 1984 خليلكان - عقرة
1230 عبدي سليمان عمر عائشه عبدي 1954 خليلكان - عقرة
1855 مروان عبداهللا خلف حليمه ابراهيم 1983 خليلكان - عقرة
974 شاهين علي حسين ليلى احمد 1967 خليلكان - عقرة
1383 عمر علي حسين ليلى احمد 1968 خليلكان - عقرة
1534 فقه عبداهللا صوفي عائشه علي 1969 خليلكان - عقرة
1101 عائشه علي اسماعيل ليلى تاج الدين 1969 خليلكان - عقر
1246 عدوله مراد محمد فاطم علي 1932 خليلكان - زمار
1042 صالح قاسم ابراهيم ليلى يوسف 1954 خليلكان - ربيعة

7 ابراهيم احمد آلش عائشه خالد 1956 خليلكان - ربيعة
590 حميد حاجي هسام خمي حسين 1918 خليلكان
1605 آهدار علي آرنك نهاري زبير 1977 خراب ديم - باتيل
1332 علي آرنك عبداهللا خوخي بادر 1973 خراب الديم - باتيل
754 داود رسول محمد خاني حمو 1939 خاني - زمار
275 برفي جيجو زلفي عائشه نراد 1930 خانك - سميل
1433 غزاله جيجو زلفي عيشي مراد 1920 خانك - سميل



651 خدر علي حمو غزاله جيجو 1952 خانك - سميل
949 سليمان آرتان خالد روشى خديده 1979 خانك - سميل
1025 صالح خالد تعلو بيزار يوسف 1968 خانك - سميل
1308 علي دولماز ناصر غزاله عيدو 1923 خانك - سميل
1529 فرهاد خلف علي خاني خليف 1975 خانك - سميل
1560 قادو آورو دولمز ريحانه شمو 1932 خانك - سميل
1288 علي حسن شمو اسيا يوسف 1980 خانك - سميل
1524 فرحان محمد اسماعيل امينه علي 1979 خانك - سميل
1231 عبدي يوسف ناصر خم حاجي 1917 خانك - سميل
1315 علي شهاب ابراهيم آوثر نعمت 1962 خانك - سميل
1236 عتي مراد حجي نيساني بكو 1948 خانك - سميل
676 خضر حمو برو باريك علي 1969 خانك - سميل
525 حسين شرف قوري خمي محو 1952 خانك - سميل
624 خالد علي حمو غزاله جيجو 1963 خانك - سميل
1950 نبيل شاهر عمو آلي قورو 1982 خانك - سميل
493 حسن ناصر سلي شمي دورمز 1980 خانك - سميل
1292 علي حسين اسماعيل حمره عثمان 1912 خان صفيه - زمار
1927 نازي احمد بادين حزني عمر 1954 خان تحتك - زمار
426 حزين محمد قاسم آلي محمد 1931 خان تحتك - زمار
1419 عيشى موسى مراد شيرو محو 1947 خان تحتك - زمار
1610 آوفي آلي محمد بسي شرف 1943 خان تحتك - ربيعة
978 شرين محمد يحيى آوزل محمد 1951 خان اصفيه -زمار
459 حسن صالح سلو عيشه حسن 1950 خان اصفيه - زمار
1159 عبدالعزيز احمد غازي حواء محمد 1946 خان اصفيه - زمار
425 حزني عبدي مراد نوري برهي 1951 خان اصفيه - زمار
466 حسن عجل خليل فاطمه طه 1949 خان اصفيه - زمار
2032 ياسين رشو عثمان هزار عبدي 1954 خان اصفيه - زمار
1834 محي محمد حاجي هاجر آري 1910 خان اصفيه - زمار
795 رشو ابراهيم صالح رغده جاسو 1955 خان اصفيه - زمار
1485 فاطمه احمد غازي حواء بالل 1937 خان اصفيه - زمار
2023 وضحه محمد رشيد قمري حامد 1956 خان اصفيه - زمار
131 احمد سليمان عمر ليلى حسن 1952 خان اصفيه - زمار
1704 محمد خالد غازي شرين محمد 1951 خان اصفيه - زمار
1630 ماجده خليل عبدالكريم مريم عبدالكريم 1950 خان اصفيه - زمار
1969 نورالدين خليل علي غزاله دانيال 1960 خان اصفيه - زمار
394 حاجي محو ابراهيم حزني افدل 1938 خان اصفيه - زمار
1575 قمري عمر جانكير خانزي حسين 1919 خان اصفيه - زمار
562 حسين مهندس ابراهيم غزاله يوسف 1955 خان اصفيه - زمار
1441 غزاله علي حاجي خوخه تمر 1930 خان اصفيه - زمار
864 زينب عمر حسن خاني علي 1930 خان اصفيه - زمار
1444 غزاله آالو علو سينم حاجي 1941 خان اصفيه - زمار
1336 علي محمد علي خديجه احمد 1953 خان اصفيه - زمار
649 خجي مصطو احمد مريم خلو 1935 خان اصفيه - زمار
1633 محسن احمد اسماعيل خانم حاجي 1953 خان اصفيه - زمار
576 حمد ابراهيم صالح رغده جاسم 1937 خان اصفيه - زمار
1913 موسى عبدالرحمن محمد زهره موسى 1967 خان اصفيه - زمار
1618 لقمان محمود محمد زآيه سليمان 1964 خان اصفيه - زمار
1372 عمر شمر صبري فاطمه ابراهيم 1969 خان اصفيه - زمار
1942 نافع خليل يوسف فاطمه عمر 1966 خان اصفيه - زمار
1596 آلي يوسف يعقوب امينه احمد 1955 خان اصفيه - زمار
1075 صديقه حسن رشو فاطمه ابراهيم 1943 خان اصفيه - زمار
1091 طه عمر حسن همامه حسن 1935 خان اصفيه - زمار



