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آرده محمد علي احمد محمد آاد برا507
عاليه محمد هواساحمد محمد آاآه واز508
آالويش رشيد سعيد احمد محمد آريم احمد 509
امينه محمود فتاحاحمد محمد آريم احمد 510
سعديه عبداهللا سعيد احمد محمد آريم صالح 511
جنور فرج رضااحمد محمد آريم عبداهللا512
فوزيه علي برا احمد محمد آريم يارويس 513
فاطمه ابراهيم آاآهاحمد محمد مامه خان الماس514
فخريه رشيد علي خاناحمد محمد محمود علي 515
اهو قادر احمداحمد محمد محمود آاآه خان516
آوالله جمعه توفيقاحمد محمد مولود محمد517
متري حسين فتاح احمد محمد نادر نوري  518
آالويش فرج محمد احمد محمد نمام علي 519
سعاد محمد عبداهللاحمد محمد هاشم موسى520
مهابات رشيد حمه خان احمد محمد وسين احمد 521
سعاد محمود يوسف احمد محمد ويس مراد 522
مشده عباس امين سعيد احمد محمدصالح علي 523
شمسه خليل اسماعيل احمد محمود حسن محمد 524
سعديه محمد حسناحمد محمود رستم احمد 525
بهيجه رحيم آريماحمد محمود رضا علي 526
شونم بريم حمهاحمد محمود عبدالقادر علي527
طليعه يوسف قادر احمد محمود عزيز آاآه احمد 528
سلمه علي براخاصاحمد محمود مراد مراد خان529
عطيه مارف قادر احمد محمود نادر احمد530



سروه رؤوف سعيد احمد محي الدين نوري 531
رسمية احمد شيرآه احمد مراد تقي الفت532
ابتسام سمين ابراهيم احمد مصطفى ابراهيم غيدان 533
بدريه حسن محمداحمد مصطفى احمد يوسف534
تعبان علي حيدر احمد مصطفى اآبر 535
آالويش خداداد محمد عزيزاحمد مصطفى جبار منصور 536
بيخال عبداهللا ابراهيم احمد مصطفى محمود باوه537
آالب اسماعيل امين احمد مصطفى ولي احمد538
سلوى شاه رضا علي احمد ملك مراد علي 539
سعديه جمعه علي ويساحمد موسى رستم ابراهيم 540
بروين عبداهللا آمراحمد مولود حسين صالح541
شرمين شاآراحمد مولود محمد شريف 542
آالويش حمه خان محموداحمد مولود محمود صفر 543
زينب امان حيدر احمد ميره حسين حسن544
حمديه علي اسماعيل احمد ناصر حسين احمد545
سويبه احمد حميد احمد نعمت مولود حسن 546
اهو علي مردان احمد نمام محمد احمد محمود 547
سكينه حسن حسيناحمد هادي حسين دشتي 548
فاطمه احمد محمود احمد هواس حسين 549
بيان محمد حسن احمد هياس محمد علي 550
سندس محمد علي احمد ولي حسن محمد551
سندس رحيم محمد احمد ولي محمد صالح552
نجيبه محمد عبد المحمداحمد ولي محمود رمضان 553
روناك غريب اميناحمد ويسي اهللا داد عزيز554
جميله محمد صالحاحمد يارويس محمد عزيز555
بالاحمد ياور قادر آريم556
فوزيه عباس حسيناحمد ياور يار آريم بيرام557
فوزيه نصور حسن احمد يعقوب دارا 558



نسرين آرم محمد احمد يوسف سليمان بكر559
ايمان عباس محمداحمد يوسف عبد الحميد رفعت560
خالده حمزه عبدلحميداحمدابابكر عبدالحميد561
شرين مصطفى محمود احمدابراهيم احمد مصطفى562
آل افروز صالحاختر عبدالمحمد محمود563
خاسه سليمان اختر علي محمد عبدالمحمد 564
صبريه محمود اختر محمد امين علي 565
عصمت عبد المحمداختر محمد رسول آاآه ويس566
ريزاو اآبراخالص آريم محمد شريف 567
امينه داوداخالص مراد عزيز مراد 568
نسرين حميد احمدادريس جبار احمد سليم569
انعام حسن بندر ادريس حسين علي حسن570
ميساء خورشيد اسدادريس حميد اسد رستم 571
وداد جمال محمدادريس داود وهاب محمد 572
شيالن جميل مجيدادريس رشيد مجيد عزيز573
سندس مجيد باقيادريس زيدان علي باشا574
سليمه حمد ادريس عباس حسين شيخه575
شرين عثمان محمد ادريس عبدالكريم آوخه رشيد576
سميرة محمود محمد ادريس عبدالمحمد عبداهللا577
شنو حسين حسن ادريس محمد حسين 578
سوزان ستار خورشيد ادريس محمد مولود محمود 579
سروه جالل حميدادريس نظام الدين امين اغا580
هناء حميد آاظم ادهم ابراهيم سلطان 581
نعيمه آريم ولي ادهم اسماعيل حسين علي 582
مليحة مجيد محمدادهم حسين حيدر محمد583
فاطمه مايخان حسنادهم حسين علي رستم584
اخالص نعمت ادهم علي عزيز شفي 585
بفراو حميد محمد ادهم آريم آرم586



نعيمه ناصر حسينادهم مجيد سليمان عبدالرحمن 587
غزاله ابراهيم سعيدادهم مجيد عزيز ولي 588
سهيله توفيق الياسادهم ولي علي آاآه خان589
حليمه عبداهللا اديبه احمد محمد سعيد 590
زآيه عبداهللاديبه علي حسين591
صبيحة محمد اديبه محمد رؤوف عبد الرزاق592
نظيره عمر عبدالكريماراز علي شاوازغيدان593
اوات محمد مراد علي اراز فؤاد احمد شاواز594
ساآار عبداالمير عزيزاراز مصطفى اسماعيل 595
مهابات احسان ميرزااراس برهان ميرزا رحيم596
سلوى علي محمد اراس عبدالجبار محمد رستم597
شه وبو عثمان عبداهللاراس فرحان مردان قاسم598
ديمن قادر حسيناراس فؤاد حسين احمد 599
ثريا محمد حسن رشيد ارام اآبر عمر حسين 600
شادان مريوان محمدارام خليل رشيد احمد 601
متار خداداد اسدارام عادل عبدالرحمن علي602
فاطمه احمدارام عبداهللا عباس امام علي603
شليرعبدالرحيم محمودارام فريق طالب آامل604
الهام آاظم ويساردالن حميد ابراهيم غيدان605
متى ناظم ميرانارسالن حسين ميران مراد606
فاطمه احمد آل مراد ارسالن سعدون محمد عزيز 607
جوان مدحت محمدارسالن عمران ابراهيم علي محمد608
آزال علي ولي ارآان ابراهيم شريف حمد 609
سعاد احمد ارآان ادهم مجيد سليمان 610
لوالو رستم احمد ارآان انور محمد زآي 611
آويستان وسين اهللا دادارآان بابا غيدان فتاح612
تابان عمر جبرائيلارآان توفيق علي محمود613
صديقه علي ولي ارآان حسيب محمد 614



روناك نوري صالحارآان حسين سعيد خانكه615
امل محمد صالحارآان حميد حسين آريم 616
ذآرى عسكر حسن ارآان رشيد شفيق 617
فاضلة خطاب محمود ارآان رؤوف محمد علي 618
سهام قاسم درويش ارآان عبدالرحمن رستم خان619
امال عبداهللا محمدارآان علي حسين620
شكريه حاج علي ارآان فتح اهللا حسن 621
نغم حامد محمودارآان فهد مايخان مراد 622
بروين حسين نجم الدين ارآان آمال حسين محمد 623
ندوه ابراهيم علي ارآان محمد ابراهيم 624
بيداء عاصم محمد ارآان محمد صديق شهاب625
اشواق علي مراد ارآان محمد مراد شامار626
نازنين نوري مجيدارآان محمود محمد حسن 627
سعاد ابراهيم حسين ارآان نادر علي محمد 628
سعاد ابراهيم حسينارآان نادر علي محمد 629
رسميه حسن عزيزارآان نعمت علي محمد 630
جيمن عبدين جاسم ارآان هدايه شاه مار آريم 631
سعاد نريمان آرمارآان يوسف مراد علي 632
يازيه رشيد توفيق اري جليل حيدر مصطفى633
آويستان ابراهيم عبدالرحمناريان جليل ابراهيم قادر 634
رنا آردي محمد اريان عارف ماخان محمد 635
اشراق عدنان سعيد اريان عبدالوهاب قادر 636
زيان جمال خماناريان عمر محمد امين 637
محبوبه خالد سعيد اريان محمد علي مراد 638
سوالف نجم الدينازاد ابراهيم محمود احمد639
خاتون فرج عبدالرحمنازاد احمد ابراهيم علي 640
شونم رشيد محمدازاد احمد رستم اسماعيل 641
الهام عباس محمدازاد احمد شاواز الماس642



فاطمه محمد غيدان ازاد احمد طاهر احمد643
سميره حسين مولود ازاد احمد عبداهللا عباس 644
شيرين قادر مجيد ازاد احمد محمد علي 645
شيماء عبدالغفار جبار ازاد احمد محمود احمد646
بخشان حميد يارويسازاد احمد يارويس محمد647
هويدة عادل عمر ازاد اسماعيل حسين جواد 648
نيكار ستار احمدازاد اغا مراد باوه مراد649
بروين محمود هياس ازاد انور هياس بابي 650
يسرى حسن عليازاد بابا مراد فيض اهللا651
هيام اسماعيل رشيدازاد بهجت محمد صالح652
هيوا رشيد سعيدازاد حبيب سعيد قادر 653
ساهره مجيد ازاد حسن حسين عزيز654
جهان عزيز حسينازاد حسن علي امين مرتضى 655
نيكار يوسف مراد ازاد حسين محمد سالم 656
سنار نامق توفيقازاد حمزه عبدالحميد 657
سهيلة زيدان عليازاد حميد باقي آمر658
ريزان عزيز عباس ازاد حميد رستم محمود 659
وزيره طاهر حسن ازاد داود فيض اهللا علي 660
فيان سردار ابراهيم ازاد داود محمد علي661
مهاباد محمد علي ازاد رمضان محمد مراد شريف662
مهابات جليل حسينازاد سعيد حسين آريم663
جيمن عبدالرحمن فرحانازاد سعيد علي بيك 664
حسنيه حسين ولي ازاد شكر صالح خان علي 665
شيرين مالك داودازاد شكر محمود علي 666
ميديا نجم الدين عبداهللازاد شمس الدين عبداهللا فتاح 667
رخشان سليمان ازاد شوآت جوهر عباس 668
شوآت شكر الياسازاد صابر رضا مرتضى669
شيماء جعفر داودازاد صادق محمد 670



ايشه رشيد طاهر ازاد عبدالحميد محمد آنجي 671
عاليه محمد حسنازاد عبداهللا احمد قادر672
نسرين حسن عبدالرحمن ازاد عبداهللا قادر اسماعيل 673
ملوآه محمود علي ازاد عزيز عبداهللا مراد674
نهله حاتم محمد ازاد عزيز ولي علي 675
آرميان شمس الدين منصورازاد عزيز ياور 676
بدريه خضر عبداهللازاد علي جمشير رجب677
آلباخ عبدالرحمن جلبيازاد علي حسين عزيز 678
شيالن نجم الدين فقيازاد علي سايه اسد679
جنور واحد شاليخان ازاد علي عبدالرحمن احمد 680
بهار تقي عمر حسن ازاد علي آاآه عبداهللا آريم 681
عمشه حميد ازاد علي محمد علي 682
خديجه احمد محمد ازاد علي ولي هياس683
ليلى ميران جمعهازاد غفور احمد محمد 684
خيريه محمد صالحازاد فائق فرج 685
روناك توفيق محمد ازاد فؤاد حسن حسين686
جوان محمد اغا مرادازاد آاظم علي اآبر687
ذآرى خليل ابراهيم ازاد آريم داود688
راجحة محمد فرجازاد آريم عبدالرحمن 689
ياسمين خضير حسينازاد لطيف حسين محمد690
هستيره محمد طاهرعبدالقادرازاد لطيف عبيد محمد691
آفايه سمين سليم ازاد مجيد احمد حامي 692
آويستان حسن محمدازاد مجيد حميد مصطفى693
رسمية قادر خضر ازاد مجيد رستم داود 694
جيان عثمان صفرازاد مجيد صفر نزر 695
سعاده اآرم حسينازاد محمد احمد محمد696
ساهره حميد جوامير ازاد محمد اغا مير بختيار697
اوات محمد آريم ازاد محمد امين جبار 698



آويستان لطيف عبيدازاد محمد طاهر عبدالقادر 699
نجيبة محمود فرج ازاد محمد علي محمد 700
وزيره ولي عبدالقادرازاد محمد قادر محمد701
بالازاد محمد مراد ناوخاص702
سيران جمال محمدازاد محمود محمد خوا آرم703
شيالن محمد احمدازاد محمود مولود اآرم704
فاطمه قادر ازاد مصطفى سليمان محمود 705
نهلة غالب حسنازاد منصور احمد حسن 706
ليلى باوهازاد موسى عينالي 707
سيران علي عبداهللازاد مولود حيدر 708
ذرين الماس نصرالدينازاد ناظم خداداد محمد709
زيان عباس محمود ازاد نامق محمود قادر 710
ناهيه احمد محمد ازاد نعمت رستم حسن 711
جنار علي احمد ازاد نعمت مراد شامار712
بيان احمد محمد ازاد نوري علي احمد 713
روناك قادر ميكائيل ازاد نوري محمد محمود 714
امل علي عيسى ازاد ولي شريف احمد 715
باسمه نحو سدخانازاد ولي عباس احمد 716
جوانه اسماعيل مجيدازار عباس نوري سمين 717
جيمن محي الدين سليماناسبنديار علي حسين718
زبيده علي فتاح اسد درويش مير محمد719
قمرناز شامار ولي اسد شريف عرب720
جبريه يوسفاسد عبدي علي بك فتاح721
وداد درويش حسين اسد علي اآبر 722
سميره نعمه مراد اسد علي اآبر ياره احمد 723
ثريا فيزاهللا فتح اهللا اسداهللا عزيز حسين حيدر 724
بشرى محمد نوري اسراء احمد اسماعيل 725
ازهار آاملاسراء عزالدين يوسف محمد726



ابتسام عبدالكريم محمود اسعد احمد حمه رشيد 727
قدريه عباس اسعد احمد فتحي عبو728
فاطمه عارف سعيد اسعد توفيق رشيد سعيد 729
بدريه صالح خليفهاسعد حسن قادر محمد 730
وداد ابراهيم محمود اسعد خليل حسن احمد 731
ناهدة يوسف اسماعيل اسعد رشيد حسن رستم 732
آالويز محمد روؤفاسعد صوفي آاك عبداهللا محمد 733
طليعه محمد آمر آرماسعد آريم آمر آرم734
مزده محمد فرجاسعد محمد علي آريم 735
اواس رفعت شوآت اسعد محمد آريم نزر 736
بروين محمد عبدالقادر اسعد محمود محمد علي 737
وحيده محمد علي اسعد نعمت مجيد 738
سعاد احمد شاوازاسكندر علي حسن ملك739
الهام علي اسداسكندر ناصر علي ملك حسين740
مائده آامل عباساسكندر نوري جمعه علي741
فاطمه ميراناسكه حسن علي حسن742
حبيبه احمد اسكه محمد عزيز احمد 743
عاصمه علي اسما قادر صالح محمود744
خاتون معروف اسماء امين عباس فتاح 745
بخشان نوري اآبر اسماعيل ابراهيم حيدر مصطفى746
فخريه اسد عبداهللا اسماعيل ابراهيم رستم سمين 747
سلوى محمود شوآتاسماعيل ابراهيم رضا آرم 748
مريم عبداهللا عبدالقادر اسماعيل ابراهيم سعيد محمود749
فاطمه محمد حسناسماعيل ابراهيم شاه مراد750
نهية آريم سمين اسماعيل ابراهيم صالح امين 751
اوات آريم عبداهللا اسماعيل ابراهيم عبداهللا752
طليعه احمد محمد اسماعيل ابراهيم قادر محمد 753
نجوى محمد محمد شريف اسماعيل ابرهيم عبداهللا754



حمدية جليل احمد اسماعيل احمد حبيب حميد 755
سوريه نعمت جوامير اسماعيل احمد حوامير حسن756
عائشه عبدعلي محمداسماعيل احمد صفر علي 757
ايناس فاضل علي اسماعيل احمد آريم 758
زليخه محمد اميناسماعيل احمد محمد حسن759
جيمن رحيم عبداهللاسماعيل احمد محمود ويس مراد760
اهو محمد سميناسماعيل احمد مناف حبيب761
نسرين يوسف سليمان اسماعيل اشرف حيدر 762
مليحه جهاد علي اسماعيل اغا باوه ميرزا 763
آلباخ احمد طاهر اسماعيل اغا جان خدا مراد احمد 764
احالم طاهر علي اسماعيل اغا جان علي 765
بروانه حمه فتاح اسماعيل امين احمد صوفي 766
مريم حسناسماعيل امين محمد عزم 767
جيمن عدنان محمد اسماعيل باولي سايه مير768
شكريه احمد بابياسماعيل باوه خان عبد علي769
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بشرى جمعه محمدجمال حسن سعيد فتح اهللا1809
بخشان امين فرججمال حسين بيات زوراب1810
آله محمدجمال حسين علي ولي 1811
اديبه عزيز علي جمال حسين محمد اسد 1812
سناء احمد علي جمال حسين محمد علي آريم 1813
خديجه آريم سي مراد جمال حمزه محمود 1814
بهار محمد رشيدجمال حميد سالم آريم 1815
صبيحه رشيد مجيد جمال داود جياد علي 1816
زهره حمزه راضي جمال رحيم آرم رستم 1817
بروين اسماعيل صديق جمال رشيد مجيد ولي شريف 1818



بفري ابراهيم محمد جمال رشيد محمد مراد 1819
خمينه سليمان سمين جمال زاير حسين 1820
آرفان صابر محمد جمال سعيد احمد عبداهللا1821
بخشان محمد علي جمال سعيد فرج حسن 1822
فهيمه قنة علي جانجمال سلمان تاماس منصور1823
شهزاد نوري عليجمال سليمان جميل محمد صالح1824
ازهار شعالن خطار جمال عبدالحسين علي اآبر 1825
آيالس مصطفى محمودجمال عبدالرحمن محمد امان اهللا 1826
اخالص اآبر آمرجمال عبداهللا آرم صالح1827
سروت حسين عبدالقادر جمال عبداهللا محمد آاآه خان 1828
اقبال باوه جان جمال عزيز امين عبداهللا 1829
عزت عبداهللا معروفجمال عزيز محمد مراد 1830
سوزان اسعد اهللا جمال عزيز يار نظر1831
مريم محمد سايه جمال علي شاه سايه محمد 1832
فخريه حسن فالمرزجمال علي عباس احمد 1833
حسيبه حسين محمد جمال علي قادر فتاح1834
نعيمه حسيب محمد جمال علي قاضي سليمان1835
بديعه فرج مارفجمال علي محمد محمد امين 1836
مريم محمد رشيدجمال علي ويس مراد1837
سهيله ابراهيم ويس مرادجمال فتح اهللا علي ويس مراد 1838
سرآل وسين مجيدجمال فرج شاه مرا علي 1839
حالو احمد امام علي جمال آاآه مراد امام علي 1840
نيشتمان صابر حميدجمال آريم محمد علي خان 1841
عبير ابراهيم اغا مرادجمال مايخان فروخ علي 1842
نياز رمضان سمينجمال مجيد محمد الماس1843
نخشان محمد علي فرججمال محمد احمد محمود1844
سميره مصطفى قادر جمال محمد رشيد عزيز 1845
جميله علي جبرائيل جمال محمد عبد علي 1846



اواز علي صالحجمال محمد فرج محمد1847
سندس باوه مامه خان جمال محمد مامه خان مامي 1848
سوريه محمد عبدالرحمنجمال محمد محمد امين1849
سهام آريم مايخان جمال محمد مولود حاج جمعه 1850
آالويز حسن محمد جمال محمد نوري رشيد1851
جيمن عبدالكريم حميد جمال محمد وهاب طه1852
رابعه عبداهللا محمدجمال محمود امام علي 1853
ليلى احمد ابراهيم جمال محمود شريف 1854
واآحة محمد صالح جمال محمود عبدالرحمن 1855
ازهار حميد محمد جمال محمود عبدالقادر عزيز 1856
سميره محمد علي جمال محمود محمد عزيز1857
سوزان نعمت مراد جمال مصطفى رستم عزم 1858
فاطمه اسماعيل ابراهيم جمال موسى شير علي 1859
آالويش حسين احمد جمال موسى عزيز علي 1860
هدى علي طهماز جمال مولود حميد 1861
ايمان حسين سايخانجمال نوري محمد سايخان 1862
آولزار حسن محمدجمال ولي علي عزيز1863
ساهره علي حسن جمال ياور خداداد سايه خان1864
زهرة زمان هواس جمشير رضا الياس 1865
افراح رحيم آريم جمشير محمد صالح هاشم 1866
سليمه آريم محمد جمشيو صالح محمد آاآه 1867
فوزيه عزيز درويشجمعه الياس علي عزيز1868
نسرين آاآه حسين جمعه حسن محمود رسول 1869
فوزيه مجيد آريم جمعه حميد آريم عزيز 1870
وداد احمد عبدالرحمن جمعه خدا مراد شاه مراد علي 1871
صبريه احمد محمود جمعه درويش محمد محمود1872
روناك علي محمد جمعه رحيم علي مير ولي 1873
امل حسن مراد جمعه رستم اقبال عبداهللا 1874



شيالن محمد رشيدجمعه علي رمضان عباس 1875
اواز علي آاك علي جمعه فرج محمد قادر 1876
لوالو احمد امام علي جمعه آاآا مراد امام علي 1877
سعديه مجيد محمدجمعه آريم محمود قمر1878
زهاو حميد احمد جمعه مجيد احمد خليل1879
ليلى رحمان عبدالمحمدجمعه محمد ولي محمد 1880
نديمه محمد امينجمعه مراد خان محمد احمد1881
شرمين حسن محمد جمعه موسى عبدالرحمن عزم 1882
منى اسماعيل رحيم جمعه ولي محمد قادر 1883
عاصمه محمود جمهوريه جالل ولي حسن 1884
فخريه حيدر حسن جميل ابراهيم عبداهللا جمشير 1885
مائدة صديق فتح اهللاجميل ابراهيم فيض اهللا1886
سلطانه سايه خان ميرزا جميل ابراهين ناوخاص 1887
نجاة ميران علي جان جميل جبار علي آاآي 1888
رابعه عزيز جبار جميل جليل حمه امين 1889
سهاد شمك سباليجميل حسن فتاح عبداهللا 1890
حنيفه ابراهيم مصطفىجميل خليل ابراهيم ميرزا 1891
سميره رحيم صفرجميل خليل محمد باوآي1892
خيال نجم الدين محمودجميل رشيد امين احمد1893
بروين احمد عمر جميل سعيد رشيد عبدي 1894
غنيه مرتضى مايخانجميل سليمان مايخان1895
قادريه علي امين جميل عبد مصطفى جعفر 1896
سعاد قاسم محمدجميل آاظم احمد 1897
غريبه عبداهللا آرم جميل مجيد عزيز1898
خالده مجيد سعيدجميل محمد ابراهيم فتاح1899
ليلى جمشير رضاجميل مصطفى الياس 1900
آرجيه علي جميل موسى محمود علي 1901
صدور حسين مراد خان جميل نجم عبدالكريم 1902



آوهر صفر ويسجميلة عزم ساية خان1903
فاطمه اسماعيل حسينجميله ابراهيم محمد احمد 1904
مينا امين جميله حسين سليمان محمد1905
حميده صفرجميله حيدر رستم بيرم1906
زهره صالحجميله سعيد فتح اهللا محمود1907
زينب محمد شاه سوارجميله عبدالرحمن اسماعيل محمود1908
اسمه خليفه جميله عزيز محمد خان سايخان 1909
آرجي حسين جميله علي بيرولي 1910
امينه محمودجميله علي عبداهللا محمود1911
تهمينه عباس جميله عيسى شفيق موسى1912
هبيبه احمد جميله محمد ناو خاص جمعه1913
خمينه نوريجميله نريمان ابراهيم اسماعيل1914
سنيه عبدالكريم جميله وفيق فتح اهللا 1915
امينه محمدجمينه عبداهللا جراغ محمد1916
فوزيه حبيب جنان عارف نجيب محمد 1917
رسميه فاخر جنان ياسر صالح محمد1918
منى فوزي نوري جهاد احمد خورشيد عثمان 1919
بيان طاهر شوآتجهاد احمد شوآت 1920
آلستان علي مايخانجهاد اغالي شيخ علي برج علي 1921
قديفه مجيد خسروجهاد جوهر حسن خسرو1922
دليفان علي حسن جهاد حسن عزيز محمد 1923
هديل فرج عزيزجهاد حسين سايخان ازاد 1924
رعديه ابراهيم اآبرجهاد سمين امين رسول 1925
نجيمه نجم الدين نصرجهاد عباس بابي آرم1926
فضيلة شكر محمود جهاد عبدالكريم رشيد عزيز 1927
مريم رحمان سلمانجهاد مولود محمد قادر1928
رسميه علي اآبر جهاد نعمت مجيد دارا1929
جيران مام خانجهان جهانكير سيف اهللا1930



سعديه فؤاد بخشيجهان دار آياني غيدان 1931
هاجر ملك نور محمد جهانبخش محمد نزر اآبر 1932
جيران مام خانجهانكير سيف اهللا مراد1933
نجية احمد حسين جهانكير غفور حسين 1934
نجيبه علي احمدجهانكير نادر احمد رستم1935
سهام شاآر عليجواد اسماعيل حسين حسن 1936
جميله علي آريم جواد اغا آريم مراد1937
نجاة سامي علي جواد بوري آريم 1938
شرمين انور علي جواد جاسم رحمان بكر 1939
سميره شيري علي جواد جان علي آيم1940
سعديه فرحان مامي جواد حبيب علي زوراب1941
فوزيه حسين سايه خانجواد حسين شاه ولي هواس 1942
زينب توفيق جواد حيدر علي ياور 1943
محتاب حمد محمد جواد داود موسى آوزاد 1944
شيماء حسين مرادجواد درويش علي 1945
شذى حسين هواس جواد سوزي مراد 1946
ليلى جعفر خنجرجواد صابر مجيد محمد 1947
ديمن آريم آشكول جواد صالح آاظم عبداهللا 1948
بتول امير سلمان جواد ظاهر زمان هواس 1949
حمديه لفتي رضا جواد عباس بابي آرم 1950
بشرى نعمه مصطفىجواد علي موسى 1951
نسرين سيف اهللا جواد آاظم علي اآبر1952
نجاة حسن عليجواد آاظم علي مراد1953
جنان غازي عجيالنجواد آاظم عمران اسماعيل 1954
منال محمد اغا مرادجواد محمد احمد مامه 1955
زهره حسن احمد جواد مرزا شاه مراد 1956
ايمان احمد توفيق جواد موسى حاتم آمر1957
خيريه سعدون حسينجوامير سعيد حسين 1958



صبيحه مال اهللا سعد اهللاجوامير صابر مجيد محمد 1959
ناهده احمد جوان محمد خداداد حيدر1960
محبوبه حميد جوانه محمد سرحت محمود 1961
فاطمه يوسفجواهر عبداهللا امين علي 1962
مريم ناصر علي جواهر غفور عبداهللا عزيز1963
عصمت مراد جواهير اسماعيل مراد علي 1964
لمعان عباس علي جودت رفعت رضا عباس1965
امينه حسن حسين جودت شوآت مصطفى عزيز 1966
داليا مجيد حميد جوالن علي حسين عزيز 1967
ئاواز محمد احمد جوهر احمد محمد احمد 1968
فوزيه بارام قادر جوهر امين عزيز جوامير 1969
خبات مجيد محمدجوهر جبار محمد شامراد1970
مرود علي بك جوهر جعفر نجف رضا 1971
لميعه محمد سعيدجوهر جمال معروف احمد 1972
جوان خوا مراد عليجوهر حاج مراد علي مراد1973
فاطمه محمد رحيم جوهر حميد آريم عزيز 1974
فردوس امان باشاجوهر حيدر علي محمد1975
بشرى قادر حافظجوهر درويش عبدي 1976
زينب علي اغا جوهر شمه اآبر محسن 1977
فوزيه امين آريم جوهر عبدالرحمن يار ويس1978
سهيله حميد صالحجوهر علي برا بوجك 1979
سعاد آريم فرج جوهر آريم محمد مصطفى 1980
سلمى اغا جان محمدجوهر محمود شير مامي 1981
شرين حسين حسنجيا عبدالعزيز طالب آامل1982
سيما غيدان جيان شهاب حسين1983
شمسه محمدجيران حميد شريف محمد1984
خانم عبدالكريمجيران رشيد رحيم محمود1985
عاصيه علي جيران شاه محمد محمد 1986



شمه اسماعيل جيران شكر علي ويس1987
خانم حيدر جيران عبد علي مراد 1988
سليمان احمد آرم جيران عبدالرحمن مؤمن محمود 1989
امين محمد جيران فتاح احمد 1990
زيرين باشاجيمن شاسوار علي 1991
مليحة سعيدجيمن محمد علي مجيد 1992
ذآرى حسن هواسجيهاد شمس اهللا ولي محمد1993
وهبيه الياس عباسحاتم اآرم عبداهللا نجم1994
فردوس علي احمدحاتم جوامير جمعه محمد1995
آلبهار جمشير امين حاتم داوود امين حميد 1996
نسرين عبداهللا فتاححاتم عبدالرحمن مايخان1997
نوال سالم خليل حاتم عبدالستار عباس محمود1998
وسن احمد حمهحاتم آريم محمد رحيم 1999
اديبه محمد مجيدحاتم محمود وهاب محمد 2000
زينب مردان حسينحاج مراد علي مراد حسن2001
فوزيه عبدالمجيد علي حاجي خداداد حيدر 2002
شيماء آريم حسينحازم جاسم رضا رضا2003
بروا حسن مجيدحازم جميل خليل ابراهيم 2004
سوسن تعبان عبدالكريمحازم روضان حسين2005
امل محمد مصطفىحازم سعدون عبدل شروان 2006
ابتسام باوي سايهحازم علي مامكه2007
جوان ستار نايليحازم فتاح آاآه خان 2008
حليمه احمد الفتحازم قاسم آاظم علي 2009
فاطمه ججان محمود حازم محمد جراغ غالم 2010
سهام آريم ميخان حازم محمد حسين محمد 2011
روناك فهد علي حازم محمد قادر 2012
شيرين نجاة علي حامد اسد علي اآبر2013
سعاد محمد مرادحامد اسماعيل سايه خان 2014