319 تقي محمد حسين امينه حاجي 1951 خان اصفيه - زمار
546 حسين فتاح محمد حواء محمد 1922 خان اصفيه - زمار
1716 محمد سعيد احمد غازي حواء محمد 1940 خان اصفيه - زمار
519 حسين خليل علي غزاله دانيال 1951 خان اصفيه - زمار
960 سينم علي شاهين مريم اسماعيل 1931 خان اصفيه - زمار
256 امينه محمود عبدي عدله عرب 1960 خان اصفيه - زمار
46 ابراهيم عبدي مراد نورى برهي 1948 خان اصفيه - زمار

1752 محمد علي حمزه صافيا احمد 1918 خان اصفيه - زمار
1197 عبداهللا احمد غازي حواء محمد 1919 خان اصفيه - زمار
547 حسين فقه حاجي خاني حاجي 1955 خان اصفيه - زمار
1754 محمد علي خليل علي غزاله دانيال 1953 خان اصفيه - زمار
703 خلف عمر آوجر بسي رسول 1920 خان اصفيه
1502 فاطمه علي عبدالكريم زينب عبدالكريم 1930 خان اصفية - زمار
278 بسنه سليم طه شرين مصطو 1926 خان اصفية - زمار
337 جعفر عبد حسين ليلى احمد 1957 حي نهروان - موصل
1074 صبريه مصطفى سعدي فخريه ميرو 1947 حي النهروان - موصل
685 خضر محمد قادر ثالثه احمد 1953 حمو آلو - زمار
1516 فتحي صالح شيخو امينه محمد 1953 حمد اغا - زمار

4 عمشه علي قدريه صالح قاسم 1935 حمد اغا - زمار
1874 مسعود حاجي احمد فاطمه احمد 1980 حمد اغا - زمار
1541 فهيمه الياس خليل حليمه محمد 1951 حمد اغا - زمار
1356 عمر جانكير آمو ليلى رمضان 1951 حمد اغا - زمار
1690 محمد حسن صالح نوره خضر 1953 حمد اغا - زمار
1179 عبدالكريم خليل محمد آوزل هسام 1951 حمد اغا - زمار
1695 محمد حسين خالد فاطمه محمد 1927 حمد اغا - زمار
1343 علي يوسف خالد امينه محمد 1950 حمد اغا - زمار
397 حازم صالح شيخو امينه محمد 1954 حمد اغا - زمار
41 ابراهيم خليل محمد آوزل هسام 1957 حمد اغا - زمار
801 رشيد حسين صالح حزنه احمد 1951 حمد اغا - زمار
1014 صالح ابراهيم حسن خديجه محمود 1942 حمد اغا - زمار
1338 علي محمد موسى هوى حاجي 1955 حمد اغا - زمار
1479 فاطم علي احمد خانم علي 1927 حمد اغا - زمار
1452 فارس مصطفى عزيز حزنه سليمان 1957 حمد اغا - زمار
1661 محمد احمد محمد رغدى خالد 1934 حمد اغا - زمار

1007
شيرين عبدالرحمن حجي 

محمد فصوله عبدالكريم 1949 حمد اغا - زمار
709 خليل ابراهيم احمد فصوله مصطفى 1969 حمد اغا - زمار
191 ازهر سليمان شيخو اسيا احمد 1969 حمد اغا - زمار
1986 نورى طاهر محمد ميرم عثمان 1944 حمد اغا - زمار
1377 عمر عبدو عمر شكريه مصطفى 1952 حمد اغا - زمار
1582 آامله سليمان حسين فاطمه حاجي 1962 حمد اغا - زمار
212 اسيا احمد عزيز ليلى عبدي 1930 حمد اغا - زمار
162 احمد محمد صالح قمري ابراهيم 1952 حمد اغا - زمار
258 امينه هاشم حسن غزاله عبدي 1917 حمد اغا - زمار
621 خالد صالح شيخو امينه محمد 1978 حمد اغا - زمار
1291 علي حسين ابراهيم خمي محمد 1934 حمد اغا - زمار
498 حسين ابراهيم حسين وضحه سليمان 1947 حمد اغا - زمار
378 جويره علي برآو فاطمه يوسف 1954 حمد اغا - زمار
362 جميل حسين ابراهيم مريم آورآيس 1957 حمد اغا - زمار
1908 موسى ابراهيم ميكائيل فصوله حسن 1922 حمد اغا - زمار
1838 مراد علي عمر عيشي آرو 1945 حمد اغا - زمار
2035 يوسف ابراهيم حاجي خمي مراد 1969 حمد اغا - زمار



1397 عمر مصطفى عمر مومن حسن 1931 حمد اغا - زمار
788 ذيبان ابراهيم حاجي قمري رمو 1957 حمد اغا - زمار
777 دواد محمد عمر زآيه هسن 1953 حمد اغا - زمار
1820 محمود علي محمود مريم حسين 1956 حمد اغا - زمار
970 شاها احمد حسن خاني حسين 1957 حمد اغا - زمار
1275 علي ابراهيم حسين وضحه سليمان 1952 حمد اغا - ربيعة
174 احمد يوسف حسين بسي علي 1946 حمد اغا  - زمار
301 بهيه علو عمر قطي عفدو 1950 حمد اغا
309 بيروز سليمان يوسف ليلى حسو 1937 حمد اغا
1046 صالح محمد علي خنسه علي 1950 - العياضيه حكنه
1290 علي حسن ناصر عاتيه ابراهيم 1947 - العياضيه حكنه
1861 مريم احمد محمود آرحه ابراهيم 1927 - العياضية حكنه
697 خلف حسين ناصر فاطمه عثمان 1949 حكنه
467 حسن عفدو ابراهيم بهار رشو 1984 جم آورك-زاخو
144 احمد عفدو ابراهيم بهار رشو 1974 جم آورك - زمار
181 ادريس بنيان حيول عائشه علي 1971 جم آورك - زاخو
882 سعد صباح احمد قمري بلي 1984 جم آورك - زاخو
529 حسين عبدو عمر عزيمه محو 1980 جم آورك - زاخو
666 خشريه يوسف حسين نوره مراد 1962 جم آورك - زاخو
1206 عبداهللا خلف علي فاطم خلف 1964 جم آورك - زاخو
2056 يوسف لزآين عرب جمد درباس 1956 جم آورك - زاخو
1782 محمد لزآين عرب آوزل علي 1972 جم آورك - زاخو
1706 محمد خلف علي فاطم خلف 1953 جم آورك - زاخو
857 زوبع محمد عمر مقبوله خضر 1984 جم آورك - زاخو
1702 محمد حسين مراد عيسي محمود 1951 جم آورك - زاخو
437 حسن بلي عمر خمي عيسى 1968 جم آورك - زاخو
2068 يونس خلف علي فاطم خلف 1968 جم آورك - زاخو
738 خليل لزآين عرب جمد درباس 1967 جم آورك - زاخو
1851 مرعي حسن عمر خنسه محمد 1972 جم آورك - زاخو
618 خالد سليمان علي ليلى عمر 1971 جم آورك - زاخو
1086 طالب محمد عمو بسه عفدو 1967 جم باهيف - زمار
1434 غزاله رمضان علي آلو علو 1980 جم باهيف - زمار
1818 محمود علي ابراهيم ليلى علي 1945 جم باهيف - زمار
1440 غزاله علو عمر خانزي عمر 1928 جغري - زمار
1611 آوفي محمود فتو آوزل محمود 1952 جغري - زمار
1477 فاطم صوفي شوفو منجول عمر 1926 جغري - زمار
836 رمضان علي حسن فاطم عبدو 1947 جغري - زمار
1360 عمر حسن ابراهيم عيشه جهاد 1947 جغري - زمار
1918 موفق عمر حاجي خاني تمر 1950 جغري - زمار
1359 عمر حاجي ابراهيم آوزل رمو 1928 جغري - زمار
1852 مرعي حسن مطو آورى عزام 1957 جغري - زمار
1657 محمد احمد خلف عيشي محمود 1955 جغري - زمار
153 احمد عمو صوفي مراري محمد 1951 جغري - زمار
420 حزني حاجي ابراهيم آوزل رمضان 1924 جغري - زمار
767 دري شريف علي حزني حاجي 1950 جغري - زمار
196 اسالم هسن اسماعيل قمري ابراهيم 1956 جغري - زمار
1405 عونه احمد علي بسي عبدي 1941 جغري - زمار
1271 علو صوفي شيفو منجول عمر 1939 جغري - زمار
270 برجس حاجي احمد آوري صوفي 1951 جغري - زمار
1608 آوره عزام قلندر فاطمه علي 1932 جغرى - زمار
111 احمد حسن ابراهيم عيشه مراد 1927 جغري
1157 عبدالعزيز احمد حسن امينه رمضان 1950 جغري