خديجه عبدالرحيم علي حامد باولي علي حسين 2015
شرمين شفيق ويس مراد حامد حسن علي خان 2016
ليلى شيرخان منصور حامد حسين حمه خان اسماعيل 2017
امل جبار حامد حميد محمد تقي2018
سحر ولي محمد علي حامد خليل محمد صالح2019
خالدة آريم محمد حامد رحيم محمد شريف 2020
تانيا فاروق فارسحامد رشيد محمود رضا2021
افراح علي غالمحامد سلمان عالي علي 2022
ايمان رشيد احمدحامد سليمان نصرالدين علي 2023
سميره يونس وهاب حامد شريف مراد علي 2024
رشا نجم عبدالحسين حامد عبداهللا مراد علي 2025
سراب عبدالقادر محمدحامد علي احمد عبداهللا ابراهيم2026
سهامه باوي داودحامد علي شاه سايه 2027
بدريه احمد عباسحامد غالم حسين محمد2028
فضيله جوامير جعفر حامد غيدان اسماعيل موسى 2029
هيفاء محمد حنشحامد قادر حافظ2030
بشرى طلعت مدحتحامد آريم مدحت محمد 2031
بيان احمد عبدالقادر حامد محمد علي يعقوب 2032
زيان نامدار اهللا يارحامد محمد ملك فالمرز2033
فاطمه عبدالكريمحبسه احمد عبدالقادر رستم2034
شوآت عبدالكريم حبسه حسين قادر 2035
خاور محمد حبسه عبدالكريم فتاح 2036
شرمين احمد محمدحبيب احمد فرج ويس2037
فوزيه آرم علي حبيب بسمار اآبر 2038
رجاء اسماعيل خليلحبيب جمعه عبداهللا 2039
نسرين سمين عليحبيب حميد علي 2040
فاطمه آرم علي حبيب حميد علي ولي 2041
سوسن جاسم محمد حبيب رحيم محمد محمود 2042



امينه محمد علي حبيب سعيد قادر حسين 2043
بيان عبداهللا سليمانحبيب شريف آريم حمه2044
محبوبه شوآت آريم حبيب علي اآبر رستم مصطفى 2045
اواز عزالدين عارفحبيب علي حاجي 2046
فوزيه سليمان نريمانحبيب فرج محمد صالح2047
رسميه سلمان علي حبيب فرمان علي ميرآه 2048
فاطمه ابراهيم عباسحبيب مجيد سليمان فتاح 2049
جيان آريم عبداهللاحبيب مجيد عبداهللا آريم2050
رابعه محمود امام علي حبيب مجيد مراد علي 2051
شاديه قادر حمه حبيب محمد احمد حسين 2052
بيكرد ابراهيم محمدحبيب محمد امين رمضان محمود2053
مهابات عبداهللا حبيب محمد امين محمد 2054
طلعت نوري محمدحبيب محمد سعيد صالح2055
صبريه رحيم فتاححبيب محمد صالح محمد امين 2056
فوزيه عيسى عبداهللا حبيب محمد عباس حسن 2057
تمينه سعيد سليمان حبيب محمد علي مراد 2058
حسيبه عبداهللا مصطفى حبيب محمود محمد لطيف2059
هند وحيد عيسى حربي حسين داني 2060
مليحه ولي حربيه احمد حاجي احمد 2061
حبيبه محمد علي حربيه صالح احمد آاظم 2062
آشور فرج ابراهيم حربيه فرج ابراهيم درويش2063
قديفه آريمحربيه محمد آريم سعيد2064
وداد علي مير حربيه محمود محمد 2065
سعاد ابراهيم حسنحسام اسماعيل عباس محمد2066
نهله علي اغا مرادحسام اغا مراد محمود2067
روناك شكور محمدحسام الدين اغامراد بيرك 2068
روناك شكور محمدحسام الدين اغامراد بيرك 2069
ناديه غافل حافظحسام الدين غايب قادر 2070



نازنين آريم محمدحسام حسن محمد شهواز2071
سعدية مصطفى عبداهللاحسام رحيم محمد مصطفى 2072
فهيمه ميرزا خلفه محمدحسام صابر حسن محمد عزم 2073
يسرى حسين حسن حسام علي جاسم محمد 2074
رباب جمهور قاسمحسام علي محمد عزيز2075
حربيه حسن احمدحسام فهد عبداهللا فتحي2076
نجاة موسى آوزاحسام قاسم فارس علي مراد2077
ثريا سليمان علي حسام محمد طاهر محمد سعيد 2078
نهره سليمان مردانحسام محمود علي حسين 2079
وحيدة خليل ابراهيم حسام ناظم حسن محمد 2080
سلمى عزيز درويش ولي حسام نصرالدين درويش 2081
فوزيه علي مرادحسن ابراهيم محمد توفيق2082
رسميه جليل شكر حسن ابراهيم ناوخاض 2083
سلطنه فتح اهللا حسن احمد بابير شكر 2084
حربية ولي درويشحسن احمد باوه مراد2085
آالويز جاسم محمدحسن احمد حسن الماس2086
خيريه موسى حمه آريمحسن احمد خان دوس2087
ريحانه خورشيد محمد حسن احمد خورشيد رشيد2088
حسيبه محمود فتاح حسن احمد سيف اهللا مراد 2089
جميله محمد امينحسن احمد شاه مراد2090
رسميه جمعه محمدحسن احمد شاه مراد عزيز2091
آل شاد مصطفى علي حسن احمد عباس قادر 2092
عايشة احمد حسن احمد علي شاه ولي 2093
سميره حمه علي حسينحسن احمد فتاح محمد2094
ريزان احمد محمد حسن احمد قادر علي 2095
امينه محمود قادرحسن احمد مامه خان 2096
قيصر صفر ساية خان حسن احمد محمد 2097
برشن محمود محمد حسن احمد محمد امين 2098



رسميه نوري ابراهيمحسن احمد محمد علي 2099
ساميه جمعه احمدحسن احمد محمد موسى2100
سعديه رضاحسن احمد نصرالدين محمد2101
زهره مجيد احمدحسن اسماعيل مراد خان مامه 2102
ايمان هادي حسن اغاجان مراد صفر 2103
شكريه صديق عبدالرحمن حسن امير عبدال محمد علي 2104
سميره محمد حسين حسن امين حاتم مراد 2105
فانوس عبدالرحمن سعيدحسن امين شاه مراد باوه مراد2106
حالو سالم محمدحسن بابا علي عبداهللا علي 2107
آوثر علي شمرةحسن بازك قاسم حسن 2108
نزيمه امين قادر حسن بهرام مراد صفر 2109
فضيله محمد امين حسن جاسم محمد ولي 2110
هديه محمد علي حسن جراغ علي نامدار 2111
سميره صفر قمبر حسن جواد آاظم احمد 2112
اخالص احمد محمد حسن جوهر احمد فتاح2113
دلير رشيد احمدحسن حسين امين شريف2114
غالة شمس الدين فتح اهللاحسن حسين جعفر ازاد2115
احالم احمد جواد حسن حسين جواد علي 2116
ونوش عزيز حسن حسين حمه خان 2117
يسرى محمد شيرآةحسن حسين خولي علي 2118
شمه عبداهللا مارف حسن حسين رستم هومر2119
امينه عبداهللا علي محمد حسن حسين شاه مراد 2120
نبيهة محمد سلطان حسن حسين علي 2121
سهيله مجيد امين حسن حسين علي جان اآبر2122
جمينه حسن قادرحسن حسين علي آريم 2123
جيران علي عبداهللاحسن حسين علي محمد2124
نبراس خالد صالححسن حسين غالم 2125
نشميل احمد عزيزحسن حسين قادر محمد2126



قدريه محمود قرانحسن حمد قران بكتاش2127
شكريه علي مرادحسن حمزه عبدالحميد محمد 2128
صبريه محمد سعيدحسن حميد احمد محمد2129
دلشاد حسن احمد حسن حميد رستم محمود2130
نعيمه محمد عزيزحسن حيدر بيرالي علي 2131
ليلى ناوخاص عبدعليحسن حيدر محمود موسى2132
وفاء محمد ناصر حسن خدا مراد آل مامي محمد2133
رحمه محمد صالححسن رستم بيرة2134
فرصت علي نوريحسن رستم منصور مامه خان2135
رعنه محمود محمدحسن رشيد محمد فيض اهللا2136
ساميه مير حسين حسن رضا احمد دارا2137
وفاء علي خورشيدحسن رضا سلمان هاشم 2138
نقشه شاه مامي حسن رمضان يوسف صفر 2139
آلزار محمد حسين حسن زوراب محمد علي 2140
زآيه شكر علي حسن سعيد عباس شاباز 2141
آرجي عبداهللاحسن سعيد فتح اهللا محمود2142
شمسيه حمه خانحسن سليمان حمه خان موسى 2143
اسماء انور جاسم حسن سليمان عزيز محمود2144
آالويز محمد ويس مرادحسن شاه مراد الماس 2145
شاهناز محمد محمدحسن شريف اسماعيل ابراهيم 2146
ريشاو امين محمدحسن شريف امين حسن2147
سرآل محمد رشيدحسن صالح اغا رستم خان2148
آالويش محمد عزيزحسن صالح عارف علي 2149
بهية محمد صالح حسن صالح محمد 2150
سورة امين محمدحسن صالح محمد رستم 2151
امينه مولود خدامرادحسن صالح ويس مراد2152
زريفه رحيم محمدحسن صوفي علي محمد 2153
وحيده حسين حسن عبدالحمه ولي 2154



جيمن دارا رشيدحسن عبدالخاف محمد سعيد2155
امنه آاآه محمودحسن عبدالرحمن احمد2156
زينب قادر مصطفىحسن عبدالرحمن سليمان2157
جيران محمد علي حسن عبدالرحمن محمد ميرزا2158
فاطمه محمد سعيد حسن عبدالرحمن محمود احمد 2159
آامله فرج شفيقحسن عبدالرحيم مراد بارام2160
نشميه علي اآبر نور مامي حسن عبدالستار رمضان 2161
مريم حيدر عزيز حسن عبداهللا خدا مراد علي 2162
غزاله مجيد محمدحسن عبداهللا خليل حسين2163
حربيه محمد قادر حسن عبداهللا درويش 2164
شيالن عبدالرحمن فرج حسن عبداهللا عزيز بيجان 2165
ريزاو حسن فرج حسن عبداهللا نعمان سعيد 2166
وسن مراد اغا مراد حسن عبدالمجيد علي نور2167
آريم علي خان باو خانحسن عبدالمحمد محمد 2168
شكريه محمود صالح حسن عزيز ابراهيم امين 2169
حياة محمد قادر حسن عزيز بهرام عزيز بابان2170
نازار احمد آريم حسن عزيز مجيد عباس 2171
تابان محمد رستمحسن علي ابراهيم رمضان2172
ايمان مصطفى عبدحسن علي احمد حسن 2173
آلباخ عبداهللا مراد خانحسن علي احمد سفر 2174
سعديه علي اآبر حسن علي احمد علي 2175
جيان صابر حميد حسن علي احمد محمد 2176
اوات عادل شريفحسن علي اسماعيل 2177
ابتسام بهاالدينحسن علي اآبر الياس 2178
لطيفه سلمان نزار حسن علي اآبر غالم 2179
ساهره خدادا خسروحسن علي اآبر آاآه هواس2180
فوزيه خورشيد محمدحسن علي امين مرتضى 2181
هيفان اسماعيل مراد حسن علي جميل الياس2182



فخريه جوهر علي حسن علي جهان بخشن2183
سعديه آل محمد ملكحسن علي جوامير جمشير2184
عطيه احمد محمد حسن علي حسن متا2185
اسراء حيدر ولي حسن علي حيدر ساواز 2186
شرين خليل سليمانحسن علي خسرو حسن2187
فوزيه الماسحسن علي رشيد عيسى 2188
سميره قادر ميرهحسن علي شاه عباس آريم 2189
 شرين عبدالقادر حسن علي عزيز قادر2190
نظيره نوري قهرمان حسن علي قهرمان مصطفى2191
ليلى عبداهللا امينحسن علي آاآه خان احمد2192
ليلى حسن حسن علي آرم جعفر 2193
رمزيه علي محمد حسن علي آريم حسن 2194
بفراو صالح قادرحسن علي آريم محمد 2195
مليحه عبدل حسن علي مامي غريب2196
نعيمه صالح درويشحسن علي محمد احمد 2197
وداد آاظم جاسم حسن علي محمد غيدان 2198
امنه روضانحسن علي محمود 2199
جهاد حسن محمود حسن علي مراد خدا مراد 2200
شوآت فرج محمدحسن علي مراد شاه مراد2201
سنور عزيز شامرادحسن علي مراد علي 2202
دنيا عبدالحسين اآبرحسن علي مراد مير علي 2203
صبريه سيف اهللا علي حسن علي ولي آريم 2204
اهوا مجيد قادر حسن عمر آريم 2205
نعيمه محمد داودحسن عيسى شكر محمد2206
جاهده محمدحسن فاضل حيدر حسن 2207
سعديه محمود محمد حسن فائق محمد عزيز 2208
مهديه محمد سعيدحسن فتاح عبداهللا فتاح2209
ناجيه حسن حمه خان حسن فتاح مامي 2210



بروين محمود محمد حسن فتاح محمد حمه خان 2211
آافية هواز محمد حسن فتح اهللا جمعه 2212
سعاد آريم رستم حسن فالمرز سعيد 2213
رمزيه جمعه عزيزحسن فيض اهللا حيدر2214
شنوه محمد آريم حسن قادر رحيم رحمان2215
ازهار احمد جاراهللاحسن قاسم جاراهللا حسين 2216
رعنه رمضانحسن آاظم جاسم جمعه2217
صبريه علوان موسىحسن آاظم محمد موسى 2218
حمديه عبداهللا محمدحسن آاآه احمد محمد خسرو2219
سهاد عيسى لطف اهللاحسن آرم اهللا طهماز هواز2220
قدم خير صالح احمد حسن آريم جمعه عبداهللا2221
سيان احمد حسن حسن آريم سليمان اسماعيل2222
حمديه جبار فرجحسن آريم عزيز معروف2223
ميعاد هاشم محمد حسن آريم علي اغا2224
آلباغ عبدالقادر علي حسن آريم مصطفى فتالي 2225
توران علي مراد حسن آريم ولي علي 2226
نيم تابخ عبدالعزيزحسن لطيف حمودعبداهللا 2227
مرواري حسين امينحسن مجيد احمد عبداهللا2228
امينه عبداهللا احمدحسن مجيد محمد فتاح 2229
زينب محمد احمد حسن مجيد محمود بيرك 2230
صبريه يعقوب علي حسن محسن سليم جمشير 2231
رازيه حسن يابهحسن محمد ابراهيم علي 2232
عصمت محمود محمدحسن محمد احمد حيدر 2233
وصفيه ياور جاسم حسن محمد احمد علي 2234
فاطمه عباسحسن محمد احمد علي 2235
شذى جبار احمد حسن محمد احمد نادر2236
مليحه عبدالرحمن محمد حسن محمد امين محمد2237
صبريه يادآار محمودحسن محمد توفيق محمد2238



فهيمه جاسم هاشمحسن محمد جمعه محمد2239
نديمه علي محمد ولي حسن محمد حسن بهرام 2240
بسيمه حسن محمودحسن محمد درويش عبداهللا 2241
اوات جمال علي حسن محمد رستم اسماعيل 2242
حمديه محمد حسين حسن محمد رشيد نادر2243
اختر محمد امينحسن محمد سالم قادر2244
سميره حيدر صفر حسن محمد سيا عرب 2245
اديبه حمه صالححسن محمد صالح محمد صالح 2246
سهيله آريم سليمانحسن محمد صالح مصطفى2247
نازه نين علي آرم حسن محمد عبدالمحمد علي محمد2248
جواهير محمد عزيز حسن محمد عثمان عبداهللا2249
رسميه غيدان احمد حسن محمد علي حسن 2250
جميله احمد محمدحسن محمد علي فرتتو2251
نازنين باقي حمه صالححسن محمد علي محمد 2252
هديه عمران يوسفحسن محمد علي موسى2253
شونم احمد محمدحسن محمد غفار احمد 2254
طلعت فرج عزيزحسن محمد فتاح عزيز 2255
فخريه احمد تمر حسن محمد فرج تمر 2256
شكريه عبدالقادر محمدحسن محمد فرج صالح2257
عائشه محمود فرج حسن محمد فرج ويس رستم2258
صبريه فتاح سمينحسن محمد قادر سعيد2259
ملوك سيف اهللاحسن محمد قاسم مهدي 2260
شيرين صالح حسين حسن محمد قنه حاجي 2261
سهيله محمد ابراهيم حسن محمد مراد بيرك2262
عاصمه احمد حسن محمد مراد علي 2263
طليعه رستم خسرو حسن محمد ملك 2264
هاجر عزيزمحمدحسن محمود حسن قادر2265
زرين حسين خوا آرمحسن محمود رسول قادر 2266



قدم اسماعيل ميرزاحسن محمود قادر احمد 2267
عينه عبد الرحمن محمد حسن محمود محمد فتاح 2268
اختر قادر صالح حسن محمود مراد علي 2269
فاطمه محمد محمودحسن مصطفى علي  محمد           2270
امنه محمد شاه مرادحسن مصطفى آامران موالن2271
هيفاء فرحان حسن منصور علي جعفر 2272
فريده مجيد جاسمحسن موسى ابراهيم علي 2273
صبريه محمد سعيدحسن مولود حميد مراد2274
خمينه اسماعيل امينحسن نصرالدين امين محمود2275
شذى حيدر مهدي حسن ولي جمعه 2276
سلطنه ناوخاص فتاح حسن ولي فتاح احمد 2277
شيماء شاآر قادر حسن ولي فرض علي 2278
نسرين حسين سمينحسن ولي محمد امين 2279
ثمينه رشيد محمد حسن ولي مراد 2280
اسمهان آريم حسينحسن يوسف ياور محمد2281
خيرزان حسن اسماعيلحسني حسين شاه مراد آاظم 2282
جميله علي حسنيه ابراهيم فال مرز 2283
زينب اآبر حسوفي صفر احمد عزيز 2284
نجيبة آريم فرجحسيب حميد فرج آسي2285
آالو احمد حسيب آريم مامه خان 2286
نسرين حسن محمدحسيب محمد حسين آرم2287
سيما هواسحسيبة سليمان ميرزا اآبر 2288
خاور احمدحسيبه احمد سليمان عبداهللا 2289
غزاله عباس حسيبه اآبر غيدان 2290
هيبت علي حسيبه جاسم الياس2291
عائشه احمد حسيبه حسن علي محمد2292
امينه محمد حسيبه عبداهللا محمد امين 2293
باوه نان باوه خانحسيبه محمد غني عباس2294



جميله محمد حسيبه محمد ويس مراد2295
صباح عباس جاسم حسين ابراهيم سلطان 2296
زينب حسين حسن حسين ابراهيم علي مراد 2297
سعاد عمران غيدان حسين ابراهيم محمد حمه مراد 2298
نبيهه حسين باشاحسين احمد بابير شكر 2299
هديه نريمان آرم خان حسين احمد باوه مراد شيرخان 2300
اشتي سعيد محمد حسين احمد حسن الماس 2301
جوان محمد امينحسين احمد حسين غالم2302
انتصار ابراهيم عبدالكريم حسين احمد خان سي مراد2303
فاطمه خليل ابراهيمحسين احمد خليل ابراهيم 2304
عتيه عبدالرحيم آاآهحسين احمد صالح طه 2305
خديجه رشيد حسن حسين احمد صفر علي 2306
بيمان ولي حسن حسين احمد عبدالقادر آريم 2307
سهام صالح داودحسين احمد علي محمد2308
فاطمه محمد غريبحسين احمد علي محمد هومر 2309
مينه حسين محمدحسين احمد محمد امين 2310
محبوبه عبدالرحمن امين حسين احمد محمد داود2311
سعدية محمد امين حسين احمد محمد آريم 2312
سعات محمود عبدالكريمحسين احمد محمود محمد2313
اسماء ابراهيم مجيد حسين احمد نصرالدين محمد2314
فريال حسن محمدحسين احمد نور محمد 2315
نهله حسن عطيهحسين احمد ياور يارآرم2316
آويستان نعمت علي حسين اسماعيل محمد 2317
سميرة محمد احمدحسين اغا جان مراد صفر 2318
فوزيه حمزه يوسفحسين اآرام عبداهللا نجم2319
بشرى عبداالمير علي حسين الفت مراد حسين2320
سعاد عزت فتح اهللاحسين الماس حسين علي 2321
سميره ناوخاس عبد علي حسين امير شيره 2322



شازه نان نور علي صفرحسين امين شريف رحيم2323
حمديه ميكائيل مجيد حسين امين محمد بيرويس 2324
معصومة محمد حسينحسين امين مهدي رشيد2325
عائشه جمعه صفر حسين بندر حيدر جعفر 2326
بسيمه توفيق عباس حسين توفيق حسن اسعد2327
احالم حسين محمد امينحسين جبار جميل حبيب2328
الوالو علي احمدحسين جمشير جمعه  خليل2329
سعديه باشا جمشير حسين جمعه الياس علي 2330
امنه فرج بارام حسين جمعه شريف فاروق2331
فائزة احمد امانحسين جمعه علي آرم 2332
رائدة سعيد محمدحسين جمعه آاظم 2333
بسيمه عزيز احمد حسين جهاد امين علي2334
نسرين علي صادق حسين جوامير جعفر ناصر 2335
خوله جليل ابراهيم حسين حسن احمد اسماعيل 2336
مريم قادر جمعهحسين حسن خسرو محمد2337
آوثر حسين حسين حسن سعيد عباس2338
خرامان ابو بكر عزيزحسين حسن صالح مصطفى 2339
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غزاله جراغخيريه مراد علي ويس 3119
فرحت متيخيريه موسى رضا غالم 3120
مهدية عيسى ابراهيم خيزران حسين محمد عزيز3121
سميره حسين عليداخل حسن علي ثويني3122
بهية محمد مراد دارا عبدالقادر ولي 3123
خيريه ولي آمر دارا عبداهللا عباس امام علي 3124
شوآت محمد شاوازدارا محمد صالح حسين ملك3125
صبيحه شريف داليه عزيز محمد احمد 3126
هدى خليل عبداهللاداود ابراهيم توفيق محمد 3127
بروين عزيز نجف داود جعفر نجف 3128
ليلى عباس عبد داود حسن خضير جمعه 3129
عطيه سعيد فتح اهللا داود داري بيزن 3130
سعديه محمد طاهر داود زفرسي مراد 3131
نسرين لطيف خلفداود سلمان احمد جمعه3132
هدى عسكر علي اآبرداود سلمان حسين آريم3133
فاطمه حيدر سلمان داود سلمان حيدر سلمان 3134



سليمه فرحان ميرآه داود سلمان ميرآه اآبر 3135
سليمه فرحان ميرآه داود سلمان ميرآه درويش 3136
بيداء فتكه مرادداود سلمان ياره شامراد3137
سميره علي زوراب داود سليمان زوراب3138
زينب محمد علي داود سليمان علي خان اسعد 3139
بروين احمد مرادداود سليمان فارس علي 3140
ايفان يحيى غضبانداود سليمان قهرمان اغا3141
اميره نريمان رحيمداود سليمان آمر شمس اهللا3142
فوزيه محمود صفر داود سليمان نصرالدين علي 3143
ميعاد ظاهر علي داود سليمان ولي نوري3144
سناء هادي خلفه داود ضعيف مسلم مدلس 3145
فوزيه اآبر داراداود عباس قولي مايخان3146
مليحه محمد علي داود عباس محمود3147
شيرين اآبر آمر داود عبداهللا آرم صالح3148
افندية محمد طاهر داود علي امين شاه مراد3149
نجاة حسن حميد داود فرج حسين بارام 3150
زهره عبدالحسين داود مامه مراد احمد 3151
سعاد خاني عليداود محمود فرج امين3152
زهراء عبدالستار علي داود ميره حسين حسن3153
روناك عبدالقادر رضاداود ولي قادر آريم3154
فائزه ميرزا ابراهيم داوود سليمان حمه خان اسماعيل3155
تابان حسن محمد داوود صوفي مجيد محمد 3156
شيرين تقي علي دحام آريم غيدان محمود 3157
اخالص زوراب هياسدحام محي الدين عباس الماس 3158
امينه مجيددختر عبدالقادر عبد الرحمان3159
امنه حسيندرخشان محمد روستم ولي 3160
سه نكين محمد عليدسكو عثمان عارق3161
اسراء عبداهللا آريم دشاد عمران علي اآبر 3162



صافيه سعيد دلباك نوري عبداهللا صالح 3163
ئاراس اصاف سليم دلدار جبار وهاب 3164
اشواق محمد حسيندلسوز ابراهيم شاهين 3165
اريا ابراهيم شوآتدلشاد ابراهيم اسماعيل محمود 3166
ريحان علي حيدر دلشاد ابراهيم مراد خان 3167
شيماء قادر صالح دلشاد احمد ابراهيم علي 3168
سعاد صالح حسيندلشاد احمد حسين صفر3169
خاصه آريمدلشاد احمد عبدالرحيم قادر 3170
نشميه آاآه اوال رحيمدلشاد اسماعيل محمد صالح 3171
ثريا سمين سليم دلشاد اسماعيل محمد مصطفى3172
برشن حميد توفيقدلشاد اآرم محمد رستم 3173
بيان محمود مجيددلشاد جبار رضا علي3174
خيريه احمد ياسين دلشاد حبيب محمد عزيز 3175
رجاء عباس ابراهيم دلشاد حسن رشيد امين 3176
شرين محمد آريمدلشاد حسين صالح محمد3177
سروة ميكائيل درويشدلشاد حسين عبداهللا عزيز 3178
بشرى غضيبدلشاد حميد خدادا علي3179
حمدية عبدالكريم جبار دلشاد خدادد جبار قادر 3180
سندس محمد حميددلشاد رشيد حميد جمعه 3181
نيكار محمد سعيددلشاد ريزه عبدالمحمد صفر3182
ميديا احمد محمود دلشاد زيدان غيدان نادر 3183
افين غريب وهابدلشاد سعيد هياس زوراب 3184
شنو احمد مامه خان دلشاد شكر فرمان امين 3185
نيشتمان نوري احمددلشاد شمس حسين محمد3186
نسرين محمد عبداهللا دلشاد شيرزاد شاه مراد 3187
سرآل علي خضردلشاد صابر رضا مرتضى3188
آلباغ حسن علي دلشاد صابر محمد امين 3189
سيرانه عادل رشيد دلشاد طاهر غالب 3190



ميسون جمعه ميردلشاد عبدالحسين ملك آل محمد3191
فريال احمد محمد دلشاد عبدالرحمن حمه خان3192
شيرين عمر علي دلشاد عبدالرحمن سليمان احمد 3193
بروين محمد علي دلشاد عبدالكريم شاه مراد3194
خبات آريم عبدالرحمندلشاد عبداهللا عباس حسن 3195
حمديه حميد احمد دلشاد عبداهللا غيدان فتح اهللا3196
روناك صالح الديندلشاد عثمان محمد 3197
ميديا آريم عبدالرحمندلشاد عثمان محمد ادريس3198
سعاد صحبت ناوخاصدلشاد عزيز علي جان محمد 3199
وفاء عزيز آريمدلشاد علي آريم نياز 3200
توران محمود محمد دلشاد فتاح لطيف احمد 3201
ريزان عمر رضا دلشاد قادر سعيد 3202
رمزيه ياور آمردلشاد آريم داود محمد 3203
بخشان محمد نجم دلشاد مجيد حميد علي 3204
جيمن حميد احمد دلشاد مجيد صفر عزيز 3205
انصاف جاسم عزيزدلشاد مجيد محمد حسن 3206
احالم محمد مامه خان  دلشاد محمد عبداهللا فتح اهللا 3207
ايمان رشيد مجيد دلشاد محمد غفار قادر 3208
نوريه خداداد محمددلشاد محمد فرج علي ويس مراد3209
فاطمه ابراهيم دلشاد محمد مجيد شريف3210
امل محمد علي دلشاد محمد نوري محمد3211
زيان فائق عبدالمحمددلشاد محمود احمد علي 3212
زمن آريم عباسدلشاد منصور احمد حسن3213
نوال محمود امين دلشاد نوري علي 3214
اختر محمود محمد دلشاد ولي عبدالرحمن مامه خان 3215
شروق شهاب احمد دلير ابراهيم حسين محمد 3216
نسرين عبدالكريم عليدلير ابراهيم رشيد قادر3217
زهره مصطفى عليدلير احمد اسد قهرمان 3218



آشور جعفردلير حسن آرم حسين3219
بفراو مصطفى علي دلير حسن ياور محمد 3220
نيسال مصطفى محمد دلير شكر مامه علي احمد 3221
وصفيه الياس عباسدلير صالح يوسف سليمان3222
يسرى حميد صفر دلير صبري محمد احمد3223
يسرى حيدر جعفر دلير طاهر حسن مامه 3224
ناسكه محمد صالح دلير عبد الرحمن مراد علي 3225
شيرين محمود حميددلير عبدالعزيز محمد احمد3226
اوات ابراهيم توفيقدلير عزيز حسين بارام3227
اخالص احمد دلير عزيز علي اآبر 3228
سمية احمد خورشيددلير عصام عبدالرزاق توفيق3229
خوله جبار حسيندلير علي عزيز آريم 3230
برشنك عبدالرحمن دلير غفور مراد خان 3231
شيرين اسماعيل مجيد دلير قادر احمد3232
زيان رحيم ولي دلير آريم ولي ويس مراد3233
بيكرد اسماعيلدلير آمال اسماعيل عزيز3234
برزين محمد احمددلير مجيد حميد علي 3235
سلوى حسين حسن دلير محمد احمد بهرام 3236
قمرناز عبدالعزيز  دلير محمد رسول معروف محمد 3237
زيان عبدالكريم عبدالرحيمدلير محمد رؤوف حسين3238
دلسوز قادر احمد دلير محمد صالح احمد 3239
ئاويستا رشيد حسيندلير محمد مجيد شريف 3240
بيان فقي محمد دلير محمود محمد حمه خان 3241
فاطمه محمد دلير ملك نور محمد3242
بانه احمد توفيقدلير ياسين خضر3243
ميسون حسن دلير ياور عزيز محمد3244
نازك رؤوف احمددليرمحمد عبدالرحمن علي 3245
سعديه سيف اهللا مرتضىدوشان غالم آريم الفت 3246



عزيمه محمد امين دولت امين عباس 3247
عزت بابيردولت محمد رستم3248
ريزاو محي الدين عباسدياب زوراب هياس محمد 3249
شكريه رشيد محمدديار جبار حسين آريم 3250
النا حميد مجيد ديار حسن عمر 3251
روشان اسماعيل ديار حسن محمد عبدالرحمن 3252
نرمين عزيز احمد ديار حميد عبداهللا آاآه خان3253
ميالد فؤاد عبدالباقيديار شوآت جوهر عباس 3254
امال حسن آاظم ديار شوآت مصطفى عزيز 3255
بخشان آريم حسين ديار صالح علي حيدر3256
بروين ابراهيم سعيد ديار طاهر عبداهللا آريم 3257
يسرى حسين اسماعيل ديار آامل ناصر صفر 3258
شنو محمد جليل ديار مجيد حميد مصطفى 3259
هدى عبدالحسين عليديار محمد علي قادر ابراهيم3260
حمديه توفيق عبداهللاديار محمد محمد عزيز3261
تارا مدحت محمد ديار محمد ياور قادر 3262
خيال برزو رضاديار مدحت مبارك شاسوار 3263
لطيفه سعداهللاديار ياسين خضر سليمان3264
صبريه حسين فرج ديار يوسف ولي آريم 3265
نسرين جالل محمد دير جبار محمد طاهر 3266
نغده اآبر حيدرذياب احمد طاهر احمد3267
سهام حيدر علي ياور ذياب باقي آمر 3268
آافيه محمود رابعه حسين حمه خان 3269
امينه محمودرابعه حمه خان مراد خان3270
سمن صالحرابعه خسرو رستم 3271
امافيه صالح رابعه رستم احمد آريم 3272
عائشه فرحان رابعه رستم حسن علي 3273
جيزران حسنرابعه سعيد صالح قادر3274



رعنه سليمان رابعه سعيد عبداهللا 3275
عاجه محمدرابعه عبدالمحمد محمد خان3276
آرجين محمدرابعه علي خسرو مصطفى 3277
عائشة عزيز رابعه فتح اهللا آرم رحيم 3278
امينه حسن رابعه محمود سليم آريم 3279
نعيمه شكر راجحه خالد رمضان نوروز3280
عاسة احمد رازيه محمد رؤوف سليمان3281
بتول عناد حميدراسم محي موسى 3282
رعنه حسينراضيه جليل حمه امين3283
بان عمران باوه ميررافد طاهر جراغ علي 3284
ناديه اسكندررافد محمد اغا مير بختيار3285
لميعه محسن حسينرائد ادهم حسين علي 3286
نزيره غفور محمد عليرائد حسين دامي حسين3287
امل آريم سندرائد خليل حسين سلمان 3288
بناز جبار محمود رائد ستار محمود علي 3289
سورين حسين احمد رائد سعدي عزيز حسين3290
انتصار حيدر حسينرائد سعيد محمد احمد 3291
زهراء لقمان رفيقرائد علي اغا جان حيدر3292
سارة عبدالكريم رائد عيسى موسى رضا3293
ديمن حميد محمدرائد محمد حسن امين 3294
الهام حسين سالم رائد محمود نصراهللا محمد 3295
آله علي ربابه شيرزاد فتاح 3296
شوآت يار مراد ربابه طهماز محمود 3297
خديجه ابراهيم  رباح ناظم شكر 3298
امل صادق خلفربيع عارف عبدال درويش3299
دلسوز عبدالرحمن علي رجب عبدالكريم فتاح 3300
حربيه عزيز محمدرجب علي سليمان محمد3301
ايمان رضا مجيدرحمان الفت مراد حسين 3302



فوزيه نصرالدين رحمان توفيق محي الدين 3303
ريحان محمد امينرحمان حسن محمد 3304
نازدار خليل احمدرحمان داود محمد علي 3305
رسمية احمد رشيدرحمان رؤوف مجيد رشيد3306
ليلى علي جان رحمان سعداهللا فتح اهللا 3307
نسرين آريم محمدرحمان سعيد آاآه خاص3308
زينب مصطفى سليمانرحمان شريف وهاب طه3309
اسيا قاسم حسينرحمان شيره علي طالب 3310
سهام سلمان حسن رحمان عبدالي اغا يوسف 3311
نجاة علي حاجيرحمان عزيز آرم درويش 3312
فان آريم احمد رحمان علي مصطفى احمد 3313
التونه شمه عباسرحمان غالم حسين علي 3314
حمديه آريم علي رحمان غالم شاه ولي 3315
خوله مجيد عبداهللارحمان فيض اهللا قيصر3316
سعاد عبدالرحمان حسن رحمان آريم رحيم رحمان 3317
سعديه خليل آاآه احمد رحمان آريم آاآه احمد علي 3318
نسرين صابر شريف رحمان آريم مصطفى بهرام3319
شرمين عباس رستم رحمان مجيد صالح عزم 3320
زينب مجيد شريف رحمان محمد علي ابراهيم 3321
محتا محمد عزيز محمدرحمان محمد آريم ناصر 3322
سكينه شاه مراد علي رحمان منصور سايه خان 3323
اديبه حسين هاشم رحمان يوسف منصور محمد 3324
حفسه خالد عبداهللا رحمن خليل فتح اهللا فتاح 3325
رحاب آردي محمد رحمن رحيم آريم سعيد 3326
فضيله شمس اهللا لفتهرحمن عباس ميرزا محمد 3327
فخرية سلمان ميرآه رحمن فرمان ميرآه درويش3328
آالله حسن فرج رحمن محمد حميد مصطفى 3329
آالويش ابراهيم علي جانرحمن محمد قادر محمد3330



همينه حميدرحمه حسين سليمان محمد 3331
شكره مرادرحمه محمد عزيز ولي 3332
صبيحه زيدان غيدان رحيم ابراهيم اهللا مراد 3333
خيريه ابراهيم وليرحيم ابراهيم موسى مهدي 3334
ثريا شكر محمود رحيم احمد سليمان محمد 3335
ريحان شاواز محمود رحيم احمد محمد شاسوار 3336
توبه جبار سمينرحيم احمد محمد فتاح 3337
بدرية محمد محمودرحيم احمد محمد مراد3338
هيفاء حسين محمد رحيم اآبر اسماعيل 3339
نسرين محمد فرجرحيم توفيق آريم3340
واليه محمد بكهرحيم توفيق محي الدين خلف 3341
عائشه محمد علي آريم رحيم حسن حسين حمه خان 3342
آوهر امين حميد رحيم حسن رستم آريم 3343
يسرى غالم حسينرحيم حسين خانه نوري 3344
روناك عبداالمير شكر رحيم حسين شاه ولي 3345
ماجده حسين حسنرحيم حسين محمد 3346
وجيهة احمد عليرحيم حيدر علي مراد3347
صبريه اغا مراد رحيم شاآر علي ابراهيم 3348
صبريه علي محمودرحيم عبدالرحمن عبداهللا غيدان 3349
صبريه علي عباسرحيم عبدالكريم قادر فتاح3350
بشرى علي صابر رحيم عبداهللا آاآه احمد3351
خاور احمد رحيم علي احمد شريف 3352
شيماء ولي جمشيررحيم علي جمشير موالي 3353
ساهره يداهللا مرزارحيم علي شير نياز 3354
حربيه احمد محمدرحيم علي عبدالرحمن مامه خان3355
عائشه محمد مام خانرحيم علي مامه خان حسن3356
فريال مهدي احمدرحيم فرج مامه خان3357
آافيه عبد عليرحيم فيض اهللا سجان3358



ليمو رشيد محمد رحيم قربان جاسم محمد 3359
شكريه فرج محمد رحيم آاآه محمد علي 3360
حمديه عبداهللا ولي رحيم آرم سعداهللا محمد 3361
وفاء رفيق احمد رحيم آريم حسين 3362
فخريه فتح اهللا محمد رحيم آريم سعيد علي 3363
روناك رحيم آريمرحيم آريم محمد درويش3364
شكريه نجم الدين حسن رحيم آريم مصطفى بهرام 3365
روناك عبداهللا عليرحيم آريم ولي محمد3366
زينب بندر حيدر رحيم مايخان ابراهيم اسماعيل3367
بشرى احمد سيف اهللا رحيم محمد حسين 3368
شرين مجيد علي رحيم محمد حميد مصطفى 3369
صبيحه ابراهيم محمد صالحرحيم محمد رشيد محمد عزيز3370
نجاة صفر عزيزرحيم محمد رضا محمد 3371
توبه مجيد مامه تقي رحيم محمد صالح مامه تقي 3372
حسيبه ابراهيم امين رحيم محمد عبداهللا آرم3373
بيروزه محمد عليرحيم محمد علي خان 3374
صويبه محمد صالح رحيم محمود آريم 3375
رسمية حاتم علي رحيم محمود محمد محمود3376
سلطنه آامل رحيم محي الدين احمد محمد 3377
اسيا عباس آاظمرحيم مهدي حسين 3378
بكزاد ولي محمدرحيم ميرزا خوامراد شامراد3379
زينب محمد نوري رحيم نصور حسين نادر 3380
حياة محمد رشيدرزاق عبد المحمد شاه مراد سليمان3381
آلي عبداهللا حميد رزآار احمد حميد محمد 3382
شيرين علي عبداهللا رزآار رشيد عبدالكريم محمد3383
ميعاد يوسف عيدانرزآار رضا امين علي 3384
آوالله عبدالرحمن عبداهللارزآار صديق فتح اهللا محمد 3385
نقده احمد رزآار عبدالكريم محمود 3386



شيماء اسماعيل محمد رزآار عبداهللا ابراهيم 3387
غزاله عبدالرحمن رزآار عبداهللا امين مولود3388
آالويش عزيز احمد رزآار عزيز محمد شاواز 3389
توبا رشيد محمدرزآار علي محمد عزيز3390
آالويز محمد قادر رزآار مجيد محمد الماس 3391
جيان عبداهللا آاك اولى رزآار محمد امين محمد عزيز 3392
آالويز حاتم آريم رزآار محمد حسين آرم 3393
خنده عباس رجب رزآار محمد عبدالغني معروف3394
خاور صحبت صالحرزآار محمد نقدالي حق مراد3395
مليحة رحيمرزآار محمود علي عاشور 3396
علياء حسين سي وليرزآار موسى ناوخاس محمد 3397
بهيه غفوررزيه عزيز عبدالقادر محمد3398
فرده عبداهللا رستم حسن بابا يعقوب 3399
ظليمه داود امينرستم حسن رستم آريم 3400
شيالن علي جراغرستم حسن مجيد جاسم 3401
عائشه غفوررستم عزيز علي محمد 3402
آرجي مصطفى عبداهللارستم محمد علي محمد 3403
امنه الياس بابهرستم محمد نوري ميرزا3404
آافيه شفي عزمرستم ميرزا مهدي 3405
اهو عزيز جمشير رستم ياسين صالح حسن 3406
فهيمة اغا مير رسمية امان عسكر محمد 3407
زينب مايخانرسميه ابراهيم ويس مراد3408
مريم عبداهللا رسميه احمد قدوري سلمان 3409
ريحان خدادادرسميه امين محمد شاسوار 3410
جيران محمد علي رسميه باوه خان حسن عظم3411
حبيبه عبداهللا رسميه حسين امين 3412
آوآي جوارشمهرسميه رحيم مراد خان3413
زرينه شريفرسميه رفيق احمد عزيز 3414



زينه علي رسميه سليمان محمد علي 3415
ريحان فتح اهللا رسميه سيف اهللا علي 3416
امينه صالحرسميه آريم علي 3417
نصرت سلطان رسميه الله احمد قمبر3418
لميعه نوري وهاب رسول حسن آاظم جاسم 3419
زينب عبداهللا رسول صالح محمد عبداهللا3420
ريجاو عبدالرحمنرسول صديق عارف مصطفى3421
سميره علي محمدرسول منصور مراد علي 3422
هدى عبدالرحمن محمد رشدي محمود خورشيد احمد 3423
امل سلمان عليانرشيد ابراهيم مصطفى اآبر 3424
هيوا مجيد محمدرشيد احمد عزيز حسن3425
زينه محمد غفاررشيد احمد علي محمد 3426
بشرى ابراهيم والي رشيد اسماعيل والي فتحي 3427
سميره آامل عباسرشيد امين احمد محمد3428
مليعه حاتم عليرشيد امين عبدالرحمن باويس3429
فوزيه جميل محمود رشيد جميل عبدالرحمن محمد 3430
صبريه ابراهيم اسماعيلرشيد حسن رستم آريم3431
بيان محمد صالح رشيد حسن محمد امين 3432
واليه عبدالكريم سيف اهللارشيد حسين آريم مار اهللا3433
محبوب محمود احمدرشيد حمه خان محمود احمد 3434
فيان محمد شريفرشيد حميد يحيى جاسم3435
فوزيه غفور وليرشيد خورشيد حيدر حسين3436
توبا محمد علي رشيد دروبش علي احمد3437
صبريه علي شريف رشيد سعيد صالح سعيد 3438
بسيمه مصطفى محمدرشيد سعيد صالح عزيز3439
بينج آول علي فرجرشيد سعيد مامه خان عبداهللا3440
بروين عيسى هياسرشيد شاه مراد عبداهللا3441
نسرين جمعه عباس رشيد شريف قادر رمضان 3442



زهره مصطفى قادر رشيد شريف محمد علي 3443
نجيبه محمد زوراب رشيد شكر محمد 3444
عاصيمه محمد محمودرشيد صبار علي محسن3445
لطيفه خليل فتح اهللا رشيد طاهر محمد آنجي 3446
جيان سعد اهللا فتاح رشيد عباس ابراهيم علي 3447
نعيمه غفار صالح رشيد عباس قادر عزيز3448
عائشه حسن احمد رشيد عبدالقادر عبدالعزيز 3449
قمرناز رشيد عبداهللارشيد عبدالقادر نادر احمد 3450
نهية آريم عزيز رشيد عبداهللا آاآه خان 3451
قمريه عمر عبدالرحمنرشيد عبدالمحمد محمود فتاح3452
ساهره احمد آوخه عزرشيد عزت عبداهللا علي3453
نجوى ابراهيم سليمان رشيد عزيز محمد احمد 3454
سوالف جوهر علي رشيد علي تقي علي دوس3455
هديه آريم جوامير رشيد علي حاتم سارو 3456
ونوش احمد آريمرشيد علي حسين حسن 3457
نورية مراد علي رشيد علي رحيم اسماعيل 3458
امينه قادر محمد رشيد علي عبدالرحمن محمد 3459
صبيحه عيسى موسى رشيد فرج شمه صياد 3460
انتصار سلمان علي رشيد فرمان توفيق3461
غزالة غيدان رستمرشيد مارف محمد خان فرج3462
وحيده ميرك محمودرشيد مجيد ابراهيم حسين 3463
امينه احمد مراد رشيد مجيد حسين 3464
حسيبه مدحت داود رشيد مجيد حميد 3465
خديجه ولي محمد رشيد مجيد شريف محمد 3466
توبه محمد صالح محمدرشيد مجيد صفر نزر3467
دنيا جوهر محمود رشيد مجيد عارف محمد 3468
غنيه صوفي آاك عبداهللارشيد مجيد علي مراد مراد 3469
بروين سعيد حسينرشيد مجيد محمد ولي3470



آافيه محمود فرجرشيد مجيد ولي شريف3471
روناك امين علي رشيد محمد احمد تاماس3472
اسيا مجيد قادررشيد محمد عزيز ابراهيم3473
ايران حسن محمد رشيد محمد علس شاه مراد 3474
مريم امين عبدالرحمن رشيد محمد علي علكانه 3475
سعديه ابراهيم علي رشيد محمد علي فتاح3476
حميده حميد فتاح رشيد محمد علي مراد 3477
رسميه فريق محمد رشيد محمد قادر محمد 3478
نازي برخو آورآيسرشيد محمد مراد عبد علي 3479
فاطمه عبداهللا ويس مرادرشيد محمود بيرك ميرزا3480
عاليه عثمان نادررشيد محمود قادر علي 3481
روناك عزيز رشيدرضا احمد قادر نادر 3482
وزيرة عمر رحيمرضا سليمان شامار بيرويس3483
ميديا مصطفى ابراهيمرضا صالح محمد موسى3484
زينب خنجر حبيبرضا عباس فتاح قادر 3485
مريم اسماعيل ابراهيم رضا عيسى مراد آسي محمد3486
خديجه عباس مرادرضا متي حاتم عظيم3487
 حنيفه مجيد  خسرورضا محمد سمين رستم 3488
آشاو جمال عبداهللا رضا ياور احمد محمد 3489
انسيه جعفررضيه مرتضى عبدالكريم3490
ندى ثامر آريمرعد اغا جان عباس سايه خان3491
ليلى باولي علي رعد جميل علي حسين3492
نجاة اسماعيل حميد رعد حسين آريم ولي 3493
شيالن صادق صالحرعد داوود عباس محمود 3494
سعاد اسماعيل رعد رحيم علي والي 3495
فيان يوسف محمد رعد رحيم آريم احمد 3496
شيماء حميد امين رعد ظاهر زمان 3497
دنيا ناجي آاظمرعد عبدالعزيز سعداهللا 3498



افراح عسكر قيصر رعد غضبان عبدي حسن3499
سهله سلمانرعد آريم حسن علي 3500
شمسه محمد رعده علي طهماز احمد 3501
خاور آريم رعنه رحيم عرب صوفي3502
مينا مراد رعنه رستم عبدي3503
حسينه حسن رعنه رشيد محمد عباس3504
رابعه قادر رعنه صالح عبداهللا عزيز3505
فاطمه ميرزارعنه عبدالكريم علي مراد3506
فاطمه محمد رعنه محمد عبداهللا 3507
مريم مرادرعنه ميرزا دارا عبدالرحمن3508
حياة علي عزيزرفعت احمد رشيد احمد 3509
دوله رضا عبداهللارفعت احمد عزيز امين 3510
امنه فريق رشيدرفعت توفيق رشيد محمد 3511
سهيلة نعمت جمعه رفعت رحمان شكر مصطفى3512
بخشان رشيد سمينرفعت سعداهللا حسن حسين3513
الهام اغا جان خدا مراد رفعت شاه مراد يارمراد3514
غادة حمزه محمدرفعت عبدالرحمن محمد آريم 3515
لطيفه عبدالرحمان احمدرفعت عبداهللا احمد قادر 3516
آورجيه مبارك عباسرفعت علي بابا يعقوب3517
بروين علي اآبر رفعت علي رضا اآبر 3518
عاليه حسين الياسرفعت محمد احمد 3519
آبرى ابراهيم بيجانرفعت محمد نور محمد 3520
نيكار رحمان محمدرفعت محمود جراغ غالم3521
نرمينه عزيز ولي رفعت مدحت رستم حميد 3522
صديقه محمد آريم رفعت منصور ناصر 3523
سعدية عبداهللا محمد رفيق ابراهيم حاجي احمد 3524
فوزيه احمد سيف اهللارفيق احمد علي محمد 3525
فوزية ستار اسد رفيق جبار اسد فتح اهللا3526



آالويز محمد عبدالمحمد رفيق شريف محمد سليم 3527
سهام صالح يوسفرفيق محمود يوسف سليمان3528
جيران علي رقيه عباس حيدر ميرزا خان 3529
زينب عبدالرحمانرقيه محمد علي امين 3530
جيمله هوشار رآينه عزيز دارس 3531
سروة خورشيد خليلرمزي بهمن عبداهللا احمد 3532
احالم سامي رحيم رمزي خليل اسماعيل محمد 3533
ليلى فرحانرمزيه عباس حسين محمد3534
آرجي مايخانرمزيه محمد عزيز3535
بالرمضان ابراهيم آاك عبداهللا3536
ليلى جمعه احمدرمضان احمد ملك علي3537
فاطمه جوامير امين رمضان اسعد محمد الماس 3538
بيمان محمد علي محمودرمضان حاتم فتاح مراد3539
حمديه اغا جان عليرمضان حمه خان علي 3540
امينه اسماعيلرمضان آريم آاآه احمد 3541
بخشان مصطفى محمودرمضان محمد علي آريم مامه خان3542
امنه عبدالكريم محمدرمضان محمد مراد شريف3543
روناك قاسم درويشرمضان محمود آريم عبداهللا3544
صبريه عبدالرحمن رنكينه مصطفى صالح حسين 3545
فاطمه امين جبار روزان غيدان جمعه صياد 3546
سرآل علي ابراهيم روضان محمود قران بكتاش3547
صبيحه قاسم درويشروآان عبدالرحمن رستم3548
ساهره شاآر جبارروآان عدنان يوسف محمد3549
فخريه غني روآان لطيف حسن محمد 3550
خيريه ولي عبدالقادرروآان محمد رشيد محمد3551
امينه حاتم داود روآان مدحت داود امين3552
امينه ابراهيم روناك بهجت جبار محمد 3553
نصره حسن روناك صفر هياس بابي 3554



هاجر رستم روناك آريم سعيد آريم3555
امنه بهاء الدين روناك محمد دوسه حسين3556
فوزيه محمد روناك محمود احمد 3557
شادان محمد امين روؤف محمود علي حسين 3558
ناجيه مروانرويده فاضل محمد 3559
سعديه محمد رشيدرؤوف احمد محمد فتاح3560
شكريه عبداهللا عليرؤوف رحيم سعيد سالي3561
ليلى فرحان خدا مرادرؤوف سعيد علي بك مراد3562
جيمن علي محمد رؤوف عبدالكريم محمد احمد 3563
بالرؤوف عزيز محمود غالم3564
فاطمه فرمان علي اآبر رؤوف علي احمد عبداهللا 3565
آولخا غفور عزيزرؤوف فتاح محمد رحمان 3566
ندى سعيد هيمت رؤوف فرج جمعه شاواز3567
شوآت حسين عبداهللا رؤوف قادر احمد احمد 3568
غزالة محمود عليرؤوف محمد علي محمد3569
آوثراسماعيل احمد رؤوف محمد ولي معروف 3570
بيمان حسن صالح رياض احمد آاآه سايخان 3571
سوسن توفيق حسين رياض اآبر امين آريم هواس3572
جيمن حسين احمد رياض حميد رشيد آريم3573
شهلة عبدالعزيز محمدرياض رمضان محمد مراد3574
شلير ياسين خضر رياض عباس قادر 3575
امل محمد سمينرياض مجيد سعيد احمد3576
الهام محمد غالم رياض محمد حق مراد 3577
فاطمه اسد شريفرياض هادي غيدان3578
هالله ابو بكر عبداهللاريبوار احمد قادر نادر3579
بروين حمد محمد ريبوار شمس اهللا جهانكير3580
انعام برهان عبيد ريبوار عيسى رحيم رحمان 3581
سلطان حاتمريحان جوامير مراد بسام3582



جميلة احمد ريحان ساية خان حسين3583
التون آرم ريحان علي درويش رستم 3584
حالو محمد امين ريحانه صوفي عبداهللا 3585
امل اسماعيل قاسم ريزان جوهر شمه 3586
امنه رفيق محمد ريزان شمس الدين عبدالوهاب 3587
واليه ولي آمر ريزان عبدالعزيز نور محمد 3588
قدريه علي حسنريزان عبداهللا محمد علي 3589
شيماء محمد علي ريزان ولي شريف احمد 3590
حنيفه محمد ريزه حميد محمد ابراهيم3591
امينه محمود محمدريزه عبدالمحمد صفر ويس3592
نعيمه محمد عزيز ريزو محمد عزيز فتاح3593
فاطمه علي رستمريكوت لطيف محمد عبدالوهاب 3594
سلينه محمد زارا محمد علي مراد3595
مريم محمد زاره يعقوب احمد ديار احمد 3596
رعنا حسين زاهده عزيز بهرام 3597
فيروز عبدالحميد خيريزاهر طاهر خليل 3598
بدريه ابراهيم زاهر عبدالعزيز هير3599
رعنه عبدالكريمزاهر محمد علي قادر3600
صبريه عباس عبداهللا زاهرمصطفى عبداهللا فتحي 3601
خاور فاضل زبيدة سوز علي همت علي 3602
دوزه علي زبيده ابراهيم فتاح محمد 3603
رعنه نمامزبيده آريم زآي احمد3604
امل خداداد زآي بهرام مراد فتاح3605
مديحه مراد مامه خان زآي جمعه مجيد 3606
صبريه لفتي رضا زآي رستم حمود ولي 3607
زينه محمودزآية آرم مايخان 3608
سنور رحيم زآيه حبيب رضا درويش3609
آولي فرج زآيه سليمان رستم ماما حسن3610



نجيله سعيدزآيه محمد مهدي صياد3611
خاور محمد زليخا محمود رستم احمد 3612
فوزيه مجيدزمناآو ستار محمد علي 3613
امينه ميرزا زنكينه سعيد سليمان3614
شروقي نداويزهرا قاسم علي3615
هاجر مايخان زهرة عزيز مراد 3616
وشله مظلومزهرة آيطان صبيح3617
غزاله مهدي زهره احمد محمد علي 3618
جيران محمود زهره الفت جمال جمعه 3619
دولت حسنزهره الياس هير حاتم 3620
آشور فرج زهره حيدر علي مراد 3621
فاطمه قادرزهره عبد علي عزيز3622
جيران قهرمان زهره علي عباس منصور 3623
نصرت محمد زهره علي ولي 3624
ميناء عزيززهره محمد امين علي 3625
زينب محمدزهره ياور بهرام آريم3626
ليلى سيف اهللازهور خدابخش اسد3627
بروين عثمان محمد زهير اسماعيل حسين ميرزا3628
عائدة صالح احمد زهير خلف ولي جاسم 3629
ايمان حسن جوديزهير رديف شكور 3630
زيان جالل قادرزهير سعيداهللا احمد معرف3631
بشرى حمودي توفيقزهير ظاهر قاسم محمد 3632
بتول هادي جاسمزهير عبدالجبارخليل ابراهيم3633
زآية عزيز زهير غازي مجيد خورشيد 3634
اخالص نجم عبداهللازهير فتك عبده3635
صبريه ابراهيم خانزهير محمد مجيد شريف3636
قلم حاجزهير نافع علي محمد 3637
ريزان حميد حسين زوراب احمد ابراهيم عباس 3638



حبيبه اغالي شيخ عليزوراب جمشير علي رضا3639
نجاة محمد خورشيدزوراب شريف وهاب طاهر 3640
ليلى قادر فتاح زوراب عبداهللا يوسف رستم 3641
سويرة براخاص ويس مرادزوراب محمد نوري ميرزا3642
ناجحه فتح اهللا علي زياد عبداهللا احمد آريم 3643
جوان سعدون حبيبزياد علي ابراهيم احمد3644
ازمت سيف اهللا آريمزياد علي مير آمر 3645
مليحه ميرزا خدا مرادزياد آريم محمود احمد3646
اواد محمد سعيد زياد محمد حق مراد 3647
آافيه علي زياد مراد حسن 3648
زينت امينزيان محمد غيدان عزيز  3649
سندس طارق شوآتزيد حسن سلمان 3650
آافيه جعفر قاسم زيدان رمضان يوسف 3651
زينب محي الدين عباسزيدان زوراب هياس3652
زينب يحيى حيدر زيدان سلمان داود حيدر 3653
مليحه محمد آريم زيدان عبدالقادر احمد 3654
زينب غالم محمد زيدان نايلي آريم دارا3655
زهره عباسزينب ابراهيم شاه مراد علي 3656
مصري محمدزينب ابراهيم علي خان اسعد3657
سنجان مراد زينب ابراهيم محمد ابراهيم محمد 3658
زينت سايخانزينب ابراهيم ويس مراد 3659
آوهر خدامرادزينب احمد قاسم صالح 3660
نوريه مجيد زينب اسماعيل هاشم3661
نايله مرادزينب جوامير علي 3662
خاور محمود زينب حسن احمد محمد 3663
خاتون علي زينب حسن اسماعيل عزيز3664
آله رحيم زينب حسن محمود عباس 3665
طاووس باقر زينب حسين فالمرز 3666



قيم حياة زينب حميد علي 3667
غربت محمد زينب درويش جمشير3668
مينا علي زينب رحيم رستم آاآي 3669
زيوا محمد زينب رحيم مراد علي 3670
ياسه ابراهيمزينب رحيم مصطفى حسن3671
خورشيد حسين زينب سايخان حيدر 3672
قيم حسين زينب سايه خان آرم خان3673
فرحت عبداهللا زينب عبدالرحمن بير مراد3674
عايش مراد علي زينب عبداهللا حميد آاآوال3675
امينه علي زينب عبداهللا محمد محمود 3676
شكريه هاشمزينب عزيز ابراهيم يوسف3677
امنه خورشيدزينب علي احمد ويس3678
عاصمه علي زينب علي برا خاص3679
فاطمه بابير زينب قدوري سليمان عدنان 3680
خاتون غفور زينب آاآه حسن صالح3681
شوآت آريم زينب آريم علي بهرام3682
ايش احمد زينب آريم نازانم صالح 3683
خاور محمد زينب محمد احمد تاماس 3684
جميله علي زينب محمد مراد علي 3685
بيروس علي زينب محمد نمام علي 3686
عصمت ماى قليزينب مراد اهللا ويردي3687
خانم نوري زينب مراد جراغ 3688
آافيه خسرو زينب موسى حسين 3689
زينب بيرام زينب موسى شهواز 3690
آورجي نور علي زينب ناصر ميرزا 3691
فاطمه حسنزينب هياس علي آاآه خاس3692
مريم محمدزينب يعقوب احمد يار احمد3693
صبيحة ابراهيم زينة اسماعيل رحيم قادر 3694



عزت ولي زينة حسن آمر شفي 3695
شامزدر مصطفى زينه حيدر آمر عزم 3696
دولت علي خان زينه علي اآبر يار 3697
مريم علي زينه محمد اسماعيل 3698
خاور محمودزيوا حسن احمد محمد3699
امنيه مايخان زيوا محمد علي صالح3700
بشرى عبداهللا ستار ساجد علي رشيد محمود3701
عفيفه اسكندر عليساجد محمد اغا مير بختيار3702
مريم عزيزساجده شاه ميرزا فتح اهللا 3703
شنو ولي سعيد ساالر توفيق علي محمد 3704
بناز اآبر عمر ساالر جمال اسماعيل اغا3705
سازان عبد الرحمن خليل ساالر حسن محمد عبدالرحمن 3706
نوريه آامل محمد ساالر حميد محمود قادر3707
بشرى محسن عباس ساالر حميد نامدار خان محمد 3708
زيان محمد رمضانساالر داود باشا 3709
بروين مريوان صالحساالر سيروان صالح عبداهللا 3710
قادريه صفرساالر صالح اغا رستم3711
جوان رمضان مراد ساالر عبدالواحد مجيد محمود3712
بخشان علي عبدالمحمد ساالر عزيز علي 3713
جوانه محمد سليمان ساالر عزيز محمد شاواز 3714
موزان محمد حيدر ساالر علي محمد علي 3715
زهرا عزيز ميرزاساالر غالم رضا علي3716
اواز محمد حسين سعيد ساالر فائق فرج محمد 3717
شيرين مصطفى صبرى ساالر فائق مجيد احمد 3718
فوزيه شمس الدين غليساالر فتاح رضا3719
شيماء طالب ملك ساالر آريم حبيب 3720
بشرى علي ولي ساالر آريم حسن نعمان 3721
آزال جمعه داودساالر محمد رشيد سالم 3722



جميله احمدساالر محمد شوآت مجيد3723
شرمين محمد حسينساالر محمد عبدالغني معروف3724
مهاباد حميد فرج ساالر محمد فرج بهرام 3725
خاور علي ساالر محمود فرج امين 3726
امينه رشيد ساالر محمود محمد فرج 3727
نيان حمه رسول ساالر محمود مراد علي 3728
هناء محمد حق مرادسالم احمد حق مراد 3729
ليلى نايف منصور سالم احمد محمد علي 3730
ناهيده علي اآبرسالم بوري غريب 3731
هيفاء علي ميرزاسالم جعفر اسماعيل مراد3732
شمسة عزيز شاه مراد سالم حسن ابراهيم محمد 3733
فريال رحيم آريمسالم حسن محمد فقي اسماعيل 3734
سعدية توفيق اآبر سالم خلف ولي جاسم3735
نوريه سعدون حسينسالم خماني حسين شكر 3736
سعاد ظاهر علي سالم سردار عبدالكريم علي 3737
ارمل سالم سليمان محمد 3738
بسيمه خداداد جعفر سالم شاآر نصر اهللا فالح 3739
بيداء جبارعظيمسالم عباس جمعه رحيم 3740
فريده عبدالكريم مصطفىسالم عبدالحسين عنان محمد3741
رعنا حمه علي سالم علي قادر رستم 3742
بيان محي الدين عبدالقادر سالم علي محمد معروف 3743
سناء ميرزا رشيد سالم علي مراد خداداد 3744
نضال خليل حسينسالم غالم عباس مراد3745
ملكيه ابراهيم عيسىسالم قاسم عيسى نوروز3746
جوان عزيز سالم محمد جبار قادر 3747
ريزاو صفرسالم محمد علي فرج فتح اهللا3748
نهاية ولي علي سالم محمد علي محمد 3749
حمديه علي مراد سالم ولي علي حسين 3750