30 ابراهيم حسو علي امينه خلف 1942 جصه - زمار
759 دره حسين محمد فصوله جاجو 1954 جصه - زمار
700 خلف عزو عمر خانه خلف 1944 جصه - زمار
224 الياس شيخو احمد خانه محمد 1954 جصه - زمار
579 حمو بادر علي قمري خنجر 1952 جخري - زمار
2001 هزاره رشيد عمر حسين فاطمه ابراهيم 1963 جخري - زمار
456 حسن سفر رشيد قمري عمر 1957 تلكيف
481 حسن محمد طاهر فاطمه حسين 1955 تلكيف
156 احمد آري حسين قمري طاوه 1947 تلكيف
2069 يونس خليل حسن فصوله شيخو 1953 تل موسى - زمار
815 رفعه عثمان علي امينه مسلم 1927 تل موسى -  زمار
1543 فهيمه محمد محمد فصوله علي 1944 تل موس - زمار
1532 فضيله يونس محمد امينه حسين 1948 تل موس - زمار
1415 عيشي عباس حمد غزال حسين 1953 تل موس - زمار
338 جعفر عبدالرحمن حسين عدول بنيان 1945 تل موس - زمار
802 رشيد حسين علي عائشه ابراهيم 1952 تل موس - زمار
1317 علي عبداهللا حيتو فاطمه سلو 1942 تل موس - زمار
1259 عزيز شيرو احمد دره سليمان 1954 تل موس - زمار
1673 محمد بكر خلو دره ابراهيم 1955 تل موس - زمار
1971 نوره ابراهيم حسن دره محمد 1942 تل موس - زمار
491 حسن موسى حسو نوره محمد 1950 تل موس - زمار
68 ابراهيم آينجو خلو سالله قادر 1955 تل موس - زمار

1404 عواد محمد قادر دره بشار 1939 تل موس - زمار
943 سليمان عبداهللا حيتو فاطمه سلو 1942 تل موس - زمار
1173 عبدالكريم ابراهيم هوار زرآه سمعو 1947 تل موس - زمار
2066 يونس حسن بشار امينه محمد 1957 تل موس - زمار
1850 مرعي حسن سليمان منجوله خضر 1951 تل موس - زمار
1744 محمد عزو حيتو خانه احمد 1955 تل موس - زمار
699 خلف طابور خضر حبسه خلف 1936 تل موس - زمار
680 خضر سليمان حسين سالله علي 1950 تل موس - زمار
674 خضر بشار حسن آجانه حيتو 1949 تل موس  - زمار
2031 ياسين خلف عزو دره خضر 1950 تل مرك - زمار
803 رشيد خضر حسين فاطمه سليمان 1943 تل مرك - زمار
1517 فتحيه محمد مراد عزيمه عمر 1957 تل مرك - العياضيه
675 خضر حسين احمد دره خلف 1949 تل مرك - العياضيه
1997 هدوله ابراهيم احمد فاطمه عنيز 1947 تل مرك - العياضيه
110 احمد حسن ابراهيم دره احمد 1952 تل مرك - العياضيه
221 الياس حسين احمد دره خلف 1955 تل مرك - العياضيه
1325 علي عمر خلف غره خضر 1957 تل مرك - العياضية
565 حسين يوسف خضر فاطم رشيد 1930 تل ذيبان - زمار
1493 فاطمه خلف جمعه خنسه سليمان 1956 تل خضر
1765 محمد عمر حسين حليمه جانكير 1922 تل ابو ظاهر - زمار
890 سعود رشيد محمد عونيه علي 1956 تل ابو ظاهر - زمار
1426 غريب صبري آري امينه خليل 1983 تل ابو ظاهر - زمار
921 سلطان عباس حمد غزاله حمد 1932 تل ابو ظاهر - زمار
501 حسين اسعد حاجي حزني علي 1950 تحتوآا - زمار
708 خليل ابراهيم احمد امينه صالح 1953 بيدار - زاخو
1328 علي عمر ميرزا نازي برندار 1971 بيدار - زاخو
948 سليمان عمر ميرزا نازي برندار 1974 بيدار - زاخو
164 احمد محمد فرحان عيشي سمو 1975 بيدار - زاخو
811 رشيد محمد رشيد مريم محمد 1979 بيدار - زاخو
1329 علي عمر هسن فاطم يوسف 1965 بيدار - زاخو



1012 صافيه رشو هسام امينه عمر 1953 بيدار - زاخو
1043 صالح قاسم صوفي غزاله علي 1946 بيدار - زاخو
1088 طاهر عبدالغفور صالح عيشي محمد 1938 بيدار - زاخو
241 امينه حسن احمد عيشي حسن 1935 برزان - زمار
1870 مريم محمود احمد خديجه خضر 1964 برزان - زمار
1832 محو سمو محو مريم عبداهللا 1932 برزان - زمار
379 جويره عمر حمو حمديه علي 1946 برزان - زمار
1952 نجم سليمان خضر وضحه احمد 1942 برزان - زمار
1150 عبدالرحمن يونس خضر نوره ابراهيم 1947 برزان
1819 محمود علي سمو فاطمه عبداهللا 1951 برديا -زمار
737 خليل آري موسى مريم عبدي 1955 برديا - زمار
1956 نزار جمه رشو حزني يوسف 1985 برديا - زمار
1420 غائب احمد بالل نهاري جالاللدين 1955 برديا - زمار
724 خليل شيخو احمد بيرو عزوم 1929 برديا - زمار
785 ذياب علو عمو قطي عبدو 1949 برديا - زمار
243 امينه رمضان اسماعيل سينم حسو 1961 برديا - زمار
74 ابراهيم محمد حسن خزال خليل 1942 برديا - زمار
944 سليمان عبدو محمد خاني محمود 1950 برديا - زمار
145 احمد علو عمو فطي عفدو 1945 برديا - زمار
423 حزني خليل حمو فاطمه عفدي 1932 برديا - زمار
1598 آمال عمر اسماعيل ليلى نحي 1934 برديا - زمار
1294 علي حسين رمو هدله دولمز 1948 برديا - زمار
1011 شيفاء صالح حسين ريزو يعقوب 1942 برديا - زمار
489 حسن مصطفى سعدي فخريه ميرو 1949 برديا - زمار
571 حليم عفدي مصطفى نوري خالد 1927 برديا - زمار

1008 شيرين محمد حجي مصطفى خزال ابراهيم 1935 برديا - زمار
282 بشار علي مصطفى عيشي جانكير 1953 برديا - زمار
1901 مهدي ابراهيم موسى نوره خليف 1948 برديا - زمار
168 احمد مصطفى احمد فاطمه محمد 1929 برديا - زمار
109 احمد حجي رشيد بهيه محمد 1949 برديا - زمار
1814 محمود طاهر شمدين سلطانه ابراهيم 1944 برديا - زمار
1987 نوري طاهر محمد ميرم عثمان 1944 برديا - زمار
1867 مريم شاهين مصطفى فاطمه مرزا 1932 برديا - زمار
460 حسن صالح محمد بسي حاجو 1956 برديا - زمار
159 احمد محمد رسول خشري مراد 1945 برديا - زمار
1005 شيرو حمود عفدي حزنو مراد 1925 برديا - زمار
1051 صالح يوسف علي ترآيه شاهي 1947 برديا - زمار
1817 محمود عبو اسماعيل امينه مراد 1961 برديا - زمار
1662 محمد احمد مصطفى خديجه ابراهيم 1953 برديا - زمار
1379 عمر علي ابراهيم غزاله عبدي 1957 برديا - زمار
1748 محمد علو عمو فطي عبدو 1944 برديا - زمار
559 حسين محمد علي مطره علي 1957 برديا - زمار
887 سعدون ابراهيم حمي فاطمه علي 1978 برديا - زمار
518 حسين خليل حمو امينه ابراهيم 1956 برديا - زمار
1981 نورى احمد حاجي امينه رشيد 1955 برديا - زمار
1559 فيصل يوسف عمر ترآيه شاهر 1953 برديا - زمار
453 حسن رشيد حسين فلك ابو بكر 1952 برديا - زمار
656 خديجه علي احمد خانه محمد 1937 برديا - زمار
1234 عبيد شرو اسماعيل آزو خلو 1957 برديا - زمار
1232 عبيد احمد حسين بان حي 1936 برديا - زمار
1731 محمد صالح يوسف خاني محمد 1976 برديا - زمار



1352 عمر اخو قاسو خجي علي 1922 برديا - زمار
1241 عدله علي محمد غزاله موسى 1927 برديا - زمار
866 ساره يوسف نجم نوره خليل 1922 برديا - زمار
1148 عبدالرحمن محمد عمر زآيه هسن 1956 برديا - زمار
1492 فاطمه خضر ابراهيم خلفه عيسى 1935 برديا - زمار
1769 محمد عمر مصطفى فاطمه محمد 1898 برديا - زمار
31 ابراهيم حسين بلو نوري جاللي 1950 برديا - زمار
512 حسين حجي رشيد حليم خلف 1930 برديا - زمار
1218 عبدالوهاب جميل خليل خجي محمد 1952 برديا - زمار
896 سعود مصطفى ابراهيم جويره عبداهللا 1951 برديا - زمار
1357 عمر جولي سليمان حزني يوسف 1947 برديا - زمار
1207 عبداهللا رشيد حسين فلك ابو بكر 1948 برديا - زمار
450 حسن خلو خالد هزار يوسف 1931 برديا - زمار
1594 آلي مسطو احمي جمعه خدائي 1956 برديا - زمار
1181 عبدالكريم رشيد حسين فلك ابو بكر 1950 برديا - زمار
1869 مريم غريب علي حليم عفدي 1945 برديا - زمار
1790 محمد موسى مراد شيرو محو 1953 برديا - زمار
213 اسيا خليل ابراهيم حزني عبدو 1932 برديا - زمار
257 امينه مراد حمد عائشه اسكان 1922 برديا - زمار
1720 محمد سلو حسو بسي حاجو 1926 برديا - زمار
17 ابراهيم حاجو عزيز امينه عبدالحميد 1929 برديا - زمار