جوان محمود حسنسام علي حسن عزيز 3751
هيرو حسن آرم سام ناك ابراهيم آرم3752
جوان منصور فيض اهللاسامان اسماعيل محمد رحيم3753
امل اآرام حسينسامان جاسم درويش محمد3754
بتول حسين سعيدسامان حسين عباس محمد 3755
روناك جبار شفي سامان حميد محمد تقي 3756
سهام آريم امين سامان خداداد محمد عزيز3757
روشنا حميد احمد سامان رحيم حسن امين3758
اسيا محمد انور سامان رفعت شوآت رستم 3759
وسام خماط شاهوط سامان رفيق توفيق مولود 3760
جيان فتاح حمه خانسامان صالح محمود قباد3761
شيالن دارا عبدالقادر سامان عابد محمد صالح 3762
سميره جمال محمد سامان عبداهللا فرج 3763
يسرى حسن آريم سامان عمر محمد ادريس3764
نهايه رشيد مجيد سامان فتح اهللا عبداهللا اسماعيل 3765
خبات حسين آريم سامان فريق طالب آامل 3766
بشرى اسماعيل آريمسامان قادر خضر قادر 3767
اسراء طالب ملك سامان آريم حبيب 3768
بهار ستار عبداهللاسامان آريم عبدالرحمن مامه خان3769
بروين مصطفى قادر سامان محمد درويش حسن3770
بناز اسماعيل آريمسامان محمد عزيز شيرزاد3771
سهام خورشيد رشيد سامان محمود محمد رستم 3772
سيران جبرائيل ابراهيم سامان مولود محمد شريف 3773
بيداء غفور علي سامى امين محمد عزيز3774
سعديه فتاح آاآه خانسامي ابراهيم مراد رضا3775
جوان آريم عباسسامي الياس هياس الماس3776
ناهد قادر سفر سامي جمعه مجيد خضر 3777
نصرت خداداد حيدرسامي جوامير امين محمد 3778



سعاد علي غالم سامي سلمان عالي علي 3779
سراب فريدون حسينسامي سلمان مردان مراد3780
روناك علي محمدسامي صابر جميل 3781
شذى فياض بديوي سامي صبري محمد ملك 3782
يسرى منصور علي سامي عبدالكريم سايه مير علي 3783
نسرين رمضان محمود سامي علي اآبر علي رضا 3784
سندس عباس مير سامي علي شاه سايه3785
آلي درويش ساهرة قطب الدين توفيق 3786
هاجر علي اآبرساهره هواس محمد احمد3787
ريحان احمد عزيزسايخان سليمان ويس مراد3788
فاطمه محمد امين ستار ابراهيم حسين مايخان 3789
ئاواز محمد قادر ستار ابراهيم رضا آرم 3790
بيان محمد سليمانستار احمد محمد آاآه برا3791
صبريه توفيق محمد ستار احمد محمود نادر3792
نارين عليستار احمد نور محمد3793
ازهار صبري آريمستار اسماعيل ابراهيم 3794
بسيه اسماعيل حسين ستار اسماعيل شاه مراد قاسم 3795
سهيله محمود محمدستار امين محمد شريف3796
امل ابراهيم اسماعيل ستار انور محمد موسى 3797
اسراء محمود علي ستار جبار احمد 3798
وحيده عبدالرحمن محمد ستار جبار جليل خليل3799
افراح اآبر شامانيستار جبار محمد حسين 3800
ملوك بخشي محمد ستار حسن محمد مراد3801
شيرين حسين عبداهللا ستار حميد آريم عبدالقادر 3802
سميره توفيق سعيد ستار حميد آريم عزيز 3803
آلزار مولود محمودستار حميد محمود قادر 3804
نسرين صباح عليستار خالد عبدالكريم3805
زينب حيدر علي ستار خاني علي رشيد 3806



لميعه رشيد عباسستار رشيد عبد علي 3807
حربيه علي اآبر ستار سعداهللا فتح اهللا 3808
حمديه جهانكير ستار سليم علي شاه مراد 3809
سكنه عليويستار سليمان شريف 3810
سميره حاتم علي ستار سليمان عزيز 3811
جميله عزيز عربستار شاهين دشتي عرب3812
ليلى جهان آير سيف اهللاستار شريف وهاب طه3813
زيان قادر حميدستار صابر محمود قادر3814
آلعزار روؤف حسينستار صالح عبدالقادر محمد3815
وزيره لفتى رضاستار صحبت حبيب نور محمد 3816
ليلى حبيب فتح اهللا ستار صديق فتح اهللا محمد 3817
آيفيه فرمان محمدستار عبدالرحمن خان نوري3818
آالويز رحيم نريمان ستار عبدالكريم محمود3819
نسرين آريم وليستار عبداهللا علي ويس مراد3820
نسرين رشيد فيض اهللاستار عبداهللا محمود احمد 3821
آويستان محمد محمودستار عزيز احمد عبدالكريم3822
رابعه قادر آاكستار عزيز قادر محمود 3823
صبريه مجيد جوامير ستار عزيز مجيد صالح 3824
سهامه علي عسكر ستار علي اوتاق 3825
آميله اسعد غفورستار علي مراد شهاب3826
االء حالدستار عيسى غلي آريم3827
زهره علي رسول ستار غفار غفور محمد 3828
آلستان عبداهللا جمشيرستار فتاح آاآه خان آرم3829
غزالة محمد رسول ستار قادر فرج عوض3830
شكريه ولي حاجيستار آريم باشا رفرج 3831
مهابات احمد مرزهستار آريم سليمان فتاح 3832
آالويش محمد سمينستار آريم عزيز معروف 3833
صبيحه محمد سعيدستار آريم فرج براخاس3834



اقبال هاشم آمرستار آل مامي آاآه3835
سميره موسى شهوازستار محسن ناصر ولي3836
آلباخ محمد امين ستار محمد رستم سلطان3837
اوات حسن محمد ستار محمد سليم ابراهيم 3838
نسرين محمد عبدالرحمنستار محمد عبدالرحمن فتاح3839
سميره محمد شريف ستار محمد فرج فتاح 3840
ارام اسماعيل رشيد ستار محي الدين بابير 3841
نعيمه بابير داودستار مراد عبد الرضا3842
لمى علي عباسستار مراد علي ميرزا 3843
ليلى احمد بيرو لي ستار نامدار باوة خان شاواز3844
مريم قلي مامه خان ستار نايلي شاولي 3845
اوهام عباس عبدالوهاب ستار ولي واراني 3846
عادلة احمد محمد ستار يوسف محمد آاظم 3847
نوريه حيدر باقيستاري اسد مامه خان رستم 3848
مريم فالمرزسجيله شريف محمد سليمان3849
فانوس احمد سحر زر علي نظر 3850
بخشان مدحت احمد سربست سردار ستار علي 3851
شيماء رفيق احمد سربست عثمان محمد علي 3852
سويله فيصل ستار سربست محمود علي مراد3853
شيماء ادهم اسماعيل سربست محمود محمد عزيز 3854
فيان عبدالوهاب احمدسرتيب داود خان مجيد3855
ريزان عبداهللا محمد سرتيب صالح اغا رستم 3856
سعديه محمد رشيدسرتيب عبدالكريم محمد رضا3857
نزيره مجيد عليسرتيب عبداهللا فرج نادر 3858
بتول محمد نوري سرتيب محمد يعقوب دارا 3859
وزيره ستار احمدسرتيف محمد خورشيد حسين3860
دولت آمر سرحان ابراهيم مراد رضا3861
فاطمه محمد احمد سرحان توفيق عبداهللا ويس3862



يسرى جبار محمد سرحان صالح محمود حبيب3863
بالسرحان نادر خسرو 3864
اميره فتح اهللا رحمن سرحت احمد شاه مراد احمد 3865
زينب حمود حسن سرحت اسد داري محمود 3866
شرين صالح سرحد حسن قادر محمد3867
سعديه فقي عمر سرحد عبداهللا آاآه احمد 3868
حسيبه علي سعيدسرحد علي فرج صالح 3869
آولزار عزيز خوامرادسرحد محمد علي فيض اهللا3870
ايمان رحمان علي سرحد محمد علي آريم 3871
حسيبه حسين ابراهيم سردار ابراهيم شريف محمد 3872
ناهده عبدالرحمن مايخانسردار ابراهيم مايخان مامه3873
فريد ياور عزيزسردار احمد صالح 3874
امل حسن محمدسردار احمد عبدالقادر آريم 3875
جيمن آريم داود سردار حسن ابراهيم محمد3876
سهام ولي صالحسردار حسن صالح مصطفى 3877
سلوى مجيد فتاح سردار حسين جراغ علي 3878
سوالف محمد عزيز سردار حسين عزيز محمد 3879
شكريه عبدالعزيز رستمسردار حمد  رحيم محمد 3880
روناك حسين محمد سردار شاآر احمد سايه خان3881
سهام آريم محمد سردار شريف حمه علي 3882
زيان حميد محمد سردار شمس الدين علي آرم 3883
بناز آمال اسماعيل سردار طاهر عبداهللا آريم 3884
زينب علي عباسسردار عبدالكريم علي نوري3885
فائزه عبداهللاسردار عزيز احمد رستم3886
ليلى عادل سردار عزيز محمد شاواز 3887
هناره عباس حميدسردار علي عبداهللا محمود3888
اوات عبدالحميد محمد سردار فائق فرج محمد 3889
شيالن صالح حميدسردار فائق مجيد احمد3890



شرين محمد سليمانسردار آريم سليمان اسماعيل3891
مهاباد محمد آريم سردار آريم صالح سليمان 3892
سعديه آامل مصطفى سردار آريم محمد حسين 3893
اخالص عبداهللا محمودسردار مجيد حميد علي 3894
دنيا محمد مولودسردار محمد خورشيد حسين3895
آالله قادر عثمانسردار محمد شوآت مجيد3896
افتخار خليفه محمد سردار محمد صالح علي 3897
نشمل عبدالرحمن فرجسردار محمد طاهر خليفه3898
سوزان اريان سمينسردار محمد عبدالرحمن محمد 3899
دنيا عمر فرجسردار محمد فتاح عبداهللا3900
ساجده ياور جبارسردار محمود حسن محمد3901
بروين غفور مراد عي سردار محمود مراد علي 3902
فريال شفيق محمودسردار مهدي عبدالرحمن 3903
فيلن مولود رستم سردار نوري زوراب شعبان 3904
نسرين ولي قادر سردار نوري سمين محمد 3905
سليمه موسى عربسردار ولي مامه خان حسن 3906
شنو صالح سعيدسرآش ابراهيم سعيد 3907
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بشرى نجم عبدشهاب آريم شيره 4440
ليلى حسن مايخانشهاب مايخان فروخ 4441
وداد علي حاتم شهاب نوري نصرالدين 4442
شيماء محمد فرامز شهاب وهاب بشا حسين 4443
خانزاد مصطفى شهربان فتاح عبداهللا فتاح4444
همينه عباسشهرزاد توفيق رحيم قادر 4445
شمسه رحيم شهرزاد مايخان رحمن 4446
زينب علي حيدر شهواز فتاح قادر علي4447
صبريه رحيم شهين حبيب محمد صالح4448
اميره محمد امين سعيد شوان ابراهيم شاهين مولي 4449
ميديا فوزي محسنشوان حسين حسن قادر 4450
نسرين مصطفى ياور شوان خليل عباس خضر 4451



هيوة محمد فاضلشوان مصطفى عبدالحميد 4452
رسميه محمد شوبو محمد رشيد رستم 4453
سروه عباس محمد شورش احمد محمد سعيد محمد 4454
شهال آريم عزيز شورش رفيق احمد علي 4455
جنور محمد امين حاجي شورش عبدالكريم درويش احمد4456
سليمه محمد نوري شوقي مجيد اسد موسى 4457
رعنه محمد شوقيه خالد عبداهللا4458
جميله عليشوآت اسد ابراهيم 4459
ازمت سليم شوآت دارا حسن 4460
شرين هواس شوآت دارا رستم زوراب 4461
امال خالد حسين شوآت رفعت رضا عباس 4462
اينه ياور شوآت طهماز رستم مامي 4463
آوله موسى شوآت علي احمد رمضان 4464
امينه علي ولي شوآت علي اآبر سليمان 4465
دولت سليمان شوآت علي سلمان 4466
سلمى عبدالقادر شوآت علي فرج صالح 4467
آوهر علي شوآت علي مراد محمد 4468
بيروز قادر شوآت فرج سليمان 4469
خيرية فرض عليشوآت قادر جواد آاظم 4470
فاطمه محمد شوآت آاظم سليمان 4471
عاسه سلطان مراد شوآت آاآه حسين احمد 4472
هيبت عباس شوآت آريم مراد4473
مريم سبحانشوآت آريم نذر علي4474
خاور حسن شوآت مارف محمد احمد 4475
عاصمه احمد شوآت محمد حسين احمد 4476
لميعه رحمان بارامشوآت محمد دولت يار4477
آشور رستم شوآت محمد مراد علي 4478
بيروزعلي شوآت محمد نمام امام علي 4479



خاور عبدالرحيمشوآت محمود احمد رحمان 4480
فاطمه عبداهللاشوآت محمود احمد زوراب 4481
امين محمود شوآت محمود عبدالقادر درويش 4482
فاطمه آريمشوآت ولي قادرعمر4483
فاطمه نور محمدشوآته جعفر ابراهيم علي 4484
نصرت آاآه شوآه احمد محمد احمد4485
جمينه جاسم محمد شيخه حسن شيخه 4486
صبريه علي قلي شير علي فرض علي نضر علي 4487
مريم محمد علي شيرة علي احمد ميرزا 4488
سوريه خداداد حسينشيرخان حسن بهرام شريف 4489
لوات ابراهيم شاهينشيرزاد احمد شاواز الماس 4490
زارا حسين عليشيرزاد احمد محمود حسن4491
سويله غريب غزال شيرزاد رشيد مولود جبار4492
سميره احمد حسينشيرزاد شوآت آريم خدا رحم4493
نرمين رشيد عزيزشيرزاد عباس احمد امين 4494
آلزار عبدالجبار عباسشيرزاد عبداللطيف عباس محمود 4495
اشتي فرج محمدشيرزاد علي رشيد بيجان4496
ريحان شمس الدينشيرزاد علي محمد امين4497
نسرين ولي محمودشيرزاد علي محمود آمر 4498
مريم حسن محمود شيرزاد غالم اسد 4499
مليحه ابراهيم حسنشيرزاد آاظم قواي علي 4500
هناء فؤاد ستارشيرزاد مصطفى ابراهيم محمد4501
افين حميد علي شيرآو ابراهيم حيدر مصطفى 4502
ليلى ولي عبدالقادرشيرآو احمد حسن علي 4503
فائزه سعيد غيدان شيرآو جمعه غيدان فتاح 4504
امل عبدالرحيم علي شيرآو خليل فتاح علي 4505
بتول ابراهيم محمد شيرآو رحيم علي ولي 4506
آالله محمد فرج علي شيرآو سعداهللا عبداهللا علي 4507



وداد علي محمودشيرآو سعيد علي آرم4508
ميسون جاسم حسين شيرآو صابر علي امين 4509
يادآار فائق محمد شيرآو طاهرمحمد آنجي4510
آاني آامل مجيد شيرآو عباس عبدالرزاق اآبر4511
رسميه الماس عباسشيرآو عثمان عارف 4512
رسمية طهماز عباس شيرآو عثمان عارف قادر 4513
ريزاو عبد الكريم محمودشيرآو آي خسرو عزيم رحيم 4514
بخشان محمود ولي شيرآو مجيد قادر فتاح4515
خان زاد محمد شيرآو محمد حمه خان 4516
ارجوان عمران خان محمدشيرآو محمد عبداهللا اسماعيل4517
نسيم تاج خسروشيرآو محمد فرامرز امان اهللا4518
ارمن علي محمد صالح شيرآو محمد محمد صالح 4519
فاطمه ولي احمد شيرآو مصطفى رستم 4520
بيداء طه ياسين شيرآو يحيى ابراهيم 4521
نبيهة وهاب شيرين اآرم محمد رستم4522
خاتون قادر محمدشيرين قادر محمد بهرام4523
وجيهة صالح شيرين محمد علي محمود 4524
مرواري حسنشيشه سيوخش مصطفى محمد 4525
رسمية حسين شيماء حسين علي محمد 4526
بسيمه نامدارشيماء مراد مصطفى محمد 4527
احالم محمد اسماعيل شيمان فرمان علي 4528
هتاو خليل ياسين شيوان عبدالعزيز نور محمد 4529
زهرة سعيد مجيد صابر احمد عبدالرحمن آامران 4530
درخشان حامد محمود صابر اآرام ظفر شفي 4531
بدريه محمد عبدالغنيصابر جميل حبيب شاآر 4532
صبريه اسماعيل ابراهيمصابر حسن محمد ميرزا4533
حسنه عزيز رحيمصابر حميد اسماعيل 4534
انتهاء علي فتاح صابر رحيم احمد قادر 4535



رسميه امين عبدالرحمنصابر زمان باوه خان4536
صبريه عباس غزال صابر شاآر نصراهللا 4537
شاه زارد خليفه توفيقصابر شريف امين احمد 4538
سرآل غفور خضرصابر صالح حسين امين 4539
آالويش احمد صابر عباس محمود حيدر 4541
فرشته آاآه عبداهللاصابر عبدالرحمن يار ويس محمد 4542
فهيمه محمد عزيز صابر عزيز قادر 4543
عائشه علي آاآه علي صابر علي امين جبرائيل4544
صبريه محمد عزيز صابر قادر يونس علي 4545
فوزية محمد نورصابر محمد امين احمد 4546
خيالن حميد احمدصابر محمد امين حسين4547
نعيمه مراد شريف صابر محمد شريف محي الدين 4548
فاطمه قادر فتاح صابر محمد عباس 4549
بدريه ابراهيمصابر محمد عزيز علي 4550
شكر حميد نادر صابر محمود قادر علي 4551
آلزار اسماعيل سعيد صابر مدحت محمد فقي اسماعيل4552
نجاة عمران علي صاحب جمشير رضا4553
منى خضير عباس صاحب جمعه حسن وزآه 4554
انتصار صحبت درويشصاحب سردار عبدالكريم علي4555
قيس علي صاحب فرمان غايب حسين 4556
آلتاز يوسفصاحبه محمود جمال مصطفى 4557
مهابات عاصي حسن صادق احمد محمود 4558
بشرى عبداهللا حسينصادق احمد نعمت بساط 4559
صبيحه قادر صادق اسعد فتح اهللا محمد 4560
سوزان سليمان علي صادق اغا مراد جمشير 4561
ليلى روضان حسينصادق توفيق حسين جمشير 4562
سميره جمعه محمدصادق جعفر احمد4563
ليلى احمد سي علي صادق حسن عزم رستم 4564



خيريه سلمان محمودصادق خداداد حسين سليمان 4565
هناء محمد حسينصادق روضان حسين آريم 4566
تابان خليل رستمصادق علي جان حسين محمد4567
ليلى محمد مجيدصادق علي حسن محمد 4568
شونم محمد عزيز صادق فرج عبدالقادر 4569
وجيهه جليل غفور صادق قادر علي حسن 4570
وفاء فهد مصطفىصادق قادر قاسم علي 4571
ماريا صالح آاظم صادق آريم اسد حسين4572
روناك عزالدين عزيزصادق محمد عزيزمحمد آاآي4573
وجيهة ابراهيم علي صادق مرزا شاه مراد 4574
ناهده باشي محمد صادق ناصر علي ملك 4575
عزت الياس صافيه زمان هواس الماس 4576
حليمه محمد امينصافيه قمر محي اسماعيل 4577
بالصالح احمد امين محمد 4578
شوآت محمدصالح احمد عزيز امين4579
برشنك مارف احمد صالح احمد آاآه عبداهللا4580
ساجده احمد مصطفىصالح احمد محمد امين 4581
فوزيه رشيد محمدصالح احمد محمد درويش4582
رابعه محي الدين صالحصالح احمد محمد سالم قادر 4583
بروين محمد احمد صالح احمد مصطفى جمال 4584
عاصمه ويس مراد نور محمدصالح بارام حسين محمد4585
سهامه توفيق آرمصالح بيرام آرم سي مامي4586
نسرين عبدالقادر صالح توفيق محمود رحيم 4587
ثريا صالح عبدالرحيمصالح جهانكير محمد اسد4588
عاصمه اوختي عزيزصالح حاجي مراد خوا مراي4589
اهواز رشيد ابراهيم صالح حسن محمد حسن 4590
فوزيه حسين مرادصالح حسين صفر عبدالرزاق4591
آزال آامل عبدالعزيز صالح حسين عزيز شاه محمد 4592



زووان خليل جالل صالح حميد احمد محمد 4593
فوزيه رشيد مجيد صالح حميد مجيد فرج 4594
نجاة شهاب احمد صالح حميد ولي عزيز 4595
رمزيه احمد عليصالح دارا رضا محمد 4596
صبريه عزيز محمدصالح رستم حسن علي 4597
مديحه محمود صالح رستم محمد بهرام4598
جيهان فرج محمودصالح زيدان غيدان فتح اهللا4599
امينه مصطفى ابراهيم صالح سعيد محمد اغا4600
سرآول محمود محمد صالح سليمان محمد آاآه خاص4601
شكريه محمد امينصالح سمين امين مصطفى 4602
واليه حسن رستم صالح عباس علي محمد 4603
امينه محمد رستمصالح عبداهللا درويش وليد4604
سرآول محمد فرج صالح عبداهللا علي حيدر 4605
اسكة احمد شاه مرادصالح عبداهللا علي مراد4606
فوزيه علي رستمصالح عبداهللا غفور بيرآرم4607
آزال ياسين محمد صالح عبداهللا فتاح مراد خان4608
حمدية احمد سيف اهللاصالح عبداهللا آريم سليمان 4609
يسرى فرج نادرصالح عبداهللا محمود محمد 4610
عفيفه نجيب شيخ محمدصالح عبيد محمد سعيد 4611
عصمت قادر محمود صالح علي حيدر محمد 4612
فاطمه نظام الدين امين صالح علي صالح مؤمن 4613
مينا محمود محمد صالح فتح اهللا محمد احمد4614
مياسه محمد عبدالرحمن صالح فرج آاآه خان الياس 4615
امينة احمد محمد صالح صالح فرج آريم احمد 4616
فاطمه علي عزيزصالح قادر معروف حسن4617
خاور حسن محمد صالح قادر نادر محمود 4618
عائشه محمد علي صالح آريم امين حيدر 4619
شهين غفور مرادصالح آريم مامه خان 4620



ساميه علي حسنصالح محسن دنبوس خلف4621
حسيبه عبدالرحمن صالح محمد احمد آاآه خان 4622
ونوش محمد عزيزصالح محمد امين محمد 4623
زينب محمد هياسصالح محمد حميد فرج 4624
عاليه حسن حسين صالح محمد سعيد محمد4625
مامه آاك علي حسن صالح محمد شاه مراد باوه مراد 4626
نسرين عزيز محمد صالح محمد علي محمد ميرزا4627
سميعه علي اغاصالح محمد مراد حسين  4628
آالويش عبدالرحمن احمد صالح محمود عزيز معروف 4629
شوآت حسين نادرصالح محمود محمد عبداهللا 4630
سروه حمزه حسن صالح معروف حسن محمد 4631
طلعت محمود عارف صالح معروف عارف براخاص4632
نسرين ناصر علي صالح منصور علي 4633
نصرت علي ياور صالح مهدي حسين فتاح 4634
نجيبه سعيد محمدصالح مهدي سليمان علي 4635
آردستان عادل حسنصالح ميرزا محمد مرتضى4636
جيمن علي محمودصالح نادر قادر عزيز 4637
شيرين صالح الدين سعيدصالح هادي عبداهللا علي 4638
فاطمه آريم محمد صالح ولي حمه جان غريب4639
والي حسين عباس صالح ولي محمد حسين 4640
عاليه ولي درويشصباح ابراهيم شريف4641
مهابات آاآه علي احمدصباح ابراهيم مايخان محمود 4642
سهام قهرمان خانهصباح احمد توفيق ابراهيم 4643
عزيمه حسين مامكصباح اغا جان عباس سايه خان 4644
اسراء اسماعيل ابراهيم صباح اآرم آاآه علي 4645
ارمل صباح الدين عزيز درويش 4646
شيماء نورالدينصباح انور حسن محمد 4647
بسيمه وسيم مامه خانصباح جاسم حميد محمد4648



فاطمه ستار غفوريصباح جوهر عزيز 4649
جنور ولي صالح صباح حسن صالح مصطفى 4650
روناك محمد ويس مراد صباح حسن عبدالعزيز 4651
ريزان محمد علي صباح حسن علي آاآه 4652
الهام حسين محمد صباح حسن مجيد 4653
جيان محمود امين صباح حسين مراد 4654
رساو احمد محمدصباح حكيم محمد صالح4655
شكريه مجيد محمد صباح حميد محمد 4656
سميره شفيق حميد صباح خماس جواد علي 4657
ليلى داود شاه مارصباح خوا مراد شامار4658
جوان اسماعيل احمد صباح رشيد احمد غريب 4659
آرده حسن علي صباح رشيد مصطفى 4660
ايناس سليمان وليصباح سردار عبدالكريم4661
فوزيه ولي علي صباح سليمان عباس فتاح4662
نشميه رحيم آريم صباح سيف اهللا مرتضى ميرزا4663
آامله آريم حق مراد صباح شريف مراد علي 4664
نسرين محمد فتاح صباح شمس اهللا فتح اهللا 4665
رابعه محمود آريم صباح صالح معروف حسن 4666
شيرين عبدالكريم فتاحصباح عباس جمعه رحيم 4667
دالل ترآي نصيفصباح عباس حسن4668
سهيله عبدالرحمن محمود صباح عباس حسين 4669
اختر احمد معروف صباح عباس سعيد محمد 4670
سهام محمد صالحصباح عبدالحسين علي رضا4671
ريجوا عبداهللا احمدصباح عبداهللا فرج نادر 4672
مهاباد علي محمد صباح عبداهللا مراد علي4673
بدريه نامق اسماعيل صباح عزالدين علي سعيد4674
حالوعبدالرحمن عبدصباح عزيز درويش محمد4675
شاه زاد حميد خسروصباح علي ابراهيم ساري 4676



آزال اسماعيل محمد صباح علي رشيد علي 4677
فاطمه باوي سايه مير صباح علي مامكه اهللا مراد4678
سرآول صالح شفيق صباح علي محمد صالح 4679
زهره علي احمد صباح علي مراد خداداد 4680
دلير نعمت رستم صباح عمر رستم محمد 4681
سروه باشا عبد علي صباح فاروق نصر الدين محمد 4682
فاطمه محمد علي صباح فتح اهللا باقر حيدر 4683
آلزاد احمد اآبر صباح فتح اهللا فيض اهللا4684
زهره محمود خضرصباح فرج خضر ويس4685
فوزيه اسد حسينصباح فرمان عزيز محمد4686
بالصباح آريم عباس بابي 4687
بروين علي محمدصباح آريم محمد علي4688
نجيه علي محمدصباح آريم محمود دارا4689
شفيقه محمد ابراهيمصباح محمد احمد قادر4690
عائشة نامق نجمصباح محمد االويس مير ويس4691
طليعه محمد حمه ميرزاصباح محمد امين خليل 4692
عينه احمدصباح محمد امين محمد 4693
بهية مصطفى قادرصباح محمد امين محمد قادر 4694
فريده ولي مجيد صباح محمد حسن حسين4695
مياده جاسم درويشصباح محمد رستم خان عبدالرحمن4696
ليلى نعمه اهللا صديقصباح محمد رشيد محمد عزيز4697
عائشه قهرمان نفدالي صباح محمد صالح نقدالي 4698
روناك اسماعيل آاآهصباح محمد علي فتاح 4699
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امينه محمد احمدطليعه محمد احمد علي شرف4960
خورشيد مصطفى طليعه محمد فرج محمد 4961
روناك آمال مهدي طه الحمد رمضان حسين4962
بيمان فرج محمدطه حسن امين احمد4963
خالده حسن حسينطه حسن مجيد ولي 4964
بلقيس جعفر محمد طه رحيم آريم جوامير 4965
خلود آريم عبد محمود طه صحبت احمد صادق4966
سهام سلمان داودطه عبدالحميد عبدالقادر نادر 4967
بيمان عمر جبرائيل طه عزيز مجيد عباس 4968
خديجه محمد احمدطه علي احمد علي 4969
لبيبه غريب علي طه غفور موسى اسعد4970
بالطه آريم عبدالرحمن عبدالقادر4971
عائشه سعيد صالح طه محمود ابراهيم 4972
انيسه حسين عبداهللا طه ولي موسى حسن 4973
بشرى محمد آريم طه ياسين درويش محمد نجف4974
آافيه سليمان طوبا عبداهللا مولود مصطفى 4975
مينا عبدالحسينطوبي امين محمد آاظم4976
فهيمه محمد طيبه سعيد علي مايي4977
زينب خضر طيبه عزيز خسرو4978
آوي عباس عزيز ظاهر باقي آمر 4979
صفية جعفر قاسم ظاهر حبيب قاسم 4980
امنه صابر سليمانظاهر حمه غريب شاطي4981
سعديه عبداهللاظاهر عزيز غالم علي 4982
هندرين اسماعيل احمد ظاهر علي جعفر عزيز 4983
فخرية صفر اوختي ظاهر محمد شريف حاتم 4984



اخالص حسين عبداهللاظاهر نادر امين حسن4985
خانم الياس رضا ظفر خضر عباس 4986
رمزيه احمد صفرعادل ابراهيم توفيق محمد 4987
رواء ابراهيم اسماعيل عادل ابراهيم جلبي علي 4988
سميعه محمد عادل ابراهيم محمد قادر4989
جوان ياسين محمد عادل احمد شريف محمد4990
حسيبه ميرزا عادل احمد محمود علي 4991
ناهده اسماعيل احمدعادل توفيق درويش عبداهللا4992
طليعه حسن علي عادل ججان محمود محمد4993
يسرى حسين امينعادل حسن امين محمد 4994
اخالص نوري محمد عادل حسن عزم رستم 4995
محبوبه جهانعادل حسن فتاح عبداهللا4996
ازهار عيسى جاني عادل حيدر شكر اآبر 4997
افراح خليل رستم عادل خالد رستم 4998
حمدية علي جان شريفعادل خان جان شريف4999
روادة محمد عزيز عادل رحيم احمد ويس مراد5000
نوال عبداهللا فرجعادل رحيم سعيد سيالي 5001
آلي آريم بان عادل روبتن احمد 5002
فخريه نصرالدين اآبرعادل سلمان علي ميرآه5003
طاووس خليل حسن عادل شريف حميد عبدالقادر 5004
آويستان محمد محمودعادل صالح محمود محمد5005
سعاد سالم سليم عادل صبري رشيد 5006
جميله احمد آريم عادل صحبت عباس عزيز5007
سميره نعمت نادر عادل صحبت قادر 5008
صبيحة الياس جمعه عادل عباس حمه خان اسماعيل5009
الهام آاظم علي اآبر عادل عباس رستم عبدي5010
وداد احمد صوفيعادل عبدالرحمن صوفي آريم 5011
ورده محمد محمود عادل عبدالقادر مصطفى عبداهللا 5012