1585 آري مراد موسى آل محمد 1918 برديا - زمار
1385 عمر علي مراد عيشي آرو 1935 برديا - زمار
1721 محمد سليم مراد محمد نعامه سليمان 1939 برديا - زمار
204 اسماعيل عبدي حسين حليمه حسن 1945 برديا - زمار
488 حسن مصطفى ابراهيم جويره عبداهللا 1931 برديا - زمار
1719 محمد سعيد يحيى حسين عيشي حسين 1931 برديا
1066 صبري حسين رشيد نورى مصطفى 1956 برديا
941 سليمان رمضان صالح وسيله عمر 1957 برديا
1879 مصطفى اسماعيل حسين فاطمه احمد 1950 برديا
1847 مرشده احمد حجي رشيد صاري اسماعيل 1967 برديا
1462 فاضل حسن مراد ربيعة سليمان 1960 برديا
942 سليمان صالح محمد بسي مراد 1949 برديا
1953 نجيب حجي رشيد حسين بهيه محمد 1955 برديا
940 سليمان رمضان اسماعيل سليمه حسو 1940 بردا - زمار
539 حسين علي خليل حزني عثمان 1951 بديا - زمار
1319 علي عبو حاجي فاطمه حمو 1952 باورد - باتيل
1473 فاطم حسين حاجي بفر علي 1942 باآرمان - زاخو
1555 فيصل سليمان سيسو بسي عصمان 1983 باعدري
308 بيرزا قاسم ميرزا نازه آارس 1917 باعدرى
100 احمد تيتي هيكل شمي قاسم 1964 باعدر - شيخان
1617 لقمان حسن عبدو عائشه محمد 1976 باستك - سميل
1899 منيس عبداهللا علو غزاله عمر 1965 باستك - زمار
1755 محمد علي رزآو فاطمه عفدو 1973 باستك - باتيل
1108 عادل خلف علي آلي رمضان 1983 باستك - باتيل
1558 فيصل يوسف حاجي ريحانه شاباز 1953 بارزان - زاخو
1910 موسى حاجي غازي عائشه ابراهيم 1973 بارزان - زاخو
73 ابراهيم محمد حامد فاطمه حسين 1937 باتيل
99 احمد تمو حضرو آوزي يوسف 1928 باتيل

1815 محمود طحلو علي فاطمه حاجي 1976 باتيل
14 ابراهيم جانكير ابراهيم آلي تمو 1954 باتيل
736 خليل آري جلو غزالة عمر 1971 باتيل



1340 علي محو حامو عائشه يوسف 1956 باتيل
12 ابراهيم تمر فتو فاطمه خلف 1947 باتيل

1762 محمد علي يوسف فاطمه آري 1948 باتيل
1784 محمد محمود عمو سلطانه تمر 1979 باتيل

8 ابراهيم احمد نعمو فاطمه قاسم 1961 باتيل
6 ابراهيم احمد حسين غزاله حسين 1952 باتيل

946 سليمان عمر حسين نازي صادق 1914 باتيل
883 سعد محمد رشيد عائشه سليمان 1983 باتيل
1684 محمد حامد ابراهيم قمري خلف 1973 باتيل
936 سليمان خالد حسين عائشه شرف 1950 باتيل
85 ابراهيم مسيحه محمد ليلى دجوار 1922 باتيل
778 ديان عمر رشو بسنه احمد 1977 باتيل
1674 محمد بورتان قاسم قمري عمر 1949 باتيل
1822 محمود عمو يوسف حليم يوسف 1947 باتيل
901 سعيد حامد حبش مريم محمود 1950 باتيل
1711 محمد رشيد عمر فاطمه ابراهيم 1954 باتيل
1750 محمد علي حسين غزال محو 1967 باتيل
1365 عمر خلف سيف الدين غزاله عمر 1933 باتيل
1709 محمد رشو سلو ليلى ابراهيم 1959 باتيل
907 سعيد شعالن محمد آوزل ابراهيم 1982 باتيل
1341 علي هاشم مندو عزيمه مصطفى 1974 باتيل
1412 عيسى علي محمد فيروز برو 1951 باتيل
808 رشيد عمر حسين نازي صادق 1929 باتيل
820 رمضان ابراهيم سعدو عيشه صوفي 1969 باتيل
23 ابراهيم حبش محمد حزني علي 1985 باتيل
55 ابراهيم علي محمد فيروز برو 1964 باتيل
969 شاآر محمود عمو سلطانه تمر 1981 باتيل
22 ابراهيم حاول شرف حزنه اسماعيل 1943 باتيل
21 ابراهيم حامو محو مندو آوزل علي 1956 باتيل
744 خمي ابراهيم بكر هزار علي 1918 باتيل
127 احمد رشيد قاسم الماس عمر 1955 باتيل
561 حسين معزو عفدي حزينه علو 1943 باتيل
605 حواس حسن آنعان ليلو صوفي 1979 باتيل
531 حسين علي احمو بندا عبداللة 1970 باتيل
532 حسين علي بادر امينه احمد 1982 باتيل
1113 عامر احمد نعمو فاطمه قاسم 1972 باتيل
1111 عادل نايف عبيد هديه مصطفى 1977 باتيل
537 حسين علي حسين وسيله حسين 1950 باتيل
304 بوزي آلش محمد خمي ابراهيم 1971 باتيل
1980 نوري احمد برو غزاله قاسم 1968 باتيل
543 حسين عمر خلف حزني جانكير 1970 باتيل
326 جانكير ابراهيم محمد خاني ابراهيم 1966 باتيل
1245 عدنان محمد علي غزاله مراد 1973 باتيل
1128 عبد نايف عبيد هديه مصطفى 1971 باتيل
286 بشير احمد اسماعيل ليلى علي 1965 باتيل
1586 آري هسي محمد عائشه حسو 1961 باتيل
574 حليمه عثمان ابراهيم قمري مصطفى 1939 باتيل
1589 آريم رشيد عمر حسين فاطمه ابراهيم 1973 باتيل
1459 فاضل جميل عبداهللا مريم حسين 1969 باتيل
1945 نايف عبيد محمود شمام حسو 1937 باتيل
588 حمود آلش محمد خمي ابراهيم 1968 باتيل
594 حميد درويش اسماعيل نازي رشيد 1970 باتيل



1934 نازي رشيد قاسم خشيري حاجي 1927 باتيل
1077 صالح احمد ميرزا شريفه محمد 1976 باتيل
1563 قاسم حسن محو عيشي اوصمان 1949 باتيل
473 حسن عمر صوفي حزني ابراهيم 1971 باتيل
1175 عبدالكريم احمد نعمو فاطمة قاسم 1965 باتيل
1191 عبداهللا ابراهيم دولماز خاني يوسف 1958 باتيل
1174 عبدالكريم احمد تمو مراري علي 1968 باتيل
383 حاجي ابراهيم محمد حزني يوسف 1954 باتيل
1525 فرمان احمد عمر امينة حاجي 1976 باتيل
1200 عبداهللا جانكير ابراهيم آلي تمر 1943 باتيل
452 حسن رشو سلو ليلى ابراهيم 1931 باتيل
1511 فاطو علي فتو قمري حاول 1956 باتيل
2052 يوسف علي يوسف مدينه محمد 1962 باتيل
1557 فيصل علي محو قمري عيسو 1976 باتيل
360 جميل ابراهيم دولماز خاني يوسف 1966 باتيل
283 بشما اوصمان عزيز خزال علي 1947 باتيل
354 جمعه حسين شرف نافيه بدري 1983 باتيل
1219 عبدالوهاب صالح علي سلطانه علي 1974 باتيل
1146 عبدالرحمن حسين احمد عمشه سليمان 1952 باتيل
346 جليل ابراهيم سليمان حياه يوسف 1973 باتيل
482 حسن محمد علي عمر فاطمه محو 1970 باتيل
484 حسن محمد عمر زآيه هسن 1950 باتيل
485 حسن محمد نعمو آلي حاجو 1932 باتيل
342 جالل محمد احمد غنيه فرحان 1982 باتيل
341 جعفر آلش محمد خمي ابراهيم 1956 باتيل
490 حسن معزو عفدي حزينه علو 1949 باتيل
1528 فرمان محمد علي نازى عمر 1977 باتيل
1640 محسن علي بادر امينه احمد 1970 باتيل
988 شالل اسماعيل معزو حزينه عمر 1976 باتيل
644 خاني ابراهيم محمد حزني يوسف 1946 باتيل
1625 ليلى بورتان قاسم قمري عمر 1952 باتيل
647 خاني مرد عمو هيري خواجه 1927 باتيل
206 اسماعيل علي حسين غزاله علي 1950 باتيل
1021 صالح اسماعيل معزو حزينه عمر 1978 باتيل
1424 غانم يونس فقه نازي عبدالعزيز 1975 باتيل
718 خليل حسن رشو حليمه احمد 1973 باتيل
1856 مروان ويس حسن غزاله احمد 1978 باتيل
208 اسماعيل معزو عفدي حزينه علو 1956 باتيل
439 حسن جانكير ابراهيم آلي تمو 1970 باتيل
193 اسعد صالح علي سلطانه علي 1972 باتيل
1877 مصطفى ابراهيم علي فجر علي 1962 باتيل
673 خضر احمد عمر امينة حاجي 1978 باتيل
1429 غزال محو حامد سلطانه عفدو 1926 باتيل
688 خطاب عمر عمر آلجين محمد 1984 باتيل
1644 محسن محمد علي نازي عمر 1975 باتيل
1427 غزال حاجي احمد آوري صوفي 1951 باتيل
990 شالن محمد حامد فاطمه حسين 1942 باتيل
1266 عزيمه مصطفى خلف فاطمه حاجو 1939 باتيل
229 امين احمد عمر امينه حاجي 1971 باتيل
227 امين احمد اسماعيل ليلى علي 1971 باتيل
1607 آوردستان يوسف علي حزنه ابراهيم 1991 باتيل
1049 صالح محو سمو خجو حسن 1957 باتيل