فوزيه اغا مرادعادل عبداهللا رحيم امين5013
نسرين آامل عبداهللا عادل عبداهللا شريف عباس 5014
جيمن محمد فرجعادل عبداهللا علي حيدر 5015
نشتمان جليل احمد عادل عبداهللا ويس مراد5016
صبيحه محمد عبدالرزاقعادل عثمان رستم حسن 5017
بروين محمد خدا مرادعادل عزيز خدا مراد متي5018
بروين محمد احمد عادل عزيز محمد نظر شرف5019
بتول حسن ابراهيم عادل علي رستم 5020
نسرين لطفي اهللا عادل علي سيمراد ميكائيل 5021
شرمين محمود محمدعادل علي عبداهللا علي 5022
آاللة محمد فالمرز عادل علي فالمرز امام اهللا5023
اديبة حمه غالمعادل علي آريم نادر5024
سعاد جوهر رحيم عادل علي مامكه 5025
شوخان محمد صبريعادل غفور خضر حسن 5026
فاطمه رحمان محمد عادل غالم محمد دوسة احمد 5027
االء غفار نامقعادل فاضل رستم محمد 5028
ازهار فارس عليعادل فاضل علي حسين 5029
سعاد حميد عزيزعادل فؤاد محمد امين 5030
فوزيه آريم محمد عادل قادر جمعه رسول 5031
فوزية نوري محمود عادل قادر ميكائيل 5032
جيان سعيد رشيد عادل آريم ابراهيم محمد 5033
نسرين مراد قمر عادل آريم محمد امين نادر5034
ربيعه شيرزاد قادر عادل مجيد اسماعيل رستم 5035
سهيله اسماعيل محمد عادل مجيد محمد مصطفى 5036
بشرى احمد بير ولي عادل محمد بير ولي 5037
صبريه صالح احمد عادل محمد رشيد محمد 5038
بسيمه حسين عادل محمد علي حيدر 5039
سناء حسين علي عادل محمد علي مراد 5040



ازهار عبدالرحمن محمودعادل محمد فرج سعيد5041
برشنك محمد رشيدعادل محمد قادر نادر 5042
رقيه داود توفيق عادل مراد حياة علي 5043
وفاء حسن سليمانعادل مراد منصور احمد 5044
اواز ابراهيم عبدالرحمنعادل معروف عبدالرحمن خورشيد5045
زهرا خداداد اسماعيل عادل منصور محمد آمر 5046
سهيله شهاب احمد عادل موسى علي احمد 5047
آرجيه نوري شكر عادل مولود شكر محمود5048
زآيه علي اآبر غالمعادل مير حسين حسن 5049
شيرين علي فرافر عادل نادر قادر محمود 5050
روناك علي مرادعادل نادر نجف رضا5051
فاطمه جمعه عباس عادل ناصر صفر مايخان 5052
سميرة اسماعيل محمد عادل نجم عبداهللا عمر5053
باسمه عبدالصاحب حسينعادل نوري علي مراد5054
شكريه حيدر عسكر عادل هاجي آريم 5055
وحيده نوخاس عادل وسين مامه خان هواس 5056
صبريه حميد محمد عزيز عادل ولي حاجي حمه ويس 5057
فاطمه قاسم صفر عادل ياور عزيز محمد5058
سوزان جالل ستار عارف جمال ستار باوه خان5059
توبا عزيز محمد عارف علي احمد محمد5060
مريم احمد حسن عارف مجيد ساية خان آمر 5061
سلمى علي حسنعارف ميرزا مراد محمد5062
هوري صالح خان عاسه احمد علي ويس5063
امنه احمد عاصم جاسم رحمان بكر 5064
شكريه قادر مرادعاصم رحيم ويس مراد 5065
اديبه حاتم علي عاصم محمد جراغ غالم5066
بيروز عزيزعاصمه حسن احمد محمد 5067
خنان مامه خانعاصمه عبدالرحمن فتاح برا5068



سلمه عبدالرحيمعاصمه عبدالرحيم عبدالرحمان 5069
آله شريفعاصمه عبداهللا فتح اهللا عبداهللا5070
ايش قادرعاصمه فتاح مراد محمود 5071
جميله يوسف عاصمه قادر محمد حسن 5072
امينه سعيد عاصمه آاآه برا قادر5073
سوالف غازي عبدالقادر عاصي احمد مصطفى مامكه5074
سندس احمد محمد عاصي اسعد توفيق رشيد5075
امينه اسماعيل احمد عاصي اسماعيل حسين 5076
فداء عاصي فرج عاصي حسين حسن محمد5077
بخشان سعيد غيدان عاصي حسين ولي محمد 5078
صبريه محمد علي عاصي حكيم آرم فتاح 5079
فريال عمر محمد عاصي رحيم شكر محي الدين 5080
بيكرد بختيار مصطفىعاصي سعيد مصطفى جمال5081
اديبه محمد نجم عبداهللاعاصي طالب آامل سعيد 5082
همين حمد خدر عاصي عبدالقادر ولي معروف5083
بروين آامل عبداهللا عاصي عبداهللا شريف عباس 5084
شيماء حاتم علي عاصي عبداهللا معروف 5085
امينه محمد علي عاصي علي عبدالرحمن احمد 5086
سميره محمد جمعه عاصي فرج بندر بردي 5087
عاصفه محمد مرادعاصي مجيد محمد سليمان5088
امينه مجيد سان احمد عاصي محمد حسن اسماعيل 5089
ليلى جمعه محمدعاصي محمد مهدي صياد5090
توبه غريب حكيمعاصي وهاب عبدالحميد 5091
خمينه محمدعاليه احمد محمد سفر 5092
آوهر جان عليعاليه مراد علي امام علي 5093
جنور حسن ابراهيم عامر ابراهيم مراد 5094
شيرين عزيز عبداهللا عامر ابراهيم مراد حبيب 5095
هافال علي قربان علي عامر احمد عزيز بير علي5096



وداد غضبان حسنعامر جمشير رضا الياس5097
بالعامر حسن امير علي 5098
فريده شوآت مصطفى عامر حسن حسين عزيز 5099
زهراء محمد آريمعامر رحيم حميد سعيد5100
سندس علي قاسم عامر رضا قاسم سليم 5101
لبنى فؤاد عباسعامر سليمان احمد شير حسن5102
هديه عزيز علي عامر عبدالمجيد هير محمد5103
بيان آريم عبداهللا عامر علي شاواز غيدان 5104
نوال عباس محمد عامر عمران غيدان 5105
نور خليل غافل عامر عيسى علي 5106
شيرين عبدالخالق عبداهللاعامر مجيد احمد رستم 5107
يسرى طاهر حسن عامر محمد فرج خضر 5108
ايفان اآرم حسينعامر محمود علي اآبر 5109
زهره رمضان عبداهللا عامر مصطفى عبداهللا 5110
مريم بهرام نظرعليعامر منصور محمد آمر5111
هدية قادر ميكائيل عامر نوري محمد محمود5112
نرجس سمينعائشة حميد علي عزاوي 5113
خاتون سليم عائشة علي باوه آمال احمد5114
جيران آريم عائشه ابراهيم علي 5115
آافيه حمه مرادعائشه ابراهيم آاآه ويس 5116
محبوبه اسماعيلعائشه بنج شمه قاسم آاظم 5117
نعيمه سليمان عائشه سمين شير محمد 5118
بسيمه عليعائشه فتح اهللا احمد قادر5119
مينه احمدعائشه محمد سمين احمد 5120
شمه علي عائشه محمد فرج احمد 5121
فانوس احمد عائشه محمد محمود علي 5122
رعنه سمينعائشه محي الدين قادر احمد 5123
مهرو محمد عائشه نجم سعيد صالح5124



نصرت علي عائشه ولي علكانه محمود5125
آافيه سليمانعائيشه عباس محمد احمد 5126
بسيمه آاظم حسين عباس ابراهيم حسين محمد 5127
جوان محمد سمين عباس احمد اآبر حيدر 5128
رازيه حميد حسنعباس احمد فرج عباس محمد5129
زينب علي اآبرعباس احمد محمد عزيز5130
شيالن انور عزيز عباس احمد محمود عزيز 5131
منال محمد رفعتعباس اآبر مامه خان علي 5132
شمسة يارك نور عباس الماس نجف جمشير 5133
اديبه عزه فتح اهللا عباس باقي توفيق حبيب5134
فاطمه بيرك حاجيعباس بك محمد حاجي غالم 5135
مليحه محي الدين محمدعباس جالل قادر رضا5136
دوله رضا يوسفعباس جمعه رحيم آريم5137
رمزيه احمد محمدعباس جمعه محمد فرمان5138
نجمه ولي جوادعباس جمعه ملك 5139
رقيه حسن سليم عباس جميل ابراهيم 5140
ذآرى عسكر مير عباس جوهر حيدر جعفر 5141
حنان فرمان شيرزاعباس حسن الفت مراد 5142
رانيه علي جعفر عباس حسن صفر ملك 5143
ندوه شمس اهللا فتح اهللا عباس حسين جعفر ازاد 5144
امل عزالدين جاسم عباس حسين خداداد تقي 5145
شكريه ناصرعباس حسين رشيد عزيز5146
خوله ملك شا قولي عباس حسين عبد علي قادر 5147
شيرين محمد قادر عباس حسين قادر فتاح 5148
سروه غازي احمد عباس حميد عزيز ابراهيم 5149
رابعه رضا يار مراد عباس حيدر صفر5150
عاليه صادقعباس حيدر آمر ولي 5151
خيريه احمد محمدعباس خداداد خاني علي5152



شرين خليلعباس خليل ابراهيم فتاح 5153
شذى خليل علي عباس رحمن منصور سايه خان5154
حمديه دارا خانعباس رستم عبدي نزر 5155
بشرى عبداهللا علي عباس رشيد مجيد عزيز5156
آالويز حميد حمه خانعباس رشيد محمد مراد 5157
سعديه نياز ولي عباس رضا احمد دارا 5158
احالم مصطفى رضاعباس رضا عيسى مراد 5159
سندس محمد احمد عباس زآي جمعه 5160
صبيحة محمد مجيد عباس سعيد محمد قرمان 5161
سوزان علي اآبرعباس سليمان علي آريم5162
يسرى عالوي حسين عباس شاه مراد احمد نور محمد 5163
دولبر انور محمدعباس صالح احمد عزيز 5164
دلخواز رحيم آريم عباس عبدالرحمان مجيد حميد5165
نجاة غالم علي عباس عبدالرزاق اآبر مردان5166
وداد خداداد شاهعباس عبداهللا حبيب علي5167
سهيلة توفيق عزيزعباس عبداهللا محمود حسن 5168
طليعه محمد احمدعباس عبداهللا ولي 5169
وداد عبدالوهاب هوازعباس علي اآبر هياس5170
اشواق عباس الياس عباس علي جوامير جمشير 5171
حالو محمد امينعباس علي عباس محمد5172
طليعه محمود عباس علي عزيز امين5173
منيره محمد قنه عباس علي آاآه علي 5174
بسيمه شمه مراد عباس علي آريم محمد 5175
صبريه احمد حسينعباس علي محمد امين 5176
حميده محمد صالحعباس علي محمد رحمان 5177
قاديه رحمان سلمانعباس علي محمد علي5178
بروين عزيز مرادعباس علي مراد علي5179
نوال عبدالستار رمضانعباس علي موسى حسن5180



سعاد حسيب محمدعباس علي ولي منصور5181
ميسون يار ولي عباس فاضل بساط علي 5182
صبيحه علي محمد عباس فاضل عباس سلمان 5183
ثريا علي عباس فتح اهللا فيض اهللا فتح 5184
مهابات ابراهيم شاهينعباس فيض اهللا شاهين مولي 5185
بدريه محمود قادر عباس قادر احمد احمد ميكائيل 5186
فاطمه رستمعباس قادر محمد بارم 5187
آالويش سعيد عبداهللا عباس قاسم ميران مراد 5188
حياة محمد قادرعباس آاآه علي سليمان 5189
آالويش داود ابراهيم عباس مجيد احمد محمد 5191
سعديه علي بابا خان عباس مجيد آريم عزيز 5192
عادلة احمد عزيز عباس مجيد وهاب نصر اهللا 5193
افتام محمود وهابعباس محمد ابراهيم محمود5194
اهو امين محمد عباس محمد امين احمد5195
فريال حسن يارويسعباس محمد امين محمد صالح 5196
شيماء علي ابراهيم عباس محمد حق مراد5197
روناك حميد احمدعباس محمد رشيد احمد5198
شنو فتح اهللا رحمان عباس محمد رشيد علي 5199
نيان محمد عليعباس محمد سعيد شريف5200
ميعاد حسن حسينعباس محمد سعيد محمد5201
دلير محمد سرحتعباس محمد شاواز الماس5202
فاتن آريم ناصرعباس محمد شكر غزعل 5203
آالويش رشيد محمد عباس محمد شهاب احمد فتاح 5204
خديجه علي هواس عباس محمد عسكر خدا نور 5205
فرح عبداهللا حيدر عباس محمد علي اختيار 5206
شكريه محمد جعفر عباس محمد علي حمد شريف 5207
آالويش آريم محمود عباس محمد علي قادر 5208
جوان باقر رضاعباس محمد علي مراد 5209



بروين علي بك بهرامعباس محمد مامه صفر 5210
حنان محمود محمد عباس محمد هاشم 5211
ليلى اآرام غالمعباس محمود يحيى ولي  5212
خبات مصطفى سليمانعباس محي الدين قادر عباس5213
ناديه علي شاه رضا عباس موسى رستم 5214
هافين علي اغاعباس موسى عبد علي 5215
سهيله آرم صفرعباس نادر علي محمد 5216
شكريه صالح علي عباس نجم احمد اسماعيل 5217
بيان نعمه محمد عباس نريمان شيره مراد 5218
وجدان فريدون محمودعباس نعمت شاه حسين علي 5219
شيالن عدنان روضانعباس نوري محمد سايخان ازاد5220
نضال حياة مصطفى عباس هاجي غريب 5221
ليلى خضر وليعباس هاشم غفور عبدالرحمن5222
آولنام درويش ولي عباس هياس الماس محمود 5223
سلمى خسرو عبداهللا عباس هياس عبداهللا محمد 5224
شكريه صالح حاجي عباس ولي احمد محمد 5225
محتاو صابر ابراهيمعباس ولي محمد امين 5226
اسمهان محمد حسينعبد االمير عبدالكريم حسين 5227
صنوبرحسين محمدعبد الستار عيسى رضا محمد 5228
خديجه ياره عباس عبد الغفار جبار جراد 5229
حليمه حسن خورشيدعبد الودود محمد مولود5230
افتاو رشيد سمين عبد علي محمد ناصر 5231
نسرين احمد حسين عبداالمير ابراهيم شريف محمد 5232
اخالص هادي احمد عبداالمير رفيق خورشيد 5233
سميره ظاهر داددعبداالمير سلمان علوش5234
لينا حسين باوه مرادعبداالمير عبد الرحمن محمد5235
فاطمه حسين رضا عبداالمير عبد علي آاك احمد 5236
سندس ناصر محمود عبداالمير عبدالكريم منصور 5237



نجاة عزيز فتح اهللا عبداالمير علي قلي 5238
شيرين علي عسكر عبداالمير غالم فرج جمعه 5239
حمديه علي اآبرعبدالباسط محمد ابراهيم قادر 5240
عاليه عبدالخالق اسماعيل عبدالباسط محمود عبدالصمد5241
بشرى عبداهللا سلمان عبدالجبار احمد ابراهيم 5242
بدريه علي ملك عبدالجبار حميد ولي بهرام 5243
بشرى علي شريجي عبدالجبار خضر حبيب 5244
دالل محمد اسد عبدالجبار خليل محمد مراد 5245
مليحه رشيد محمد امينعبدالجبار محمد صوفي آرم5246
حربيه شيرزاد قادرعبدالجبار محمد غريب احمد5247
نيشتمان حسين احمدعبدالجبار محمود محمد امين5248
فوزيه عباس واراني عبدالجبار ولي وراني محمد 5249
سميرة محمد عزيز عبدالجليل احمد صالح اسعد5250
صديقه اميلي هواسعبدالجليل موسى محمود5251
حمديه زيدان شاهينعبدالحسن عاشور مهدي 5252
ليلى ابراهيم سيف اهللا عبدالحسين اهللا مراد مايخان 5253
غزاله حبيب باقرعبدالحسين حبيب نوروز حبيب5254
سميعه جوهر جانيعبدالحسين عباس مير محمد5255
سهامه غالم سايهعبدالحسين علي شاه سايه 5256
اسراء جواد علي عبدالحسين فليح داود سلمان 5257
سعديه جمعة جراغعبدالحسين محمد بارك حاتم5258
انتصار وهاب زيدان عبدالحكيم عبداهللا محمد امين 5259
سعديه امين قادر عبدالحكيم موسى علي مردان 5260
نجاة عبدالرحيم حسينعبدالحميد خالد رمضان نوروز 5261
مليحه خالد عبداهللاعبدالحميد خليل حسن احمد5262
نبيهه عبدالستار داودعبدالحميد رشيد مجيد محمود5263
فريده امام علي عبدالحميد عبدالمجيد حبيب نوروز5264
سندس عبد مصلحعبدالحميد عزيز بيرويز محمد5265



سندس عبد مصلحعبدالحميد عزيز بيرويز محمد5266
اوات محمد رشيدعبدالحميد فرج سعيد5267
نسرين محمد خسرو عبدالحميد مجيد خسرو رستم 5268
ونوش علي محمدعبدالخالق عبدالعزيز رحيم محمد5269
آالويش محمد حسنعبدالخالق عبداهللا آريم5270
لقاء احمد محمدعبدالخالق عزالدين حبيب5271
بخشان معروف عبدالرحمن عبدالخالق مجيد مامه تقي 5272
جيمن عبداهللا داود عبدالخالق محمد حسين 5273
سعديه علي عبدالخالق محمد آريم مهدي 5274
بشرى نادر آريم عبدالخالق مظفر امين 5275
التون محمد صالحعبدالرازق عبداهللا آاآه خان محمد 5276
جميله احمد باوه مرادعبدالرحمن ابراهيم محمد علي 5277
بدرية قادر محمد عبدالرحمن احمد باجالن علي 5278
عاصمه احمد محمود عبدالرحمن احمد محمد 5279
خاور محمد عبدالحمدعبدالرحمن احمد محمد امان5280
عصمه حسين سيف اهللا عبدالرحمن احمد نور محمد5281
توبا محمد عبدالقادرعبدالرحمن باشا بهرام محمد5282
جيمن محمود محمدعبدالرحمن حسن محمد جان5283
فرست محمد احمد عبدالرحمن حسين هاشم 5284
شيرين انور عزيزعبدالرحمن خليل حسين5285
خورشيده علي عبداهللاعبدالرحمن رحيم رحمن نور5286
ظريفه منصور ناصرعبدالرحمن رحيم منصور5287
صبيحه جاسم درويشعبدالرحمن رستم خان عبدالرحمن5288
عطيه عزيز عبداهللاعبدالرحمن رشيد علي 5289
رابعه فرج فتالي عبدالرحمن سعيد محمد 5290
زآيه رشيد محمد مراد عبدالرحمن صالح باوه خان 5291
مريم عبدالكريم حسنعبدالرحمن عبدالقادر علي 5292
افتاو محمد حسين عبدالرحمن عبدالقادر علي 5293



مهابات صابر حميد عبدالرحمن عبداهللا حميد غني 5294
مريم رحيم آريم عبدالرحمن عبداهللا عثمان احمد 5295
زينه عبدالكريم احمد عبدالرحمن عبداهللا فتاح مراد5296
سميره فرهود عبدالرحمن عبداهللا مولود محمد5297
فوزيه مهدي شمس اهللاعبدالرحمن عزيز امين عبداهللا 5298
سويبة رشيد علي عبدالرحمن عزيز شاواز 5299
خانم احمد نادر عبدالرحمن علي عبدالقادر احمد 5300
رسميه صالح خضر عبدالرحمن علي مراد باشا 5301
آوهر صالح محمدعبدالرحمن علي مراد شيخة 5302
افراح لطيف قاسم عبدالرحمن غالم سايه محمد5303
فاطمه عبدلعبدالرحمن غالم فارس امين 5304
فوزيه عبداهللا درويش عبدالرحمن فرحان حسن 5305
شرين سليمان منصور عبدالرحمن آاآه مراد حمه ويس5306
عائشه احمد علي عبدالرحمن آريم محمود 5307
قديفه سعيد علي عبدالرحمن آريم ويس مراد حسن5308
ملوك نجم الدين حسنعبدالرحمن مجيد حميد رشيد5309
امنية آريم امين عبدالرحمن مجيد سان احمد 5310
عائشه علي محمد عبدالرحمن محمد صالح 5311
فاطمه اسماعيل محمد عبدالرحمن محمد علي آريم 5312
شكريه احمد احمدعبدالرحمن محمد فتاح بكه5313
بهار آريم فتاح عبدالرحمن محمد محمد 5314
زينه حمدي صبريعبدالرحمن محمود سمين 5315
مرزيه فرج محمد عبدالرحمن محمود علي 5316
نصرت محمد امين عبدالرحمن محمود قادر 5317
شهله فؤاد محمد امين عبدالرحمن نريمان احمد محمد 5318
بروين رستم عزيزعبدالرحمن ياسين آاآه عبداهللا5319
امل جوامير بختيارعبدالرحيم اغا بختيار عيسى5320
رابعه عباس ابراهيمعبدالرحيم اهللا داد جمشير باقر5321



صبريه محمد توفيقعبدالرحيم عبدالكريم احمد علي 5322
سوالف محمود خورشيدعبدالرحيم آريم محمد 5323
برشنك رفيق آريم عبدالرحيم محمد حسن علي 5324
سوسن محمد امين عبدالرحيم محمد عبدالرحمن علي 5325
نداء سونزه طاهرعبدالرزاق حسين مراد نادر5326
بالعبدالرزاق شمك شيرزا 5327
خالده خداداد مولودعبدالرزاق محمد مولود محمد5328
ليلى نوري آاآه خان عبدالرضا عبداهللا آريم رحيم 5329
وجيهة مايخان ابراهيم عبدالرضا علي حسن 5330
فاطمه حسن محمد عبدالرضا فتح اهللا باقي 5331
نوال ناظم عبداهللا عبدالستار احمد محمد 5332
شيرين سفر علي عبدالستار احمد محمد قاسم5333
نسرين موسى عزيزعبدالستار احمد ملك علي 5334
بدريه ميره علي عبدالستار اسد ميخان آرم خان 5335
صبيحه حميد محمد عبدالستار جبار شفي 5336
سعاد عبدالهادي شريفعبدالستار جوامير جعفر باقر 5337
سرآول محمد ويس مرادعبدالستار شاه مراد ويس مراد5338
رائحه موسى جاسم عبدالستار عبدالرحمن مراد 5339
عدويه غازي حميد عبدالستار عبدك موالي 5340
لوالو آريم عسكر عبدالستار علي عزم5341
شرمين فاضل زينل عبدالستار علي مراد باشا5342
هيام حسين علي عبدالستار فالمرز لفتي رضا 5343
فاطمه ولي منصورعبدالستار آرم خان محمد 5344
نجاة قاسم محمد عبدالستار نامدار رستم احمد 5345
نهلة ابراهيم عبدالرضاعبدالسالم حسين حسن5346
بيان علي اوتاقعبدالسالم حسين حسن علي5347
سرآل رشيد مجيدعبدالسالم عباس مجيد علي 5348
اسماء سامي فاظلعبدالسالم عبدالكريم صفر5349



سناء سلمان حيدر عبدالسالم غالم رضا احمد خان5350
وداد محمد حسنعبدالسالم فهد عبداهللا فتحي 5351
شارا محمد احمد عبدالسالم لطيف حسين محمد5352
شهباء فرمان رستم عبدالسالم محمد خسرو 5353
نجالء محمود نورعليعبدالسالم ميرزا علي نورعلي5354
هناء محمد امين عبدالعباس شوآت ياور5355
شكر عبدالرحمن محمد عبدالعزيز احمد احمد 5356
اختر احمد حسنعبدالعزيز احمد محمد احمد 5357
روناك قادر صالحعبدالعزيز حسن حسين 5358
آالويش محمد علي عبدالعزيز حسين آاآه خان 5359
نسرين محمود هياسعبدالعزيز حميد امين حميد5360
بدريه ابرهيم علي عبدالعزيز زهير محمد علي 5361
اواز نوري رشيد عبدالعزيز علي محمد آريم 5362
سهيله محمد علي عبدالعزيز قادر ابراهيم محمد5363
رابعه علي محمدعبدالعزيز قادر حسين عبدالكريم 5364
نباهت اسماعيل محمودعبدالعزيز لطيف حسين محمد5365
ريزاو حميد آريم عبدالعزيز محمد امين علي 5366
شمسه علي عباس عبدالعزيز ولي حسين علي 5367
لميعه علي سي مرادعبدالعزيز ولي ويس مراد5368
اسكة مجيد امين عبدالغفار باقي حسن 5369
بريجان علي عبدالغفور محمد غاس تاماس5370
طليعه محمد علي عبدالغني خسرو رستم5371
نعيمه جمعه عبدالرحمن عبدالفتاح حسين سايخان 5372
طليعه موسى شريفعبدالقادر ابراهيم عبدالقادر خضر5373
مديحه شكر محمود عبدالقادر ابراهيم قادر 5374
فردوس مصطفى علوان عبدالقادر حبيب علي محمد 5375
زليخه عبداهللا احمد عبدالقادر رحمان حسن 5376
هدى ابراهيم باقيعبدالقادر عبدالخالق احمد عبد5377



شليره علي غالمعبدالقادر عبدالكريم محمود 5378
سعديه آاآه احمد محمد عبدالقادر عبداهللا محمد علي 5379
نجمه غالم زورابعبدالقادر فال مرز سعيد 5380
مريم اسد احمدعبدالقادر قاسم حقي محمد5381
فاطمه احمد رشيدعبدالقادر آريم فرج بندر5382
فاطمه محمد قادرعبدالقادر لطيف محمود آاآه5383
فاطمه بهمن عبداهللاعبدالقادر محمد حسن  5384
هناء احمد عباس عبدالقادر محمد عباس 5385
نصرت مصطفى علي عبدالقادر محمد محمود علي 5386
سلمى محمد سيد مراد عبدالقادر نادر محمد يوسف 5387
ساجده ابراهيم الياسعبدالكاظم محمود علي عباس 5388
اختر امين عزيز عبدالكربم ولي حسين علي 5389
آوهر عبدالحسن فتح اهللاعبدالكريم ابراهيم امين5390
اواده محمود اسماعيلعبدالكريم احمد اسماعيل احمد5391
بروين محمود علي عبدالكريم احمد علي محمد 5392
امنه مجيد محمد عبدالكريم احمد محمد مراد 5393
فائزه ستار احمدعبدالكريم اسماعيل عبداهللا5394
غنيه جبوري برجليعبدالكريم اغا مير بختيار5395
آوهر محمد مرادعبدالكريم اهللا داد جمشير5396
اديبه ابراهيم جواد عبدالكريم جمال توفيق علي 5397
زهره عبداهللا جاسمعبدالكريم جمال عبدالرحمن 5398
نضال عمر بنىعبدالكريم جمعه صفر قادر5399
حنيفه خليلعبدالكريم جمعه محمد آاآه 5400
اميره محمد صالح عبدالكريم حسين حسن علي 5401
ميسون قادر آريمعبدالكريم حسين مراد نادر 5402
فاطمه علي مرادعبدالكريم حق مراد محمد مراد5403
اوات نوري احمدعبدالكريم حميد حسين علي 5404
شوآت حمد فرجعبدالكريم خليفه عزيز امير خان5405



مريم مجيد عبدالكريم درويش احمد علي5406
مائده مجيد رحيمعبدالكريم رستم خان عبدالرحمن5407
فريده حسين عباسعبدالكريم سايه خان ميرزا محمد5408
مها خليل اسماعيلعبدالكريم ستار احمد عبدالقادر 5409
صبيحه جمعه رحمان عبدالكريم سليمان وهاب محمد 5410
سرآل محمد عزيز عبدالكريم سيف اهللا مايخان5411
نسرين محمود نوروزعبدالكريم شاه محمد شاه حسين5412
فضيله عاصم آاظمعبدالكريم شهاب مبروك ناصر 5413
سلوى اآرم عبداهللاعبدالكريم صالح قهرمان محمود5414
ابتسام محمد علي عبدالكريم عبد علي 5415
شهالء ابراهيم سمين عبدالكريم عبدالرحمن عبداهللا 5416
وزيره محمد حسن عبدالكريم عبدالرزاق اآبر 5417
هناء مجيد سمينعبدالكريم عبداهللا قاسم آرم 5418
آورسم احمد عبدالرحيمعبدالكريم عزيز باوة آرم5419
حربيه عبداهللا سليمانعبدالكريم علي احمد هوآا5420
زينب عبدالمحمد محمودعبدالكريم علي محمد فتح اهللا 5421
منيره حيدر محمد عبدالكريم علي مراد جعفر 5422
ناهدة عبدالكريم رشيدعبدالكريم غالم رضا علي 5423
ليلى مايخان اآبر عبدالكريم فتاح ابراهيم 5424
خاور محمد فتاحعبدالكريم فتاح عبدالمحمد5425
زينه هاشم احمد عبدالكريم فتاح محمود علي 5426
مريم صوفي محمود عبدالكريم قادر احمد علي 5427
خاور محمد فتاحعبدالكريم آاآه احمد آاآه ويس 5428
جميله علي آريم عبدالكريم مجيد شريف سليم 5429
صبيحة محمد محمودعبدالكريم محمد ابراهيم محمود 5430
حربية علي رضا اآبر عبدالكريم محمد اآبر حاتم 5431
هاجر محمد ابراهيم عبدالكريم محمد سيف اهللا علي 5432
ناهده محمد ميرزا خان عبدالكريم محمد صالح 5433



عطيه احمد محمد عبدالكريم محمد علي حسن 5434
سلمى محمد امينعبدالكريم محمد آاآه خاص5435
حمديه احمد امين عبدالكريم محمود عبدالرحمن 5436
رابعه حسن حكيمعبدالكريم محمود عزيز5437
شوآت صالح علي عبدالكريم محمود محمد خسرو 5438
ليلى جوهر حسنعبدالكريم مصطفى محمود 5439
روناك شعبان عبدعبدالكريم ميرزا علي نور علي 5440
احالم احمد مولود عبدالكريم نوري قادر مصطفى 5441
طليعه عبدالكريم نيازعبدالكريم ياور خداداد علي 5442
سهيله محمد شاه ويسعبدالكريم ياور قادر 5443
فاطمه احمد جمعه عبداللطيف شمس اهللا فتح اهللا5444
الهام فتح اهللا فاضل عبداللطيف عبدالرحمن حسين 5445
نجيمه محمد علي بير وليعبداللطيف عبدالكريم محمود 5446
شيماء شمس اهللا احمد عبداللطيف علي آاآه حسين 5447
دلباك خليل فرج عبداللع عبدالقادر آاآه احمد 5448
نجيبه عبداهللا محمدعبداهللا ابراهيم عباس محمد 5449
عائشه حسن قادر عبداهللا ابراهيم محمود ويس5450
محبوبه محي الدين حكيمعبداهللا احمد عزيز محمد5451
آوالله محمد حسن عبداهللا احمد محمد  5452
ريحان فرج علي ميرزا عبداهللا احمد محمد درويش 5453
سازان نجم محمد عبداهللا احمد محمد قادر 5454
فرصت رحمان فتح اهللا عبداهللا اسد سايه خان 5455
سعدية علي مرادعبداهللا الياس عباس5456
بالعبداهللا الياس عباس 5457
محبوبه حسن حسينعبداهللا امين حسن عزيز5458
اهو حميد مجيد عبداهللا امين سمين عبداهللا5459
بديعه حسين فرحان عبداهللا انور عبداهللا علي 5460
ريزاو رسول نادر عبداهللا باوه خان محمد احمد 5461



واليه عبد علي احمد عبداهللا جبرائيل ابراهيم قاسم5462
زينب علي فارسعبداهللا جمعه عبداهللا حبيب5463
سميره عبداهللا فتاح عبداهللا حبيب عبداهللا الرحيم 5464
واليه هدايه شامارعبداهللا حبيب علي محمد خان5465
لطيفة محمود عبدالرحمن عبداهللا حسين برا بيجان 5466
بروين صالح عبدالكريمعبداهللا حسين علي عزيز5467
رمزيه محمد علي عبداهللا حسين علي آرم 5468
بهيه عبدالقادر علي عبداهللا حمه امين احمد 5469
ساليه اغا جان شيرهعبداهللا حمه خان اسماعيل 5470
جيان يوسف ابراهيم عبداهللا حميد عزيز 5471
نسرين محمد محمدعبداهللا حميد فرج محمد5472
عطيه محمدعبداهللا خدا مراد سعيد علي 5473
ناديه عزيز علي عبداهللا خضر حبيب 5474
شوآت محمد جعفر عبداهللا خماس علي موسى 5475
غزاله عبدالعزيز رحيم عبداهللا درويش احمد علي 5476
شونم عبدالحميد عباس عبداهللا درويش محمد محمود 5477
رابعه محمد صالح عبداهللا رحيم آريم رستم5478
نزاله احمد مصطفى عبداهللا رحيم آريم عزيز5479
امينه آريم رحيم عبداهللا رحيم مصطفى محمد 5480
وزيره فتاح محمود عبداهللا رشيد عبداهللا احمد 5481
آبرى خداداد صالح عبداهللا رشيد محمد عزيز 5482
سميره ناصر ولي عبداهللا رضا نجرس 5483
نسرين محمود عزيزعبداهللا زاير حسين رستم5484
رسميه ميرزا اغاعبداهللا سالم امين شطب5485
حمديه علي اآبرعبداهللا سليمان سلطان محمد5486
آزال نامق ولي عبداهللا شكر محمود علي 5487
زينب بك مرادعبداهللا شمس الدين حبيب صفر5488
آزال جاسم محمدعبداهللا عباس نصور ناصر5489



طليعه محمود محمد عبداهللا عبدالرحيم شاه واز5490
نازنين حميد عزيزعبداهللا عبدالقادر عبدالعزيز 5491
نجمه عبدالكريم حسنعبداهللا عبدالقادر علي عبد 5492
خاور محمود مراد علي عبداهللا عبدالمحمد فتح اهللا لطيف5493
شوآته عزيز مرايعبداهللا عزيز احمد حسين5494
سعدية حسن محمد عبداهللا عزيز محمد قادر 5495
آوالو احمد محمدعبداهللا علي احمد علي 5496
سلمى آريم فرجعبداهللا علي سايه خان مايخان5497
سويبه حسين مولودعبداهللا علي محمد حسن 5498
سمن ولي احمد عبداهللا علي محمد عبداهللا 5499
خيريه خمان مير علي عبداهللا علي ولي 5500
ازهار صالح مهدي عبداهللا عمران اسود حسين5501
نوال حيدر علي عبداهللا عيسى محمود علي 5502
سعاد علي خان عبداهللا غالم محمد حسين5503
امينه خضرعبداهللا فتاح احمد آاآاه خان5504
مطلق عبداهللا فتح آرم 5505
بهيه محمد علي محمدعبداهللا فرج سعيد محمد5506
واليه انور عزيزعبداهللا فرج فتاح عبداهللا 5507
توبا فالوز جاغعبداهللا فرج محمد آريم 5508
آافيه آريم نمام علي عبداهللا قادر اسماعيل عباس5509
آلجين آريم احمدعبداهللا قادر رستم خسرو5510
صبريه حميد مصطفىعبداهللا آريم رحمان حسن5511
حمديه حسن آريم عبداهللا آريم سعيد علي 5512
نرجس علي حسين عبداهللا آريم عزيز القاس5513
ابتسام فضل الدين سعيدعبداهللا آريم محمد احمد5514
بالعبداهللا آريم محمد محمود 5515
مهاباد صالح عبداهللا آريم محمد محمود 5516
اغزر رضا مدينعبداهللا آريم ويس آردل5517



اختر احمد محمد عبداهللا آريم يوسف خسرو 5518
روناك نامق محمد عبداهللا آل مراد يار مراد 5519
ملوك حمه خان علي عبداهللا مايخان علي مراد5520
امينه محمد محمودعبداهللا محمد امين حبيب5521
مليحة محمد صديق عبداهللا محمد امين محمد صالح5522
آوالله حمه قادر عبداهللا محمد امين محمود 5523
بخشان عبداهللا فرج عبداهللا محمد بديع محمد 5524
فانوس امين عزيزعبداهللا محمد حسن سليمان 5525
دلخواز فائق فرج عبداهللا محمد سليمان ابراهيم 5526
سويبه حسن محمد عبداهللا محمد صالح احمد5527
شكريه سليمان عزيزعبداهللا محمد صالح احمد5528
شمه عزيز مراد شاه عبداهللا محمد صالح رمضان 5529
بهية محمد رسول عبداهللا محمد عبدالرحمن5530
توران محمد آريم عبداهللا محمد عزيز اسماعيل قادر5531
افراح محمد شكر عبداهللا محمد علي باوه 5532
روناك محمد علي عبداهللا محمد علي باوه مراد5533
شلير عبداهللا آاآه مرادعبداهللا محمد علي آريم5534
بخشان محمد غريب عبداهللا محمد غريب آريم 5535
صبريه حسين سليمعبداهللا محمد فتاح عزيز 5536
فاطمه عبداهللا قمرعبداهللا محمد آاآه خان 5537
شوخان عبدالرحمن عبداهللا محمد آاآه عبداهللا5538
نوريه جاني محمدعبداهللا محمد آل محمد 5539
مياده حسين قادر عبداهللا محمد محمد مراد 5540
اآرام تقي حسين عبداهللا محمد مصطفى حسن 5541
مدينه علي محمدعبداهللا محمد ويس مراد5542
امنه محمد عبدالمحمد عبداهللا محمد يار احمد5543
بهيه علي فتاحعبداهللا محمود رستم احمد 5544
عزت علي محمد عبداهللا محمود عبدالرحمن5545



امينه سايه خان اغا وليعبداهللا محمود محمد خسرو 5546
منى حسين علي عبداهللا محمود محمد شاواز5547
نصرت احمد قادر عبداهللا محمود مطر حمزه5548
عفاو اسماعيل احمد عبداهللا مدحت محمد اسماعيل 5549
عاصمه محمد احمدعبداهللا مراد علي آاآه ويس 5550
فوزيه عباس محمدعبداهللا مراد علي محمد جاسم 5551
افروز احمد محمد عبداهللا مصطفى محمود قادر 5552
امينه حسين ابراهيم عبداهللا ناصر حسن محمد 5553
خوله مولود عباسعبداهللا نجم عبدالكريم نادر 5554
حبيبه علي محمودعبداهللا نعمان سعيد خليل 5555
بسيمه شمه رسول عبدالمجيد حسن محمد حسن5556
زينب رحيم سي مرادعبدالمجيد رمضان محمود 5557
ترآيه نامق توفيقعبدالمجيد عبداهللا فتاح5558
نادية نعمت فرحانعبدالمحسن حميد شفي5559
فهيمه مجيد سليمانعبدالمحمد احمد آل محمد قادر 5560
خاور فالمرز بارامعبدالمحمد فتح اهللا لطيف احمد5561
فاطمه فتاح محمدعبدالمحمد محمد علي سليمان 5562
مليكه مايخان علي ياورعبدالمحمد نور محمد آريم5563
نصرت عالي عليعبدالنبي جاني مامكه حسين5564
سلوى حسن يحيى عبدالنور آريم يحيى 5565
رخوش نوري علي عبدالواحد عبد علي آاك احمد5566
بديعه عيسى لطفعبدالواحد مجيد محمود 5567
صبيحه عبداهللا سعيدعبدالوهاب احمد ابراهيم محمد 5568
سهام علي فرجعبدالوهاب احمد جواد علي5569
سميعه احمد محمد عليعبدالوهاب احمد طاهر احمد5570
اسماء قاسم غفور عبدالوهاب احمد محمد فتاح 5571
حمديه محمود عبداهللا عبدالوهاب احمد محمود 5572
سوسن سيد ولي مهديعبدالوهاب بشير ولي محمد5573



نجاة علي عسكر عبدالوهاب حسين وفيق 5574
رسميه داود امينعبدالوهاب حميد امين حميد5575
لميعه محمد جراغعبدالوهاب رحيم قادر شاواز 5576
فوزيه نوري ابراهيم عبدالوهاب عبداالمير ابراهيم 5577
فخريه عبداهللا طعمه عبدالوهاب محمد صالح احمد 5578
جيمن اسماعيل مجيد عبدالوهاب مصطفى جبار 5579
زآيه علي سعيد عبسى جمعا تاصر5580
هيرو رحيم عبدالرحمنعبيد ولي ميرزا حمزه 5581
سوالف عثمان محمدعثمان احمد حاتم فتاح 5582
سروة ابراهيم علي عثمان احمد عبدالرحمن آامران5583
حياة علي حميد عثمان احمد عزيز حميد 5584
ريزان علي محمودعثمان احمد محمد مولوود5585
عينه محمود حسينعثمان احمد محمود قادر5586
طليعه سعيد مصطفى عثمان احمد مصطفى جمال 5587
شيماء يوسف حسنعثمان امين احمد محمد5588
ماجده احمد حسين عثمان امين عبدالرحمن رستم 5589
بدريه فرج سليمان عثمان بابا رسول عبداهللا5590
مزده ياسين محمد عثمان توفيق عزيز عزم 5591
نجيبة عبداهللا آاآهعثمان حسن عبداهللا عبد5592
عائشه حسين علي عثمان حسن محمد قادر 5593
فوزيه محمد احمد عثمان حسين احمد خسرو5594
فوزيه علي حسين عثمان حسين عباس محمود 5595
نهيه عبداهللا شريفعثمان حسين فتاح محمد 5596
حالو محمد عبداهللاعثمان حسين محمود علي 5597
سهام خليل احمد عثمان رحيم احمد آريم 5598
ريزان آريم محمد عثمان رحيم محمد 5599
آالويش محي الدين عثمان رحيم نادر رستم5600
امينه مولود محمد علي عثمان رستم حسن محمد 5601



اديبه رحيم علي عثمان سبحان آاآه اوال5602
آتانه محمد علي عثمان سعيد علي خسرو5603
جوانه آريم جمشيرعثمان سليمان علي يوسف5604
فوزيه توفيق عبدالرحمنعثمان صديق عبدالرحمن احمد5605
امل عبداهللا غفورعثمان عبد الرحمن رحيم منصور5606
فخريه علي آريم عثمان عبدالرحمن سليمان محمد 5607
لوالو غريب علي عثمان عبدالقادر آاآه احمد حسن5608
اوات محمود محمدعثمان عبدالقادر آريم ويس5609
سوسن نعمت علي عثمان عبدالكريم درويش احمد 5610
اسكه عبداهللا مرادعثمان عبداهللا بابير عمر 5611
سهام حيدر عزيز عثمان عبداهللا عزيز مراد 5612
شنو حميد درويش عثمان عبداهللا فتاح عزيز 5613
فريده مجيد محمدعثمان عبداهللا محمد عزيز5614
ليالي طيب عثمان عزيز رشيد عزيز5615
آالويز محمد رحمانعثمان عزيز سعيد اسكندر 5616
درخشان آمال عثمان عزيز محمد عبدالرحمن5617
آافية فرج عثمان علي امين قادر 5618
حياة احمد آريم عثمان علي حسين حسن 5619
فاطمه محمد رحيمعثمان علي رحيم عباس5620
زينب رحيم آريم عثمان علي رستم عزيز5621
آزال اسماعيل رضاعثمان علي صالح مراد5622
سهيله بابان ابراهيم عثمان علي قادر احمد 5623
سويبه رحيم عثمان علي آريم محمد 5624
شهلة رشيد حسين عثمان علي محمد مراد 5625
آجال عباس احمد عثمان غاحمد عبداهللا حسين5626
شادان محمد عبدالقادرعثمان فائق معروف حسن 5627
مهى حميد محمود عثمان فتح اهللا عسكر محمد 5628
ريزوا حسن محمد عثمان قادر محمد رسول5629



شيماء علي محمدعثمان مجيد حميد ويس مراد5630
اواد ولي محمد علي عثمان مجيد سان احمد5631
بالعثمان مجيد محي الدين5632
مهابات علي عبدالرحمانعثمان محمد احمد نظر 5633
خيريه عبدالرحمن خضرعثمان محمد ادريس عزم 5634
امنه احمد آريم عثمان محمد امين سبحان 5635
خنده مجيد سعيدعثمان محمد امين عبداهللا 5636
دلخواز محمد قهرمانعثمان محمد امين نريمان 5637
بفراو عبدالرحيم محمدعثمان محمد برا خاس فرج5638
شيرين احمد محمد عثمان محمد سعيد رمضان 5639
روناك حمزه حسن عثمان محمد صالح سليمان 5640
فأبات مصطفى عبداهللا عثمان محمد عبدالرحمن محمد 5641
روناك محمد رشيد عثمان محمد عزيز عبداهللا5642
سهيله محمد عبدالقادر عثمان محمد علي رضا5643
رابعه محمد عبد الرحمنعثمان محمد علي فتاح5644
شنو جليل حيدرعثمان محمد نوري حيدر 5645
فاطمه احمد علي عثمان محمد ويس مراد علي 5646
شنو محمد صالح عثمان محمود حسن محمد5647
شنو نورالدين قادرعثمان محي الدين عبداهللا اآبر 5648
صبيحة نادر قادرعثمان مراد قمر حسين5649
روناك عبداهللا شفيعثمان ميرزا دارا 5650
خالده ميكائيل وليعثمان نريمان شاويس آريم 5651
زينه بهرام عجبه امير شيره 5652
دله بولي عجميه احمد ياقوت5653
حسيبه شوآت عجيل ياور عزيز محمد 5654
بخشان عبداهللا طالبعدالة لطيف عبيد محمد5655
آزال حسن عبدالكريم عدنان ابراهيم سعيد محمود 5656
آافيه شفيعدنان ابراهيم يحيى 5657



سهاد نوري محمود عدنان احمد بابير شكر5658
نشميه محمد علي عدنان احمد فرج عباس 5659
وحيدة مجيد رشيد عدنان احمد محمد محمود5660
سوالف علي حسينعدنان اسد عبداهللا علي 5661
ساجده محمد اغاميرعدنان اسكندر علي رحيم5662
مريم ميكائيل اسماعيلعدنان اسماعيل محمد رحيم 5663
 ناديه شكر علي عدنان اسماعيل نمام براخاس5664
آلزار يارك جمشير عدنان اغا مراد جمشير 5665
فائزه سليمان نصر الدين عدنان اآرم محمود علي 5666
سعديه آورآه غريبعدنان امين آريم نريمان5667
جنور جالل محمودعدنان انور محمود حسن5668
مها شوآت خورشيد عدنان انور ياور عظم 5669
صبيحه عدوان عدنان باقي آمر محمد 5670
نوال انور يار آرمعدنان باوه مامه خان مراد 5671
سعديه سليمان سمينعدنان جالل براخاس بابي5672
نسرين احمد عبدالرحمنعدنان جمعه آل مراد درويش5673
ايمان خليل ابراهيم عدنان جميل علي حسين 5674
بري بهرام حمه امين عدنان حسن احمد مصطفى 5675
غريبه نامق شريف عدنان حسن شريف اسماعيل 5676
فائزه احمد محمد عدنان حسن علي شريف 5677
ساجده عدنان عبداهللا عدنان حسين احمد محمد 5678
نهله محمد نصيفعدنان حسين جواد5679
يسرى حيدر محمد عدنان حميد شريف محمد 5680
تابان عبدالكريم احمد عدنان حميد محمد آريم 5681
سعديه حسين عدنان رحمان شاه مراد 5682
هيفاء بندر جمعه عدنان رحمان فتح اهللا 5683
آولباخ محمد رستم عدنان رحيم حسن امين 5684
سعاد شامار داودعدنان رحيم رحمان احمد5685



روناك حسن محمد عدنان رحيم عبدالرحمن عبداهللا 5686
سوريه صبري محمد عدنان رحيم آريم سعيد 5687
هديه جهانكيرعدنان رحيم محمد مصطفى5688
جيمن محمد محمد عدنان روزان غيدان 5689
ليلى محمد حمدعدنان زيدان غيدان نادر5690
سعاد حسين وليعدنان سعيد غيدان فتح اهللا5691
سهيله داود حسن عدنان سليمان حسن رحيم 5692
دلباك حمه فتاحعدنان سليمان صالح يار مراد5693
سهامه ظاهر علي عدنان سليمان ولي توفيق 5694
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ليلى حسين محمد عدنان عبد القادر آريم ويس 5703
ساميه محمد حسينعدنان عبدالكريم جاني مامكه 5704
غريبه حكيم آرمعدنان عبداهللا مولود محمد علي5705
سليمه علوان عدنان عداي سبع خلف5706
برشن امين حمه مرادعدنان عزالدين علي صالح5707
مليحه علي جوهر عدنان عزيز عبداهللا قادر 5708
شيماء جواد غالم علي عدنان علي باوه شمه 5709
منى حسن احمد عدنان علي جوامير حسن5710
فاطمه احمد سايخان عدنان علي حيدر مهدي 5711
ناسكه عبداهللا محمد عدنان علي سعيد محمود 5712
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فاطمه جاسم شهوازعدنان علي عزيز امين 5714
نوريه مجيد حميدعدنان علي قادر سليمان 5715
راجحه حسين علي عدنان علي آريم عبداهللا 5716
وحيده آريم محمدعدنان علي محمد حسين 5717
مهابات اآرم آاآه عليعدنان عيسى رضا محمد مطر5718
جيران نامق باباعدنان غائب حسن اصالن 5719
فائزه غالم آاآه خان عدنان غالم محمد علي 5720
فوزيه عبدالكريم سليمان عدنان غيدان اسماعيل محمد 5721
نازنين محمد سعيدعدنان غيدان محمد حسين5722
بدريه عبدالعزيز علي عدنان غيدان محمد حسين5723
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فوزيه اسد احمد عدنان قربان جاسم محمد 5725
ليلى حسين حسن عدنان آرم حسن 5726
اميرة موسى عرب عدنان آريم عرب صوفي5727
نهية عبدالقادر حسينعدنان آريم محمود محمد 5728
نوريه علي عباس عدنان مايخان فروخ علي 5729
زينب خداداد عدنان مجيد اسد محمد 5730
آله حسن عبدالرحمنعدنان مجيد عبد الرحمن 5731
ازهار محمد فرجعدنان مجيد عبدالكريم فتاح5732
سندس محمد صالح عدنان محمد احمد فتاح 5733
فهيمه خماس عباس عدنان محمد احمد محمود5734
شيرين خورشيد عبدالرحمن عدنان محمد خسرو رستم 5735
صويبة احمد رشيدعدنان محمد خليفه صادق5736
فوزيه فرمان امين عدنان محمد طاهر محمد امين 5737
شرين عمر محمد عدنان محمد عزيز عبدالرزاق5738
ناجيه فهد عبداهللاعدنان محمد علي عبداهللا5739
عفاف حسن علي عدنان محمد علي محمد5740
هيام حسن علي عدنان محمد علي ولي 5741



مليحه رسول حسينعدنان محمد قادر عبدالرحمن5742
خديجه علي محمد عدنان محمد ميرزا خان 5743
ورده ابراهيم مبارك عدنان محمد نوري حيدر 5744
رجاء مجيد حميد عدنان محمود احمد 5745
روشنا ولي آريمعدنان محمود خليل اسماعيل 5746
نسرين عثمان محمد عدنان محمود صالح آاآه 5747
ويداد خاني علي عدنان محمود فرج امين 5748
اقبال قاسم احمد عدنان محمود نوروز محمد 5749
بدريه محمد اآبر عدنان مراد حسين محمد 5750
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سلوى سعيد مجيد عدنان مراد قمر حسين 5752
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اوات اسماعيل عبداهللا عدنان منصور خسرو5754
صبريه عباس حسن عدنان مهدى شمس اهللا محمد5755
حسيبه مجيد رشيدعدنان مولود شكر محمود5756
سهام جسام محمد عدنان ميره حسين شاآر 5757
حسيبه احمد محمدعدنان نامق آريم سليمان 5758
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سعاد خوامراد شامارعدنان هدايه شامار آريم 5764
مدينه حسين علي اغاعدنان والي حسن والي5765
شوخان محمد عطاعدنان وفقي عمر حسن 5766
سعديه حسين عباسعدنان وهاب باشا حسين5767
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زآية رضا نجرسعدوان ساية مير آاآه خان5769



زينب يعقوبعدويه مجيد جاسم اسماعيل 5770
داليا محمد وليعدي قيس رمضان حسين5771
شرين محمد حسنعرفان عارف يحيى عبدالعزيز5772
لقاء عاصم محمد عرفان محمد صديق شهاب 5773
ساهره راغب حسنعرمان سعداهللا عبداهللا عباس 5774
بشرى عبدالرحمن فتاحعزالدين احمد مصطفى اآبر 5775
شرين محمود محمدعزالدين رشيد محمد رستم 5776
هاجر علي عزالدين عارف قادر5777
روناك رشيد طاهر عزالدين عبدالحميد محمد آنجي5778
رسميه منصور علي عزالدين عزيز محمد قمبر 5779
لميعه ابراهيم وهاب عزالدين فاضل عباس لطيف5780
اسكه احمد جاسم عزالدين فخرالدين جاسم محمد 5781
فاطمه آريم غفورعزالدين مجيد خسرو رستم 5782
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نهية عبدالكريم آرم ويس عزم عبدالكريم درويش احمد5787
آوهر حاتم خوا مراد عزم آريم احمد علي 5788
ريحان جعفرعزمت سارو حمه ولي 5789
خاور حيدر عزمت عزم آريم مصطفى5790
خيريه جمعه عزمت فتاح آاآا خان5791
آل خنان آريم عزه شبيب محمد سليمان 5792
عايشه محمد معروفعزيز ابراهيم امين 5792
نوخشه امين محمد عزيز احمد علي احمد 5793
فاطمه مصطفى فرجعزيز احمد غفار قادر 5794
ايش عبداهللا وليعزيز احمد نادر سان احمد 5795
اختر احمد آريم عزيز امين مصطفى علي 5796



شيرين غريب رحيم عزيز توفيق رحيم نادر 5797
صوله عبدالرحمن محمدعزيز جبار قادر محمد 5798
مريم صالح عبدالقادر عزيز حسن احمد محمد5799
سعديه فرج خضر عزيز حسن فتاح ويس علي 5800
حربية رضا عزيز حمه ناصر مراسل5801
فوزيه محمود احمد عزيز حميد خورشيد حيدر5802
نمام احمد محمد عزيز درويش احمد علي 5803
شرمين جوامير عبداالميرعزيز سعد اهللا منصور شريف5804
بكزاد عزيز خان عزيز سليمان ويس مراد 5805
افروس صالح امينعزيز عبدالرحمن شاسوار محمد 5806
طليعه حسن محمد عزيز عبدالرحيم عبدالقادر5807
زهراء صالح صوفي علي عزيز عبدالقادر حمه آرم5808
فاطمه سليمان رسول عزيز عبداهللا غفور 5809
آلمتان علي بابا خان عزيز علي جان محمد5810
ازدهار مهدي اغا جانعزيز علي حسن عباس 5811
صبريه علي اآبر درويشعزيز علي سايخان اسماعيل5812
زيان حسين قادر عزيز علي آريم محمد5813
سلطنه اغا شيخ علي عزيز علي مراد علي بك5814
امنه عبداهللاعزيز قادر محمد ميكائيل5815
سعدية مجيد سان احمدعزيز آريم احمد ابراهيم 5816
طاوس فرج سعيد عزيز آريم احمد علي 5817
آلناز ابراهيم صالح عزيز آريم صالح امين 5818
اهو قادر محمدعزيز آريم محمد مصطفى 5819
صبيحه شريف محمد عزيز محمد احمد محمد 5820
دلخواس حميد عزيز محمد عبد القادر محمد 5821
سناء احمد عباس عزيز محمد عزيز آرم 5822
زينب عبدالقادر علي عزيز محمد فتاح برا5823
زينب فرج علي عزيز محمد فتاح مراد 5824



آالويز حسين علي عزيز محمد آرم حسين5825
ازهار عطا اسد عزيز محمد مهدي سيالي 5826
سلمى احمد عبدالقادر عزيز محمود امين رستم5827
اميره آريم محمد امين عزيز محمود عبدالقادر 5828
شرين صديق حميد عزيز محمود آريم رستم 5829
خانزاد احمدعزيز محمود محمد احمد 5830
فاطمه احمد محمد عزيز محمود مراد علي 5831
شيرين شريف عزيز عزيز مراد مايخان شالي 5832
زينب محمد عبداهللا عزيز ولي حسن علي 5833
فاطمه حسين حسنعزيز ويس مراد آوزاي5834
نظيره ابراهيم عزيزه نجم الدين تقي 5835
عاصمه محمود محمد عزيم سعيد محمد اغا ويس5836
شيرين عبدالقادرعزيم آاآه اوال آرم5837
شمسه فرج  فتاحعزيم آريم ميرزا ويس 5838
فريده آريم احمد عسكر علي ناصر حسن 5839
رنكينه آل مراد درويشعسكر مام علي بهرام 5840
نجاة شهاب حسينعسكر منصور احمد حسن 5841
طاووس علي عسيى الماس رستم علي 5842
نجالء نصر ريسان عصام اآرم محمد عزيز5843
فاطمه علي اآبرعصام بهاء الدين شمس الدين5844
افراح نوروز غيدان عصام حسن محمد علي 5845
زيان حسن محمدعصام حسين علي درويش5846
سناء حسين سوز علي عصام ستار ناصر محمود 5847
امل علي محمد عصام عبدالعزيز آريم محمد 5848
تابان رشيد خورشيدعصام عزيز علي محمد5849
فيان محمد والي عصام عزيز محمد احمد 5850
تبارك ابراهيم محمد عصام آريم محمد 5851
وفاء حسن علي عصام محمد آمر 5852



زينب مراد عصمت باشا آرم علي 5853
التون امان عصمت عبداهللا علي محمد 5854
زينب محمد عصمت علي سليمان احمد5855
خورشيده محمد عصمت علي محمود محمد5856
خاتون آاك احمد عصمت فتاح محمد صالح 5857
خانزاد آاآه مرادعصمت فرج خوا مراد5858
فاطمه عبدالرحمنعصمت محمد رحيم قادر5859
نصرت حسينعصمه بخشان محمود دوسه5860
سلمى حسنعصمه علي رحمان حسن 5861
اختر محمود محمدعطا احمد محمد شريف5862
حمديه هاشم مهدي عطا اسد نظر حسين5863
بروين محمد احمد عطا عسكر محمد 5864
نهايه فرحان سليمانعطا علي آريم محمد5865
شكريه آاظم محمدعطاء خالد نظام الدين عمر 5866
حليمه باوه مير جواميرعطوان عالي علي مامكه5867
امينه احمد عطية محمد سليمان احمد 5868
رحمه عبداهللا عطيه امين سمين آريم 5869
بكزاوه مجيد ساالعطيه جهانبخش علي اغا5870
خديجه صالح عطيه خميس ولي علي 5871
برى غالم حسينعطيه آاآا نزر شكر5872
امينه مارفعطيه آريم باويس محمد 5873
بهيه عبداهللا عطيه محمد امين مولود 5874
امنه عباس عطيه محمد صالح محمد 5875
مينه محمد عطيه مصطفى عبداهللا محمد 5876
خديجه علي عفيفه احمد عبداهللا حسين5877
جميله رستمعفيفه رضا علي محمد 5878
غزاله صالح عفيفه غفور موسى اسعد5879
رعنه محمدعفيفه مجيد سمين امين5880



خالده غيدان شيرهعقيل ابراهيم حيدر قاسم5881
حليمه خليل ابراهيم عقيل حسن ابراهيم5882
حليمه خليل ابراهيم عقيل حسن ابراهيم حسين5883
ايمان حيدر حسين عقيل رفعت محمد احمد5884
زينب حبيب جبار عقيل شهاب مبروك ناصر5885
افينة جاسم مجيدعقيل عدنان عزيز حسين5886
هيفاء محمد عزيز عقيل علي فتاح داود 5887
سهام آاظم جاسمعالء الدين خالد عبدالطيف5888
عبير نافع قادر عالء جوهر درويش 5889
امل نجم عبداهللا عالء حسين محمد معروف5890
اميره شمس اهللا منصور عالء عيسى عبداهللا حسين 5891
ابتسام غالي حسن عالء عيسى علي 5892
هاجر جراغ علي باوة مرادعالم رضا ازاد جوامير5893
سميره موسى رحمانعلوان اآرام سايخان 5894
ايمان خان مراد ياره علوان جهانبخش محمد 5895
اديبه عبداهللا شمهعلوان رحمان شمه علي 5896
سلوى رشيد مجيد علوان علي ساية خان حسين 5897
صباح عبد جاسم علوان مايخان محمد 5898
خاور سعيد احمدعلوان محمد احمد فتاح5899
محترم بك محمد غالم علوان محمد علي 5900
سهامه عدنان علي علوان ياور صفر روستم 5901
غزاله حسن امينعلي  اآبر صالح شا ولي5902
آالويش حسين قادر علي ابراهيم اسماعيل محمود 5903
سندس حسن محمودعلي ابراهيم بني ويس5904
ليلى محمد خضرعلي ابراهيم جاسم محمد فتاح5905
خمينه ابراهيم علي علي ابراهيم ساري خضر 5906
غزاله مراد محمد علي ابراهيم مصطفى محمد 5907
وفاء ابراهيم سعيدعلي احسان شاآر شكر 5908