1455 فاسم عبدالرحمن قاسم شيرين صادق 1966 باتيل
1038 صالح علي بادر امينه احمد 1975 باتيل
1733 محمد عبدالرحمن علي فاطمه احمد 1917 ام الربيعين - زمار
1178 عبدالكريم حسن قاسم هديه عبداهللا 1956 ام الربيعين - زمار
1053 صالحه محمد عمر خانزي مراد 1927 ام الربيعين - زمار
1205 عبداهللا حسن قاسم هديه عبداهللا 1954 ام الربيعين - زمار
1073 صبري محمد علي مريم شكري 1940 ام الربيعين - ربيعه
1871 مريم يوسف سلو حليمه عثمان 1937 ام الربيعين - ربيعة
267 بدره محمد صالح ريحان مراد 1927 ام الربيعين - ربيعة
1177 عبدالكريم حاجي احمد فاطمه احمد 1956 ام الربيعين - ربيعة
1508 فاطمه مراد يوسف عائشه عمر 1932 ام الربيعين - ربيعة
410 حامد محو حامو عائشه يوسف 1946 ام الربيعين - ربيعة
202 اسماعيل خليل رمو ورده حسين 1948 ام الربيعين - ربيعة
115 احمد حسين احمد امينه رمضان 1948 ام الربيعين - ربيعة
2058 يوسف محمد حاجي حليمه عمر 1955 ام الربيعين
1566 قاسم عمر قباط آلي سيف الدين 1927 ام الربيعين
869 سامي اسماعيل محو آلي والي 1942 ام الربيعين
136 احمد عبدالحميد حاجي عزيمه يوسف 1957 ام الربيعين
43 ابراهيم صالح يوسف فاطمه يوسف 1932 العياضيه

2033 يعقوب محمد سليمان مريم جانكير 1938 اصفيه - ربيعة
611 خاتون سعدون حامد شيرين خلف 1961 اصفيه - ربيعة
511 حسين حبش رشيد نادره عبدي 1956 اصفيه - ربيعة
436 حسن احمد رمضان زريفه زلفو 196 اصفيه - ربيعة
917 سفيان ويسي حسن غزاله احمد 1975 اسماعيل افا - باتيل
1631 مازن ويسي حسن غزاله احمد 1980 اسماعيل افا - باتيل
216 اآرم عبداهللا ابراهيم آوزر عمر 1966 اربيل
27 ابراهيم حسن مضطفى آلجن محمد 1974 اربيل

1226 عبدي احمد صوفي حليمه احمد 1970 ئيسكا -ربيعة
984 شعالن محمد يعقوب حليمه عثمان 1979 ئيسكا -ربيعة
873 ستي حسين خالد قمري حسن 1955 ئيسكا - زمار
983 شعالن حامد حسين آوزل آالي 1953 ئيسكا - زمار
276 برفي عمر اسماعيل نازي خلو 1947 ئيسكا - زمار
2020 وضحه احمد علي بسي عبدي 1050 ئيسكا - زمار
643 خاني ابراهيم بنيامير قمري محمد 1961 ئيسكا - زمار
367 جميل عمر علي قدره قرو 1935 ئيسكا - ربيعة
10 ابراهيم بادر يوسف عائشه حقي 1961 ئيسكا - ربيعة

2072 يونس فقه درويش قمري محمد 1950 ئيسكا - ربيعة
1199 عبداهللا اسماعيل حسين حزني قاسم 1947 ئيسكا - ربيعة
395 حاجي مصطفى سيف الدين خاني يوسف 1950 ئيسكا - ربيعة
1401 عمشه فقه درويش قمري محمد 1947 ئيسكا - ربيعة
1080 صالح يونس فقه نازي عبدالعزيز 1967 ئيسكا - ربيعة
615 خالد حسين عثمان حزني عمر 1956 ئيسكا - ربيعة
1461 فاضل حامد حسين آوزل آالي 1952 ئيسكا - ربيعة
1882 مصطفى درويش محمد خوخي آالو 1950 ئيسكا - ربيعة
1574 قمري عمر تمر فاطمه علي 1948 ئيسكا - ربيعة
555 حسين محمد حامد فاطمه حسين 1947 ئيسكا - ربيعة
552 حسين محمد ابراهيم ليلى عمر 1951 ئيسكا - ربيعة
1348 عمر ابراهيم محمد فاطمه درويش 1925 ئيسكا - ربيعة
170 احمد ميرزا حسين طاووس تاج الدين 1922 ئيسكا - ربيعة
1126 عبد عمر اسماعيل نازي خلف 1953 ئيسكا - ربيعة
1580 قمري يوسف علي خاني خالد 1954 ئيسكا - ربيعة
1821 محمود عمر ابراهيم سلطانه عثمان 1950 ئيسكا - ربيعة



1881 مصطفى حسين احمد ليلى اسماعيل 1957 ئيسكا - ربيعة
117 احمد حسين خالد قمري حسن 1956 ئيسكا
1228 عبدي حسين عثمان حزني محمد 1949 ئيسكا
1390 عمر محمد ابراهيم ليلى عمر 1949 ئيسكا
1307 علي درويش محمد خوخي آالي 1953 ئيسكا
1261 عزيز اللو عمر فاطمه علي 1950  خان اصفيه - زمار