نشتمان ابراهيم عليعلي احسان عزيز قادر5909
روناك فؤاد حسنعلي احسان آريم علي 5910
الطون علي اآبر علي احمد حبيب حميد 5911
لوالو محمد رشيد سمينعلي احمد حسين خسرو5912
ناديه احمد علي علي احمد رحيم امين 5913
بدريه نامق عزيز علي احمد رمضان محمد5914
روناك محمد امين علي احمد عباس علي 5915
علية رحيم محمدعلي احمد عبداهللا ابراهيم5916
سعده توفيق شاسوار علي احمد عزيز حسن 5917
بروين احمد محمد علي احمد علي قادر 5918
عطيه احمد عليعلي احمد فرج شامار5919
بهيه فرج مارفعلي احمد قادر محمد5920
نزيره حسن حسينعلي احمد آل محمد 5921
هاجر مراد درويشعلي احمد محمد امير5922
هاجر مراد درويشعلي احمد محمد امير5923
زينب امين موسى علي اسد ولي ميرآه 5924
سميه ناجي شكر علي اسماعيل حميد علي 5925
رنا خليل علي علي اسماعيل عابدين حسن 5926
ماجده عبداهللا ابراهيمعلي اسماعيل عبدالقاسم حسين 5927
رشديه عبدالكريم علي اسماعيل آرم سعداهللا5928
صبيحه احمد مهدىعلي اغا جان حيدر علي 5929
زليخا محمد موسىعلي اغا جان خدا مراد 5930
جيان آريم محمد علي اغا مراد جمشير 5931
رجاء محمد نوري علي اغا مراد شاه مراد 5932
ليلى رحمان ابراهيم علي اآبر اغا جان خدا مراد 5933
حمديه محمد صالحعلي اآبر الياس علي 5934
سميره ابراهيم علي اآبر شمس اهللا فتح اهللا5935
فوزيه محمد شكر علي اآبر عسكر خدامراد 5936



سميره طاهرعلي اآبر فرحان قباد5937
فضيله جمعه جانكه علي اآبر محمد اغا مراد5938
سلوى انور حيدرعلي اهللا مراد مايخان عبداهللا 5939
شنو امين محمدعلي الماس حسين جعفر 5940
نورالدين قهرمان رشيدعلي امين علي ميرزا5941
عبير محمود صالح علي انور مراد حسين 5942
سهيله علي احمد علي باوخان صايه خان5943
سعاد منصور جواميرعلي باوه مير جوامير 5944
خيريه علي اآبر علي برويز خانكه اغا 5945
مرداري خان محمد احمد علي بك حمه خان اسماعيل 5946
جيران صفر احمدعلي بك علي مبروك 5947
برشن علي باشعلي بندر علي مراد5948
نجمه حسين علي بيره شريف 5949
نادية حسين علي علي توفيق سعيد شريف 5950
نشميله سمين صالح علي جاسم محمد ابراهيم 5951
نصرت محمد آمر علي جان محمود آمر شفي 5952
آلباغ محمود محمد علي علي جبار جليل خليل5953
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نوريه نورالدين فتح اهللا علي مراد فتاح محمد 6212
صبريه محمد مرادعلي مراد آل مراد مراد6213
آرده غفور عبدالقادر علي مصطفى احمد يوسف 6214
اسماء محمد علي علي مصطفى ياور عبدالرحمن6215
سعديه حمد اهللاعلي مطلك داغر عبدالحسين6216



شكريه احمد اهللا ويسعلي معروف قهرمان شيرزاد6217
عصمت حسين قاسم علي مهدي حسين دشتي 6218
آوالله محمد احمدعلي موسى حميد عباس6219
شكريه ولي اسماعيل علي موسى محمد ظاهر 6220
فوزيه مصطفى حسنعلي مير باشى علي 6221
سيمه اغا اسماعيل علي ميرزا محمد 6222
رغد عزت حميدعلي ناظم آرم اسماعيل6223
فوزية خورشيد اسدعلي ناوخاص حسن6224
جيان عبداهللا فرج علي نوري زوراب شعبان 6225
بخشان محمود وهابعلي نوري شكر محمود6226
شكريه سليم حسين علي نوري محمد محمود 6227
عزمت علي علي نياز جمشير علي 6228
محتاب رحيم فرجعلي ولي احمد زندي6229
امينه جهانبخشعلي ولي اغا محمد امين 6230
سرآول مجيد ابراهيم علي ولي شريف احمد 6231
ندى مهدي جاسمعلي ولي علي غالم6232
رسميه شاه مراد محمودعلي ولي منصور آرم 6233
بكزاد عبداهللاعلي ولي هياس الياس6234
جميله آريم محمد علي ويس مراد رمضان نادر 6235
عطية مراد علي علي يداهللا سايه خان 6236
ونوش خداداد اسماعيل علي يوسف محمد علي6237
امنه حيدر عليه يازر محمد صالح 6238
شلير احمد محمد عماد احمد عبداهللا عباس 6239
امنه محمد علي عماد احمد محمد رحيم 6240
سعاد فاضل جمعة عماد ادهم محمد احمد 6241
نجالء رشيد عبدالقادر عماد الدين محمد سمين سليم6242
ريواس حمه امينعماد حامد شوآت سعدي6243
سوريه احمد عبدالرحمن عماد حسين سايه خان 6244



ابتسام حميد محمد عماد داود عباس محمود 6245
فائزه محمد خورشيدعماد رشيد رمضان آرم6246
جنان شوآت محمد عماد رفيق توفيق محمد 6247
امينه صالح الدين امين عماد زآي جمعه 6248
بيان محمد شوآتعماد شفيق محمد درويش احمد 6249
نسرين انور حسنعماد صابر رضا مرتضى6250
انور رفعت مدحت عماد صبري محمد احمد 6251
جيمن عبداهللا علي عماد صفاء علي مراد 6252
زآيه آل مراد شامار عماد عبداهللا عبدالرحمن 6253
وفاء آريم محمدعماد عبدالمجيد حبيب نوروز6254
سيروان شهاب احمد عماد عزت رشيد 6255
ليلى قاسم مهديعماد عزيز شكر حبيب6256
سعاد مصطفى ياورعماد علي مامه خان محمد6257
دلسوز حسين ابراهيمعماد علي محمد حسين6258
بيان امين حسينعماد علي ولي علي 6259
عذراء خليل غافلعماد عيسى علي 6260
حمديه محمد علي عماد قادر حميد احمد6261
هيفاء حمزه باوهعماد قواي آاظم 6262
هديه علي موسى عماد آاظم عمران اسماعيل 6263
حسيبه حسن عبداهللاعماد محمد صالح مراد6264
شرمين طاهر مصطفىعماد محمد عباس محمد 6265
اشتي نوري جمعهعماد محمد فالح صالح6266
سوسن حسين عبدالكريم عماد محمد فرج خضر 6267
اخالص ولي محمد عماد محمد محمد عزيز حسين 6268
اسماء حسن علي عماد محمود فرج بردي6269
ازهار محمود رفيقعماد نعمت احمد صالح6270
ارمن رشيد عباسعماد ولي محمد علي6271
رساله اسماعيل مولودعمادر جهاد علي صالح6272



ناديه غضبان امان عمار ابراهيم حيدر 6273
شوبو عبدالكريم صالحعمار طارق محمد صالح 6274
اشواق آمال عبدالباقي عمار عباس باقي توفيق6275
وسن سلمان احمدعمار محمد شكر خزعل6276
نسرين محمود حسينعمر احمد حسين آرم 6277
بيان معروف عبدالغنيعمر احمد خداآرم6278
حليمه حسين عبدالقادر عمر احمد مصطفى جمال 6279
سناء اسماعيل عبداهللا عمر اسماعيل حسين ميرزا6280
نصرت احمد محمد عمر اسماعيل عباس محمد6281
نجاة عبداهللا احمد عمر امين احمد محمد 6282
رسميه حميد عبدالعزيزعمر جبرائيل عبداهللا سعداهللا6283
بشرى آريم مايخانعمر حبيب محمد علي 6284
بديعه عزيز فتاحعمر حسن عزم علي 6285
امينه حسين محمد عمر حسن قادر محمد 6286
اوات محمد صالح عمر حسين جبار 6287
حياة ولي محمدعمر حميد محمد شريف 6288
نيكار حميد محمد عمر حميد مصطفى صالح 6289
بيان علي اسماعيلعمر خليل حسن احمد 6290
آويستان آي خسرو قادرعمر رحمان محمد احمد 6291
شهالء داود ابراهيم  عمر رحيم احمد آريم6292
سليمة محمود درويشعمر رشيد علي محمد 6293
امنه محمود عبدالقادر عمر طاهر قمر 6294
فاطمه حسن حسينعمر طلي محمد حسن 6295
صبريه احمد حميدعمر عبداهللا طعمه ندى6296
وزيره اغا مراد عمر عبداهللا محمود مطر 6297
ساره حسن رشيدعمر عزيز رشيد محمد 6298
فخريه احمد صفر عمر علي اغا عبدالرحمن6299
سميره علي قادر عمر علي حسن اهللا مراد6300



ارمن ميكائيل درويشعمر علي حسين حسن6301
خالده توفيق محمدعمر علي حمه خان رضا6302
امينه غالم رضاعمر علي صالح احمد6303
حسيبه محمد قادرعمر علي عزيز امين 6304
نسرين احمد عبداهللا عمر علي قادر احمد 6305
رابعه قادر عثمان عمر علي آريم محمد 6306
شوآه جوهر عمر غالب رحيم آريم6307
آلزار فرج آريم عمر فرج محمد امين 6308
رابعه حسين حسنعمر آريم سليمان قوجاغ 6309
عاصمه محمد عبدالرحمنعمر محمد احمد محمود 6310
مليحه مامه خانعمر محمد ادريس6311
سنور ولي غفور عمر محمد امين احمد عبداهللا6312
زيان فريدون محمد عمر محمد امين حبيب6313
سويبه حمه صالحعمر محمد امين محمود6314
زينه جاسم محمد عمر محمد خليل ابراهيم 6315
شرين علي مراد عمر محمد رضا محمود 6316
ارزو عبدالمجيد رمضان عمر محمد سعيد رمضان 6317
آزال احمد حمه امينعمر محمد سليمان اسماعيل 6318
بيمان علي محمد عمر محمد سمين احمد 6319
عائشه علي حسين عمر محمد صالح سليمان 6320
حمديه حميد ابراهيم عمر محمد صالح محمد صالح6321
ديمن حسين محمودعمر محمد صالح محمود 6322
فريده حسن محمدعمر محمد عزيز عبد اهللا 6323
آالويز صالح احمدعمر محمد علي عبداهللا عزيز6324
نازنين محمد درويش عمر محمد علي فرج 6325
نازك محمد رشيد عمر محمد قادر ناوخاص 6326
حمديه ابراهيم درويش عمر محمد آريم محمود6327
بروين آريم احمد عمر محمد آريم ميدي 6328



حياة نظام الدين عمر محمود حسن حسن 6329
آويستان عبداهللا فتح اهللاعمر محمود عبدالقادر صفر 6330
شيرين شاآر شكرعمر محي الدين عبداهللا اآبر6331
امل قادر خسرو عمر منصور خسرو6332
سعاد ابراهيم حسن عمر ولي علي امين6333
انعام محمود حميد عمر ياور عبداهللا قاضي 6334
اديبة محمد زوراب عمران ابراهيم علي محمد 6335
بديعه اسماعيلعمران احمد بابي محمد 6336
سهامه عدوان ابراهيم عمران باخي آمر 6337
غزاله خان مرادعمران باوه مير جعفر مسعود 6338
جهان ميرهعمران حسن علي شريف6339
بشرى عبدالحسين خانعمران روضان حسين آريم 6340
زهره جمعه مجيد عمران شيرازاد قادر فتاح 6341
نجاة زيدان روضانعمران صفر آرم خان6342
اسماء علي فتح اهللاعمران عبداهللا غربي سبي6343
سامية قاسم عبد عليعمران علي اآبر ازاخان6344
زهره مولود اسعدعمران غيدان نادر حسين6345
رقيه ابراهيم هيخانعمران آريم صفر6346
سندس محمد آرم عمران محمد امين حسين 6347
بناز رحيم رشيدعمران محمد رشيد محمد عزيز6348
نهايه محمد سمين عمران محمد نوري حيدر 6349
زينه عباس عبداهللا عمران موسى حمه عرب6350
زيان احمد شفي عمران موسى آمر شمس6351
نجاة آل مراد عمران ياور صفر 6352
سهيله جمشير عبداهللاعمران ياور قادر 6353
سعديه محمد مراد خانعمرخان مراد خان عثمان 6354
نازنين محمد طاهر عمرولي محمد امين 6355
طاووس اسد عهصمت علي جان محمد احمد 6356



منيره رشيد اسدعيدان غالم آاآاه6357
قدريه رشيد عيده آريم حسين علي 6358
بك زاد مردان مرادعيسى جاني مراد6359
فوزيه محمد علي عيسى حسين علي غالم 6360
مريم مامه محمدعيسى رحمان ولي شيرخان6361
فريدة سيد مراد شمه عيسى رمضان رضا 6362
نسرين محمد آمر عيسى طهماز ميرزا 6363
غزاله ياس عيسىعيسى عبداهللا حسين جواد6364
شكرية رضا سليمان عيسى عبداهللا علي دوسة 6365
افين علي عزيزعيسى عبدالمحمد احمد آل محمد6366
شازك اآبر هير عيسى علي ميرزا علي 6367
ازهار داود زفر عيسى آريم قدوري 6368
نجاة داود سلمان عيسى ماهو سلمان موسى 6369
جوان شكر محمد عيسى مجيد محمد علي 6370
مليحه ابراهيم قادر عيسى محمد طيب محمد6371
سعاد خداداد خسروعيسى محمود آلكه 6372
محبوبه محمد مامهعيسى موسى ابراهيم مامه6373
بيمان رؤوف محمد عليعيسى موسى حسين عزيز6374
سكينه احمد رضاعيسى موسى رضا6375
بخشان حسن قادرعيسى موسى عبدالرحمن6376
رسميه محمود عليعيسى نصراهللا علي احمد6377
عطيه احمد محمد عيسى هياس تاماس شاواز6378
امين محمود عينه محمد حاج ميرزا 6379
زيبا حسين علي غازي احمد حسين امين 6380
سميره عارف رستمغازي احمد علي احمد 6381
نجاد ميرزا عزيز غازي احمد مراد صفر 6382
فوزيه محمد حسنغازي جمال حسين علي 6383
امل عبدالواحد علي غازي حميد مجيد حيدر 6384



ريزاو عبداهللا احمدغازي رشيد مولود جبار6385
بدريه بخش مرادغازي عبدالرحمان قادر اسماعيل6386
ريزان امين عمر غازي عبداهللا مولود شمه 6387
مريم غيدان شاوزيغازي علي جمشير موالي6388
سعديه عبدالرحمن محمدغازي غفور آريم نزار6389
الهام محمد خورشيدغازي فتح اهللا فيض اهللا6390
خاتون صحبت صالحغازي محسن حسن علي6391
بيخال علي محمدغازي محمد حسن اسماعيل6392
بخشان عبداهللا محمد غازي محمد حسن عبدالكريم 6393
نشتمان ابوبكر عزيز غازي محمد رحيم عباس 6394
نيشتمان محمد ويس مرادغازي محمد رشيد رستم 6395
شهال حسين حسن غازي محمد فرج خسرو 6396
فخريه محمد صالحغازي محمد مولود حاجي جمعه6397
صبيحه عزيز امين غازي مهدي شمس اهللا محمد 6398
سناء جعفر صادقغازي مولود صادق احمد6399
نجا ة محمد ميرزاغالب ابراهيم اغا مراد 6400
ناديه احمد علي غالب ابراهيم صادق 6401
صدريه شاه مراد غالب احمد حق مراد 6402
نصرت عبدالرحمن حسينغالب حسن امين محمد 6403
اديبه عبدالستار عباسغالب عبدالطيف عباس محمود6404
ازهار داود سلمان غالب عبداهللا محمد سلمان 6405
مريم علي غالب محمد علي شكر 6406
اشواق محمد آاظمغالب مقداد علي حمد6407
نسرين اسد عزيزغالب مير حسين محمد6408
آل جميل ابراهيم عزيزغالب نصر الدين درويش 6409
مريم جليل علي غالب هاشم آمر 6410
شيماء علي مايخانغانم حميد مايخان مراد6411
ساهره نجم الدين تقي غانم آريم دارا احمد 6412



بيخال ناصح فتاحغائب حسين علي رشيد6413
وزيره الماس محمد غائب محمد حسن عزيز6414
جميله نزر غربت فال مرز عزيز محمود6415
بشرى حبيب محمد غريب جبار اسد فتح اهللا6416
رزية امين آريم غريب حمه صالح عبدالرحمن 6417
نجيبة حسن حميد غريب رحيم شامري جمشير 6418
شرين خالد حسين غريب صالح عبداهللا عزيز6419
مهابات حميد علي غريب عبدالرحمن عبدالكريم 6420
آوليو حميد محمد عليغريب فتح اهللا علي ويس مراد6421
مهابات آريم صالح غريب محمد يار ويس محمد 6422
آالويش علي مصطفى غريب محمود مصطفى محمد 6423
بريزة عبداهللا غزال محمد طه درويش 6424
خيريا توبا غزاله حسين علي 6425
اهو علي غزاله عبداالمير عبداهللا 6426
آشير علي غزاله عزيز اآبر آريم6427
زبيره مراد غزاله عزيز محمد علي 6428
فانوس مرزغزاله علي قاسم 6429
مايخان تال عليغزاله فاضل محمد حسن 6430
جميله درويشغزاله آاآه احمد علي محمد 6431
رباب سورابغزاله مايخان آوجك عبدالرضا 6432
شعله حسين آريم غضبان جهانبخش محمد 6433
سعديه محمود آلكهغضبان حيدر باقي دارا6434
آبرى محمد منصور غضبان داود يوسف 6435
آولستان علي باوه غضبان رحيم آريم سعيد 6436
جميله جوامير ساوة ميرغضبان رمضان روضان غيدان 6437
طليعه ابراهيم جواميرغضبان شاآه محمود قمر 6438
بدرية عبدالكريم ساية ميرغضبان علي جان اآبر 6439
سعاد علي عبداهللاغضبان غيدان سرحان سلوم6440



فوزيه رحيم فرمانغضبان مال ولي ميرآه 6441
سوريه علي اآبر حسين غضبان نوروز محمد 6442
امنه ابراهيم اآبر غضبان يارآه بيره احمد6443
صبريه عبدالمحمد عبداهللا غفار احمد امام علي 6444
فاطمه عزيز امان اهللا غفار عبدالرحمن آاآه مراد6445
آالويش محمد احمد غفور احمد محمد وليد 6446
عطيه محمود آل محمد غفور حسن امين محمد 6447
سلطنه صالح امين غفور خضر حسن امين 6448
غربه علي آرمغفور رشيد بهرام فتاح6449
صديقه حسن حسينغفور سعيد رشيد مراد 6450
خديجه رسول مصطفى غفور صوفي رحيم صوفي سليم 6451
زليخا عثمان محمدغفور مجيد محمد حيدر 6452
بيروز حسن اليغفور محمد آريم حسين 6453
صبريه علي محمد غالم حسين مصطفى ياور6454
فوزيه حسن فتاحغالم رضا احمد خان مامه خان6455
ليلى حبيب آاآهغالم زوراب سيعد سمين6456
نصرت صحبت آاآا خانغالم سايه محمد شكر 6457
حربيه جالل شريفغالم عبداهللا حسن آرم 6458
نورخاس داود مجيد غالم علي رضا آل محمد 6459
جوهر رحيم محمدغالم علي سيف اهللا مراد6460
فاطمه عزيز مراد غالم علي عبداهللا شفى 6461
فاطمه ناصر ولي غالم منصور بكر شكر 6462
سعديه داري مامهغالم نامدار آل آله 6463
بهيه صادق غنيمه عبد آريم علي 6464
نرجس بختيار موسىغيدان اسماعيل موسى علي 6465
ميسون حسين رستم غيدان عبدالرحمن رحيم منصور6466
ايمان محمد عبداهللا فاتح صالح عبدالقادر محمد 6467
بصيره محمد حسن فاتح محمد امين رحمن 6468



خانم محمود علي فاتح محمد عبداهللا محمد6469
زينب حمه امين عبداهللافاتح مصطفى قادر مصطفى 6470
بيكرد مريوان صالحفاخر سعيد رشيد مراد 6471
ليلى حمزه ابراهيم فاخر شيرزاد آاظم 6472
اواز ناصح قادر فاخر علي آريم محمد 6473
جيان محمد صالحفاخر آريم عزيز معروف 6474
روخوش صابر شريففاخر محمد شريف امين6475
رعنه محمود علي فاخر محمد صالح رسول 6476
ميسون مجيد حميدفاخر موسى امين حميد6477
حنان محمود شفي فاخر يوسف شفي دوس 6478
نغم شاه ميرزا فتح اهللافارس احمد اآبر حيدر 6479
صفاء خليل رشيد فارس خليل ابراهيم علي 6480
نشتمان محمد فارس صابر شاآر نصراهللا 6481
مروادي شامار داودفارس علي حسين خداداد6482
سلمى احمد باوة مراد فاروق ابراهيم شاه مراد 6483
آلناز احمد محمودفاروق احمد عبدالقادر آريم 6484
ليلى احمد موسىفاروق احمد مولود محمود 6485
  مهدي قادر رضافاروق حسين محمد 6486
مريم علي ولي فاروق سيف اهللا علي 6487
شرين هادي محمد فاروق صابر محمد سليمان 6488
صورن عبدالكريم خليفهفاروق صالح احمد محمد 6489
آوزيده حمه سعيد محمد فاروق عبدالعزيز فتح اهللا جعفر6490
سميرة عبدالرحمن يارويسفاروق عبدالقادر حسين رستم6491
تابان حسين مصطفى فاروق عبداهللا محمد امين 6492
سميره محمد باشا براخاص فاروق عزيز بخشي6493
هاجر محمد نادر فاروق عزيز بهرام 6494
ابتسام عبداهللا معارجفاروق علي تايمز 6495
نجاة ابراهيم عيسى فاروق علي عيسى 6496



احالم صابر عبدالحميد فاروق فارس فتح اهللا 6497
فائزه حميد غفور فاروق فريق مجيد 6498
سندس عبدالكاظمفاروق قواي آاظم 6499
زينب محمد جمعه فاروق مامه خان حمه خان6500
سردشت عادل عمر فاروق محمد ابراهيم موسى 6501
فاطمه علي مصطفى فاروق محمد سليمان احمد 6502
حبيبه علي آريم فاروق مولود صادق احمد 6503
رابعه صالح محمدفاضل احمد حسين امين 6504
ناهده محمد علي سليمان فاضل احمد سايخان حسين 6505
امنه فرج سليمان فاضل احمد قادر سعيد 6506
منتهى رحيم رحمانفاضل اغاجان مراد صفر 6507
جميله غيدان برا خاسفاضل بخشن آاآه صفر 6508
آلزار حسين علي فاضل بساط علي ميرزا6509
زآيه صالح فاضل توفيق علي 6510
بيان جميل ابراهيم فاضل جليل ابراهيم 6511
سليمه محمد مصطفىفاضل حسن خورشيد 6512
فخريه علي مراد فاضل حسن آاظم جاسم 6513
هوار نورالدين فرمانفاضل حسين علي آريم 6514
سوسن ولي علي فاضل حسين علي ناصر 6515
اوات رشيد مجيد فاضل حسين ولي محمد 6516
جيمن احمد مولود فاضل حميد رشيد نادر 6517
اسماء اسد علي اآبر فاضل حيدر عزيز محمد 6518
بدريه محمد علي فاضل حيدر محمود موسى6519
بروين شكر ميرزا فاضل دارا رضا محمد 6520
نسرين محمد امين فاضل داود ابراهيم رمضان6521
حال حسين مرادفاضل درويش علي هواس6522
قسمة خداداد اسداهللافاضل رشيد حسن قادر 6523
نسرين محمد رشيد سمينفاضل سلمان وهاب محمد 6524



شونم آريم عبدالرحمن فاضل سليمان محمد آاآه خاس6525
وفاء احمد عزيزفاضل شاه ميرزا فتح اهللا6526
اواز عزالدين حميد فاضل شكر فتح اهللا هواس6527
نجوى محمد رستم فاضل عباس رستم عبدي 6528
بديعه فاضل سالمفاضل عباس غزال عبداهللا6529
نسرين رجب حسين فاضل عباس قاسم 6530
سميعه علي موسىفاضل عباس هواس محمد6531
فريال محمود امين فاضل عبدالعزيز رستم6532
غزالة حميد آريم فاضل عبداهللا محمد صالح 6533
امينه عثمان احمد فاضل عزالدين عارف قادر 6534
ايران رحيم سعيدفاضل عزيز سعيد محمد 6535
وجيهه باشا باوة خان فاضل علي احمد عيسى 6536
شلير فؤاد واحدفاضل علي آريم نادر6537
روشن محمد حسن فاضل علي محمد حسين 6538
سهام رضا آرم اهللا فاضل علي مير آمر 6539
عائشه ابراهيم رفيقفاضل فيض اهللا علي ويس6540
فوزيه ميرزا ابراهيم فاضل محمد ابراهيم جعفر 6541
افراح محمد اغا مرادفاضل محمد اآبر حاتم 6542
ليلى سمين رشيد فاضل محمد رشيد محمد 6543
صوره محمد رستمفاضل محمد عزيز6544
نخشه محمد رحيم فاضل محمد علي عباس6545
ماهيه قادر خسرو فاضل محمد علي فتاح 6546
سعديه ولي عليفاضل محمود غفور دفري6547
اديبه محمد علي اآبر فاضل مردان مراد محمد 6548
آالويش عزالدين عليفاضل موسى امين حميد6549
احالم طاهر شهابفاضل موسى حسين علي 6550
قمريه محمود مصطفى فاضل ميرزا احمد رسول 6551
زنوبه علي مراد فاضل ناصر صفر مايخان 6552



عائشه فتاحفاطمة محمد علي باوه مراد6553
رعنه رحيم فاطمه  محمد صالح خليل 6554
امينه عبدالرحمن فاطمه ابراهيم مام ولي 6555
فهمية احمد فاطمه ابراهيم محمد يارويس6556
عائشه امين فاطمه احمد اسعد قيتون 6557
آلبسن فتاح فاطمه احمد عزيز 6558
آشور جواميرفاطمه احمد آريم شفيق6559
عطيه طه فاطمه اسد فتح اهللا فتاح 6560
حشروني جادوفاطمه الفت مراد حسين 6561
خانم عبدالقادر فاطمه توفيق محمود محمد6562
نرجس آريم فاطمه جوامير علي خان6563
امنه علي فاطمه حسن صالح 6564
آل ويس عزيز فاطمه حسن علي مراد 6565
زبيده رمضان فاطمه حسن قادر محمد 6566
شاه بسن سليمان فاطمه حسين احمد سليمان 6567
امينه ميكائيلفاطمه حسين بارام6568
شاه سن رستمفاطمه حسين شيخه بشير6569
خديجه برا خاصفاطمه حسين علي غالم 6570
رعنه سعيدفاطمه حسين محمد حسن6571
آشور علي فاطمه حميد علي محمد 6572
خاور باوه خانفاطمه خداداد شهواز آاآه6573
آورجين عليفاطمه خضر محمود قادر6574
نجمه صالح فاطمه خليل حسين حسن6575
آافيه علي فاطمه رشيد صالح علي 6576
خاور المانيفاطمه سامي رديف سلمان6577
مريم محمد فاطمه سعيد بهلول حسين 6578
خيريه وليفاطمه سعيد محمد مصطفى 6579
مريم اآبر رستمفاطمه سليمان محمد 6580



خاتون قادر فاطمه سليمان محمود عزيز6581
صبريه محمدفاطمه سمعو رشيد حسن6582
امينه سرتيبفاطمه شاه محمد شاه حسين6583
خاصه آاآه برافاطمه شاه مراد آمر 6584
فيروز روضان فاطمه شرف محمد 6585
موانو آاآه احمد فاطمه شريف حسن 6586
عاصيه محمدفاطمه صالح محمد يوسف6587
عجب آل عبدي فاطمه عبد مهدي مطر 6588
مينا احمد فاطمه عبدالرحمن حسين 6589
نازداره محمد علي فاطمه عبداهللا فتح اهللا مصطفى 6590
شوآت حمه امين فاطمه عبداهللا محمود محمد 6591
آرجي قادرفاطمه عدنان روستم سليمان6592
خانم محمد فاطمه عزيز سعيد اسكندر 6593
صبريه جبار فاطمه عزيز علي حسن 6594
عائشه غفور فاطمه عزيز علي محمد6595
افروز محمد فاطمه عزيز محمد صالح 6596
بالفاطمه عسكر ابراهيم صفر 6597
شاه بسند مامه خان فاطمه علي جوامير جمشير 6598
خديجه سان احمدفاطمه علي صالح مصطفى 6599
خنيفه امين فاطمه علي محمد شريف 6600
فرست محمد فاطمه علي مراد جعفر 6601
خورشيد شريففاطمه آريم احمد معروف 6602
خديجه سلمانفاطمه آريم علي قدوري 6603
خورشيده فتاح فاطمه آريم فتاح صالح 6604
سيمان حسن فاطمه آريم محمد مامه 6605
مريم مجيد فاطمه مبارك آريم 6606
مريم آريم فاطمه محمد احمد آريم 6607
خاتون خليل فاطمه محمد حسن حسين6608



زينه علي فاطمه محمد حسن حسين 6609
امينه شريففاطمه محمد شريف احمد6610
سلمى آريم فاطمه محمد صالح احمد 6611
ملوك سيف اهللا فاطمه محمد قاسم مهدي 6612
اهوميرزا فاطمه محمد نزر احمد 6613
خانم نادر فاطمه محمود محمد امين6614
امينه سعيدفاطمه محمود محمد نادر 6615
جميله عباس فاطمه مراد شامار سوز علي 6616
خانم شريففاطمه مصطفى علي ميرزا6617
مريم مرادفاطمه مهدي شمس اهللا6618
خاور علي ويسفاطمه مولود اسعد حسين 6619
امنه محمد فاطمه نجم الديم مصطفى حسين 6620
طال عزيز فاطمه هواس محمد محسن6621
خمينه حسينفاطمه والي فتحي عبداهللا6622
سنيه عبدالكريم فاطمه وفيق فتح اهللا 6623
ناهيه ابراهيم فاطمه وهاب محمد امين 6624
آلثام علي فانوس اسماعيل شير علي 6625
عزمت جراغ علي فانوس جاسم محمد حمه خان 6626
ياسه رشيدفانوس حسن وسين علي 6627
خانم ملكفانوس خان جان عباس 6628
آورجين آريم ويس فانوس عزيز سيف اهللا محمود 6629
بكزاي حيدر فانوس علي سعيد حسن 6630
بيروز عبدالرحمان فانوس علي علي نزر 6631
نرآس مامه خان فانوس علي مراد باشا 6632
طاوس سليمان فانوس محمد علي بيرك 6633
مينا عبدالمحمدفانوس محمود علي محمد 6634
سعديه احمد عبداهللافايق صديق سعيد شريف6635
عصمت محمد امين فايق عزيز عبداهللا آاآه خان6636



نجيبه سعيد محمد فايق محمد علي خسرو 6637
بخشان عبداهللا رستمفايق محمد مراد عبداهللا 6638
ناهده دليل خلباصفايق مهدي صالح عالم6639
رسميه باوه آرم فايق ميرزا حسن علي 6640
مهابات محمود نادر فايق نامق عبدالحميد6641
فاطمه حمزه فائزه احمد نوروز محمد 6642
نسيمه اسماعيل شيره فائزه فالمرز علي قمر 6643
نوخشه حسين صالح فائق احمد تمر فرج 6644
اختر فتح اهللا عبداهللافائق احمد عبداهللا ويس6645
جيمن آريم محمد فائق توفيق محمود عبدالكريم6646
آويستان علي عباس فائق رحيم عباس قادر 6647
بروين اسماعيل هياسفائق رستم شريف حسين6648
آلعزار محمد امينفائق سعيد رشيد مراد6649
بلقيس شاآر بكرفائق شاآر ابراهيم خليل6650
آالويش علي محمد فائق شفيق فتح اهللا محمد 6651
بفراو محمد امين فائق عباس عزيز عبداهللا 6652
شكريه رشيد عبدي فائق عبدالقادر مصطفى عبداهللا 6653
شيرين محمد رحمانفائق عبدالكريم رحيم باوه خان6654
حالو سليمان عبدالرحمنفائق عزيز عبد الرحمن6655
سرآل حسين محمودفائق عزيز محمود حسين6656
رابعه محمد احمد فائق آريم احمد آريم 6657
سليمه محمد نادرفائق آريم عمر خالد 6658
شيالن محمد علي محمدفائق لطيف احمد آاآه خاس6659
خديجه محمد صالح آريم فائق مجيد احمد محمد 6660
جميله احمد رمضانفائق محمد توفيق سليمان 6661
زهره نوري محمدفائق محمد حسين 6662
حالو صوفي نادرفائق محمد سليمان احمد6663
خالده جمعه شكر فائق محمد علي محمد احمد 6664



خمينه عبدالكريم نريمانفائق محمد آريم سليمان6665
فهيمه مجيد مراد فائق محمود درويش محمد 6666
اختر احمد عبداهللافائق معروف حسن محمد6667
سورية حميد امينفائق موسى امين حميد6668
ليلى آريم محمود فائق نامق ولي قادر 6669
فائده آامل منصور فائق ولي عباس خالد6670
شرمين محمد امين فتاح اسماعيل اغا عزيز اغ 6671
جيران موسى باريفتاح الفت مراد علي 6672
شكريه علي آاآي فتاح حسين الياس جمعه6673
امنه صالح احمد فتاح رحيم رحمان خان 6674
خديجه محمود سليمان فتاح صوفي آاآه احمد 6675
آالويش توفيق عزيزفتاح عبداهللا قادر علي 6676
عينه حسن حمه خانفتاح محمد حمه خان مراد 6677
خديجه محمد حمه امينفتاح محمد عبدالرحمن قادر 6678
انعام مهدي جاسم فتاح محمد عبدالكريم 6679
فاطمه رحيم مجيد فتح اهللا عبداهللا اسماعيل 6680
اديبه مرزا عزيزفتح اهللا عبداهللا علي محمد6681
صبريه علي عويد فتح اهللا آاآه سايه خان احمد 6682
رابعه محمد رحمان فتح اهللا محمد علي رحمان6683
شونم علي حبيب فتح اهللا محمد غريب آريم 6684
بدرية عباس ميرزافتح اهللا ميرزا آريم ويس مراد6685
آلزار ستار فؤادفتح اهللا ولي بشير 6686
بسي خورشيدفتحيه ابراهيم احمد سعداهللا6687
خاسه عليفتحيه رشيد حسين حيدر6688
شكريه احمد فتحيه علي اآبر علي داي 6689
زهراء شكور فتحيه محسن ناصر حسين 6690
خاور عبداهللافتحيه واحد مجيد جالل 6691
بيكرد احمد قادر فخرالدين احمد مناف حبيب6692



زينب علي باقي فخرالدين حيدر خان علي 6693
فتحيه عبدالرزاق اآبر فخرالدين رحمان صالح 6694
نسرين محمد حسن فخرالدين عزالدين عارف6695
جوان عباس ميرزا فخرالدين نصرالدين حاتم 6696
صبريه محمودفخرية مجيد عبداهللا جاسم6697
نقشينه جمعهفخريه ابراهيم درويش علي 6698
زينب مايخانفخريه ابراهيم ويس مراد 6699
نوريه بير مراد فخريه جمعه منصور هواس6700
خديجه محمد فخريه رشيد خضر علي 6701
خانم ناوخاصفخريه صالح محمد احمد6702
فردوس مرادفخريه صفر جمشير مراد6703
هاجر سليمان فخريه علي اآبر قاسم 6704
برى درويشفخريه علي مراد6705
زريفه ابراهيمفخريه علي مراد محمد6706
زبيده سوز علي فخريه محمد علي محمود 6707
مزي خورشيدفخريه مولود عبداهللا6708
فاطمه محمد احمد فراس حسن خاني مراد 6709
بتول قلي احمد فراس مجيد احمد مراد 6710
لطيفه عبدالكريم فرج احمد علي معروف6711
ريزان عمر حسين فرج احمد محمد بيرك6712
فاطمه محمد عبداهللا فرج احمد مراد 6713
شكرية محمد علي فرج بيرك حاجي حسين 6714
خرامان شامار حيدر فرج حبيب قاسم جعفر 6715
عاصمه احمد محمود فرج رستم محمد بارام6716
خاور بهاء الدين فرج فرج رضا علي احمد6717
زيوه مصطفى محمد فرج سعيد حمه خان 6718
خاور احمد فرج شاه مراد علي مراد 6719
زهره ابراهيم فرج شبيب حسن ناصر6720



آرده محمد محمدفرج عبدالقادر محمد احمد6721
نازنين عبداهللا احمدفرج علي آاآه خان6722
سلطانه سرحت سعيد فرج فيض اهللا سعيد 6723
فاطمه وهاب فرج قادر زاهر خضر 6724
زينب فتح اهللا محمدفرج آريم سعيد6725
سعديه رؤوف مجيدفرج آريم علي خان امين6726
حياة آل محمد يعقوبفرج محمد احمد توماس6727
غزال احمد آريم فرج محمد صالح آريم فتاح6728
تال علي احمدفرج محمد صالح مصطفى جوامير6729
نرمين بمارك عبداهللافرج محمد فرج 6730
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سويله عبداهللا مجيدمحمد سعيد وهاب 8013
بالمحمد سليمان اسماعيل 8014
هيام شهاب احمد محمد سليمان داود موسى8015
زينب محمود عزيزمحمد سليمان رشيد شفيق8016
بفراو صالح فتاح محمد سليمان عبدالرحمن رستم 8017
آويستان رؤوف احمد محمد سليمان عطا عسكر 8018
لمياء حميد حسين محمد سليمان غيدان فتاح 8019
رسمية عبدالرحمن مامة خانمحمد سليمان مامة خان8020
مزدة عبدالكريم محمود محمد سيد احمد محي الدين8021
اواز علي محمودمحمد سيد توفبق علي احمد 8022
مريد اسعد محمدمحمد شاواز قمبر اسماعيل8023
عينه حميد وهاب محمد شريف امين احمد 8024
فاطمه آريم آاآل محمد شريف حمد احمد 8025
نشميه صالح فتاحمحمد شريف محمد احمد8026
بسيمه علي مراد محمد شكر خزعل نجم 8027
نعيمه محمود محمد شكر محمد شهاب8028
خديجه قادر رضامحمد شكر محمود علي 8029
نوريه اسماعيل حسين محمد شكر محمود قباد8030
اوات محمد حسن محمد شمس الدين عبدالوهاب 8031
سلوى احمد محمودمحمد شهاب حسين هاشم 8032
طاؤس قادرمحمد شوآت رستم تاماس 8033
آوهر علي ميرمحمد شوآت مجيد علي8034
اخضر امينمحمد شوآت محمد آريم8035
فانوس نايليمحمد شيرخان علي جان 8036



نسرين حسن محمدمحمد شيرخان محمد 8037
شيرين حمه شريف محمد محمد صابر مجيد شريف 8038
سهامه طه عبدالحميدمحمد صالح احمد حسين 8039
نسرين محمد عليمحمد صالح احمد عبداهللا8040
اآرام آريم محمد محمد صالح احمد فتاح8041
آافيه صالح محمودمحمد صالح احمد محمد8042
عاسه رحيم محمد صالح حاجي محمود علي 8043
شكريه احمد امام عليمحمد صالح حسن علي8044
هاشمية شوآت ياورمحمد صالح حسين محمد 8045
مايك سبحان محمد صالح روستم احمد 8046
سهيلة محمد رشيدمحمد صالح سعيد صالح8047
اواز محمد احمدمحمد صالح عبدالعزيز قادر 8048
امينه فتاح سليمانمحمد صالح عبدالقادر محمود 8049
حالو عبداهللا فتاحمحمد صالح عبدالكريم احمد8050
روناك صابر حميد محمد صالح علي اسماعيل 8051
آافيه خوا مراد محمدمحمد صالح علي خان مايخان8052
صبريه محمود متيمحمد صالح علي محمد8053
جليله علي فالمرزمحمد صالح فيض اهللا يارويس8054
نوريه اسد حسينمحمد صالح آاظم عبداهللا8055
صبيحه رشيد محمد صالح آريم صالح 8056
امينه صديق عبدالرحمنمحمد صالح مجيد محمد 8057
سهيبه عبداهللا عبدالعزيزمحمد صالح محمد رستم 8058
فوزيه محمد علي محمد صالح محمد طيب8059
شوآه حسن محمد امينمحمد صالح محمد عزيز8060
بدريه رحيم آريممحمد صالح محمد فرج آامران8061
نازنين علي شريف محمد صالح محمود محمد 8062
يسرى هادي ابراهيم محمد صبري رشيد ابراهيم 8063
نجمه عبداهللا مراد خانمحمد صديق شهاب علي 8064



نورا علي ويس مرادمحمد صديق آريم عزيز8065
ناهده صالح امين محمد صديق محمد صالح8066
مريم مصطفى محمد محمد صديق محمد محمد 8067
زهرا ناصر حسين محمد صفر ساية خان 8068
ايناس امين عليمحمد صالح الدين عبدالحميد8069
جيان محمد عبداهللا محمد طاهر احمد مصطفى 8070
مريم بهرام زآيمحمد طاهر خالد محمد8071
سرآل صالح عبداهللامحمد طاهر مبارك آريم 8072
ملوك حسين احمد محمد طاهر محمد سعيد احمد 8073
شيالن عبدالرحمن حسنمحمد طاهر محمد سعيد محمد8074
آالويز آريم مدحت محمد طلعت مدحت محمد 8075
فاطمه خورشيد محمد محمد ظاهر شاهين مامه خان8076
ناديه عبدالكريم محمد ظاهر محمد محمد ويس8077
 اشراف مزهر عبدالجبار محمد عادل حقي شهاب8078
آجال آريم عزيز محمد عارف علي حاجي ويس 8079
شيرين عادل وسينمحمد عباس الياس مايخان 8080
فرصت عزيز نجفمحمد عباس حسن صفر 8081
نزيره عمر فيض اهللامحمد عباس عزيز عبداهللا 8082
شكريه محمود محمد محمد عباس علي قادر رستم8083
سوزان صبري اسدمحمد عباس غفور وفري8084
بروين حسن محمودمحمد عباس محمود رسول 8085
صبريه جواميرمحمد عبداالمير حسن محمد8086
نضال نشات مصطفىمحمد عبدالرحمن خليل احمد8087
امينه آريم سعيد محمد عبدالرحمن صالح رستم 8088
بشرى محمود مولود محمد عبدالرحمن قادر علي 8089
خاور صادق خان وكمحمد عبدالرحمن محمد قادر 8090
شرين مجيد محمدمحمد عبدالرحمن مصطفى علي 8091
آالويش محمد علي محمد عبدالرحيم عبدالقادر محمد8092



بروين احمد محمودمحمد عبدالعزيز احمد خضر8093
سعديع عبداهللا حاتم محمد عبدالعزيز بير ويس 8094
نهايه احمد محمد محمد عبدالعزيز رستم منصور8095
جوان احمد محمد عبدالكريم حسين عزيز8096
شكره احمد سليمان محمد عبدالكريم رحمان ولي 8097
زينب عبداهللا رحيم محمد عبدالكريم عبد علي 8098
لميعه علي اآبرمحمد عبدالكريم عبد ولي8099
عطية محمد مصطفىمحمد عبدالكريم عزيز باوة 8100
اسمرعبدالكريم قهرمانمحمد عبدالكريم علي مصطفى8101
ديمن شمس اهللا لفته محمد عبدالكريم محمد احمد8102
منيره هوشنك رحيممحمد عبدالكريم محمود احمد8103
ريزان آريم محمد محمد عبدالكرين نادر قادر8104
بهار ابراهيم رستم محمد عبداهللا احمد حسين8105
امينه محمود محمد محمد عبداهللا احمد علي 8106
امنه محمد عليمحمد عبداهللا امين اسماعيل8107
مينا عمر سلطانمحمد عبداهللا شمس اهللا حبيب8108
بالمحمد عبداهللا علي محمد8109
تارا محمود امين محمد عبداهللا علي ولي 8110
مليحه عبدالرحمن مايخانمحمد عبداهللا فتاح ابراهيم 8111
طليعه عزيز احمدمحمد عبداهللا فتاح مراد خان8112
جميله محمد قادرمحمد عبداهللا فتح اهللا مصطفى8113
نسرين محمد فقي محمد عبداهللا محمد امين خضر 8114
مريم محمد قادرمحمد عبداهللا محمد علي 8115
نازدار ابراهيم علي محمد عبداهللا محمود 8116
فاطمه محمد احمد محمد عبداهللا مراد محمود 8117
رضيه علي احمد محمد عبداهللا معروف محمود 8118
سميره عبدالجبار خليل محمد عبداهللا نورمان نادر 8119
فاطمة علي آريم محمد عبدالمحمد خورشيد محمد 8120



واليه محمد علي محمد عثمان آاآه خان بكر8121
شوآت احمد رشيد محمد عثمان نادر فتاح 8122
سعديه شاه مراد سي مراد محمد عزة عبداهللا علي8123
سهام ولي علي محمد عزيز احمد حيدر خان8124
جيمن عبدالقادر محمدمحمد عزيز احمد خان8125
فوزيه احمد صالحمحمد عزيز احمد رسول 8126
بخشان جبار احمد محمد عزيز احمد نازدار 8127
فخريه صالح علي محمد عزيز برويز محمد 8128
سورية نصر الدين درويشمحمد عزيز درويش ولي8129
ليلى احمد رشيدمحمد عزيز رحمان رمضان8130
افتاو عبداهللا حاجي محمد عزيز سعيد اسكندر 8131
بدريه عبد الرحمن آاآه محمد عزيز سيف اهللا محمود8132
بدريه آريم رضامحمد عزيز شيرزا ميرزا8133
فهيمه عزيز محمد عزيز عبدالرزاق صالح 8134
مهاباد حميد عبدالرحيم محمد عزيز عظيم آاآه احمد 8135
امينه محمود محمد محمد عزيز فتاح محمد8136
ريزاو احمد فرجمحمد عزيز فرج حسن 8137
ثريا احمد قادر محمد عزيز قادر محمود8138
نسرين نامق علي محمد عزيز آريم قادر8139
رعنا احمد آاآا خانمحمد عزيز محمد خان8140
امنه عباسمحمد عزيز محمد صالح محمد 8141
نجاة ولي قادر محمد عزيز محمد علي 8142
نسيمه احمد قادرمحمد عزيز محمد علي معروف 8143
سعديه حسين امين محمد عزيز محمد قادر 8144
خاور ولي حمه مرادمحمد عزيز مراد احمد8145
شرين محمد محمد عطا عبداهللا احمد8146
سمر مراد احمد محمد علي ابراهيم فرج 8147
مريم عبداهللا محمودمحمد علي ابراهيم محمد8148



بلقيس علي غالب محمد محمد علي احمد رمضان 8149
نعيمه محمد علي محمد علي احمد سليمان 8150
رابعه فرج زوراب محمد علي احمد عبدالقادر 8151
سليمه عزيز رجب محمد علي احمد علي 8152
بشرى ابراهيم شيره محمد علي اآبر حمه 8153
شوآه هواز حسينمحمد علي اآبر سليمان 8154
سعديه محمد علي موسىمحمد علي اآبراآبر قمر8155
راجحه فرحان شاطي محمد علي امين جمشير 8156
آله معروف قادر محمد علي امين محمد 8157
اختر ولي علي محمد علي باوه مراد شاه مراد8158
خاور علي مراد عليمحمد علي بيرك ميرزا8159
زريفه شمس الدين عليمحمد علي جادر احمد 8160
حنيفه حسن جمشير محمد علي جمشير رجب8161
نجاة ميرزا شامارمحمد علي حاتم آرم 8162
فاطمه علي احمد محمد علي حاج ناجي 8163
شادان علي باشا محمد علي حبيب محمد8164
نظيمه صالح سليمانمحمد علي حميد احمد 8165
مريم دارا خان مامه خانمحمد علي خان مامه خان 8166
ملكه علي مرادمحمد علي خداداي مراد 8167
اسكه آريم محمد محمد علي رحيم عباس8168
التون احمدمحمد علي رسول محمد 8169
سعديه سعيد وهابمحمد علي رشيد محمد عزيز8170
امنه صالح عزيز محمد علي رضا رستم 8171
خيريه منصور عباس محمد علي رضا مامه خان 8172
نخشه مجيد محمد وليمحمد علي سليمان قادر8173
سيريا محمد سيف اهللامحمد علي سيف اهللا مراد 8174
نسرين فيض اهللا عليمحمد علي سيمراد ميكائيل8175
مكيه ناير بيرولي محمد علي شاولي 8176



سوزان اسماعيل فرج محمد علي شير خان محمد 8177
آشور مامه محمد علي صفر ولي 8178
ريزان بشاره محمد فاضلمحمد علي طالب آامل 8179
رسميه مصطفى محمد علي عبدالرحمن خسرو 8180
ايش محمد عليمحمد علي عبدالقادر عبداهللا8181
فوزيه محمد محمودمحمد علي عبداهللا عزيز8182
خانم عبدالصمد عزيزمحمد علي عزيز آاآه ويس8183
امينه احمد محمد علي غالم عيسى 8184
فوزيه غالم آاآا خان محمد علي فتاح حيدر 8185
قادريه مراد مصطفىمحمد علي فيض اهللا يارويس8186
فاطمه احمد حسين محمد علي قادر محمد 8187
نوريه محمد علي محمد علي قاسم جاسم 8188
فوزيه قلي يوسفمحمد علي قلي رضا8189
طاووس خان باوه محمد محمد علي آرم ولي 8190
فوزيه علي محمد محمد علي آريم حسن 8191
اميره حسين عبداهللا محمد علي آريم سليم 8192
توبا اآبر آريم محمد علي آريم فرج 8193
خام محمود آاآهمحمد علي آريم مامه خان 8194
مليحه عبدالرحمن سبحانمحمد علي آريم ياره8195
خانم محمود احمد محمد علي آل نزر8196
وزيرة محمد مراد محمد علي محمد ابراهيم8197
زهره شمس اهللا قربانمحمد علي محمد حاجي 8198
عاليه ابراهيم آرممحمد علي محمد صالح 8199
ريحان ميرزا محمدمحمد علي محمد غالم8200
حليمة عبدالقادر سليممحمد علي محمود قادر8201
هيفاء صفر علي محمد علي مراد اآبر8202
واليه رستم حسنمحمد علي مراد باشا8203
رسمية علي محمد محمد علي مراد شامار 8204



شمسه محمد قادر محمد علي مصطفى احمد 8205
مرجان عمر علي محمد علي مصطفى محمد 8206
فهيمة عزيز احمدمحمد علي مصطفى محمد 8207
ايشه عبدالقادرمحمد علي مال محمد الماس8208
سلطنه محمد سعيدمحمد علي مير ولي 8209
حالو نوري سعيد محمد علي نجم الدين عبداهللا 8210
خديجه باقر امين محمد علي نصرالدين محمد 8211
فريده يداهللا اغامحمد علي ويس مراد بك مراد 8212
رباح ناظم شكرمحمد علي ياور عبداهللا 8213
حلويه حميد احمدمحمد عمر صالح سعيد 8214
آواللة عبداهللا محمدمحمد عمران ابراهيم علي8215
زهره اسد سيهمحمد عيسى حسين علي 8216
افتاب محمد علي محمد عيسى عبداهللا محمود 8217
ثريا علي مايخان محمد عيسى علي ميرزا8218
باسمه جاسم سليمان محمد عيسى فرج احمد 8219
قيمتي حيدر موسىمحمد عيسى مراد 8220
خيريه مامه مرادمحمد غريب حسن نجف8221
آوله فتح اهللامحمد غريب آريم عبداهللا 8222
شيالن حسن فتاحمحمد غريب محمد قادر 8223
جميله محمد صالحمحمد غفار احمد قادر 8224
ليلى صالح حميد محمد غفور سعيد محمد 8225
مديحه حميد محمد غفور عبدالرحمن محمد 8226
نسرين زر علي نظر محمد غالم عزيز محمد 8227
جمينه حق مراد محمد غالم علي قمر 8228
سلوى صحبت سليمان محمد غالم محمد رضا8229
عزيمه رستم محمد محمد غالم مراد 8230
ايمان عمر امين محمد غيدان رستم فرج 8231
سويبه حسين عبدالقادر محمد فائق شريف صالح8232



آل جمين صالح حاجيمحمد فائق محمد صالح8233
زليخا محمد احمد محمد فائق مصطفى احمد 8234
بروين فرج محمود محمد فتاح علي مصطفى 8235
فهمية عبدالقادر آريممحمد فتاح محمد عبدالرحمن8236
خاور سعيد محمدمحمد فتح اهللا متى حسن 8237
امنه رستم محمد محمد فرج احمد محمد 8238
لطيفه سيا بخش بيروزمحمد فرج اقبال محمود8239
حمديه محمد معروفمحمد فرج توفيق محمود 8240
نسرين عزيز حسين محمد فرج حسين بارام8241
نسرين عزيز حسين محمد فرج حسين بارام8242
زينب حميد سعيد محمد فرج سعيد 8243
حياة محمد امينمحمد فرج صادق محمود 8244
نهية محمد صالح محمد فرج عبداهللا محمد 8245
بهيه آاآه علي محمد فرج آرم روستم8246
مريم عبد المكريم حسينمحمد فرج محمد علي  8247
هيام رشيد حسين محمد فضل الدين محمود 8248
فاطمه محمد آاظم محمد فيض اهللا شمس اهللا8249
عصمت محمد امين محمد قادر رستم محمود 8250
شرين رحمن مجيدمحمد قادر سعيد رسول 8251
انتصار عبدالرحمن حسن محمد قادر علي حسن 8252
سرآل حسين احمد محمد قادر فتح اهللا علي 8253
بفراو آريم آمر محمد قادر فتح اهللا محمد 8254
 حمديه عبدالكريم صالحمحمد قادر محمد رحمان 8255
روبار محمود محمدمحمد قادر محمد شاواز8256
حمدية هواس عليمحمد قادر محمد محمود 8257
نورية عزيز مايخان محمد قاسم هواس 8258
يسرى حشمت رستم محمد قلي احمد مراد 8259
عاليه ابراهيم مراد محمد قمبر ابراهيم ميرزا8260



نسرين عبداهللا خدادادمحمد قمبر فرياد محمد8261
بسمه صخيه محمد قهرمان محمود رستم 8262
خاور اسماعيل علي محمد آاآه احمد علي آرم 8263
خالده احمد عبدالرحمنمحمد آرم محمد مير ويس8264
شيماء علي شاه مرادمحمد آريم ابراهيم8265
ريزاو صابر عباس محمد آريم احمد شريف8266
ونوش علي محمدمحمد آريم احمد محمد8267
نجيه محمد رضامحمد آريم حاتم بصام 8268
ريزاو احمد عزيزمحمد آريم دوس محمد 8269
مريم احمد محمد آريم رحمان حسن8270
وفاء فرحان آريم محمد آريم رستم سعيد8271
آلباغ قادر سعيد محمد آريم زامن محمد8272
شيالن داودوهابمحمد آريم شكر آرم8273
فاطمه رحيم آريممحمد آريم عبدالرحمن عبدالقادر 8274
رقية احمد يار ويسمحمد آريم عبدالقادر هياس8275
صبريه ياسين طهمحمد آريم علي ابراهيم 8276
شنو شريف مجيدمحمد آريم علي ازاد8277
ريحان حسين درويشمحمد آريم علي باقر8278
شوآت غفور علي محمد آريم علي ويس8279
رعنة حسن احمد محمد آريم فارس احمد 8280
شيرين احمد خورشيد محمد آريم فرج امين 8281
سعدية عزيز محمد محمد آريم مجيد صالح 8282
امنه علي آاآه خان محمد آريم محمد احمد 8283
بتول علي بك محمد آريم محمد شاويس8284
بيمان رحيم محمد صالح محمد آريم محمد صالح مامه تقي 8285
لميعه علي رحيممحمد آريم محمد محمود8286
بخشان خليل عارفمحمد آريم محمود محمد8287
شيماء شوآت حميدمحمد آريم ميكائيل مجيد8288



اهو ولي حمهمحمد آريم يار ويس8289
نرآس حميد اسدمحمد آل محمد مللك فرهاد8290
آالو احمد محمد محمد مامه خان مامي مراد 8291
آلباخ محمد علي محمد مامي ابراهيم رستم8292
امل محمد امين سمين محمد مايخان حسين مراد 8293
شكريه محمود احمد محمد مجيد احمد محمد 8294
سلمى محمد فريق محمد مجيد احمد محمود 8295
امينه علي مجيدمحمد مجيد امين فتح اهللا 8296
نظيمه حسن فتح اهللا محمد مجيد شريف 8297
بناز آريم فرجمحمد مجيد صفر نزر8298
بديعه مجيد محمد مجيد عبداهللا احمد 8299
جميله محمود حميدمحمد مجيد عزيز عبدالقادر 8300
آالويش آريم احمد محمد مجيد قادر عزم 8301
سميره رفيق سعيد محمد مجيد قادر فتاح 8302
خالده براخاص مجيد محمد مجيد قادر آاآه ويس 8303
امل عبداهللا سمينمحمد مجيد مراد علي 8304
سعديه سيف اهللا عزيز محمد مجيد مصطفى مراد8305
عائشه رشيد احمد محمد محمد امين سعيد 8306
شكريه سعيد عليمحمد محمد امين ميكائيل 8307
ربابه حسن مرادمحمد محمد خوله مراد8308
سرآول آاك عبداهللا عليمحمد محمد رشيد توفيق8309
نجالء عباس علي محمد محمد صالح حسين 8310
سهيله عبداهللا عزيز محمد محمد صالح رمضان 8311
فاطمه دارا خان محمد محمد عبد علي 8312
صالحه حسين محمدمحمد محمد عزيز حسين8313
غزاله جعفر ابراهيممحمد محمد علي صوفي عزيز8314
زينب نورة حسينمحمد محمد مراد حاجي 8315
آزور عبداهللا رستم محمد محمود احمد محمد8316



قطرالندى صادق مراد محمد محمود احمد مصطفى 8317
سلمى احمد قادر محمد محمود امين روستم 8318
نيشتمان رضوان قاضيمحمد محمود درويش محمد8319
آوالله آريم رحيم محمد محمود رحيم مصطفى 8320
زينب حميد سعيد محمد محمود عبد الرحمن احمد 8321
امينه آريم عبدالرحمنمحمد محمود عبدالرحمن عبدالقادر8322
رزيه رحمان آوخا محمد محمد محمود عبداهللا عبدالرحمن8323
سرآل محمد محمود محمد محمود علي احمد 8324
ميعاد ابراهيم محمودمحمد محمود فتح اهللا محمد 8325
خاور مجيد عزم محمد محمود قادر علي 8326
رفيعه حسين محمد محمود آاآه خان موسى 8327
ثريا حسن احمد محمد محمود آامران رحمن 8328
امينه محمد علي محمد محمود آه آه خاص براخاص8329
بشرى محمد محمد امينمحمد محمود محمد امين 8330
فردوس محمد مصطفىمحمد محمود محمد امين 8331
سميره علي احمد محمد محمود محمد محمود 8332
فهيمه حسين محمود محمد محمود محمد محمود 8333
فاطمه آل محمدمحمد محمود محمد مراد رستم 8334
آلناز محمد قادر محمد محمود محمد مصطفى آريم8335
امينه علي محمدمحمد محمود محمد معروف 8336
عاصمه خوا مرادمحمد محمود مصطفى حيدر 8337
بهار علي عبدالرحمنمحمد محمود يادآار محمود8338
بناز حسين يوسفمحمد محمود يوسف سليمان 8339
سوريه حسين محمد محمد محي الدين عبدالرحمن احمد8340
افراح محمد آريم محمد مدحت مبارك شاسوار 8341
فاطمه آريم عزيز محمد مراد حسن محمد 8342
خديجه امينمحمد مراد سليمان علي 8343
نهلة جبار ولي محمد مراد علي مامي 8344



انتصار عادل محمودمحمد مراد مصطفى محمد 8345
اديبه خضر موسىمحمد مرتضى علي 8346
شكريه محمد مراد خان محمد مصطفى ابراهيم جواد 8347
صبيحه عيسى فرج محمد مصطفى ابراهيم علي 8348
عصمت قادر محمد محمد مصطفى بهرام قادر 8349
سعاد عمر حسينمحمد مصطفى جبار نصور 8350
غزاله محمد امين محمد مصطفى صالح علي 8351
خانزاد حسن محمد مصطفى علي محمد8352
بدريه اسماعيل آريممحمد مصطفى محمود احمد8353
فاطمه محمد سليمان محمد مصطفى محمود باوه مراد8354
منيرة حسين عزممحمد مصطفى ياور عبدالرحمن 8355
جيران حسن عبد علي محمد معروف حسن محمد 8356
صبريه رضا سلمانمحمد ملك آل مامي حسن 8357
واداد حسين علي محمد ملك مراد علي حسين8358
نسرين اسماعيل محمد محمد موسى حسين 8359
ربيعه محمد علي محمد موسى رستم ابراهيم 8360
مريم عبدالعزيز قادر محمد موسى عبدالرحمن عزم 8361
اخالص مظفر محمدمحمد موسى غالم خدا مراد8362
فاطمه شيرخان منصور محمد موسى منصور سايخان 8363
صبيحه علي جمشير محمد مولود اهللا آرم8364
ليلى محمود قادر محمد مولود حسين صالح 8365
فوزيه رشيد محمد محمد مولود سليمان محمد 8366
صبيحه مجيد شوآت محمد مولود شكر محمود8367
رنكينه فرج شمهمحمد مولود شمسه صياد8368
واليه علي محمودمحمد مولود محمد الماس8369
نجوى عباس فتاحمحمد مولود محمد سعيد8370
بروين حميد سليمانمحمد مولود محمد شريف8371
منيعه آريم جراغمحمد مولود محمد عباس8372



حالو عارف قادر محمد مولود محمود سفر 8373
نجاة عبدالجبار نامدار محمد ميرة حسين حسن8374
نبيهة احمد محمد محمد ميرزا خان عزيز 8375
مريم عزيز آريم محمد ميرزا آريم ويس مراد 8376
بروين شكر صالح محمد ناصر الفت 8377
آوثر مهدي احمد محمد ناصر ولي 8378
اسراء آمال عبد باقيمحمد ناظم محمد قادر 8379
فاطمه عبداالمير ابراهيممحمد نامدار اهللا يار محمد8380
حيران ناصر محمد نجف رضا8381
نازنين محمد رؤوفمحمد نجم عبدالكريم عبدالرحيم 8382
آرديه محمود آريم محمد نجم محمد حمه ويس 8383
بيخال صديق عزيز محمد نجم محمد علي امين 8384
آولباغ محمد آريممحمد نريمان جانه نادر 8385
فوزيه محمد امين محمد نسيم عبداهللا ويس آرم 8386
نظيره عبدالكريم احمدمحمد نعمت جمعه علي8387
فايزه جميل خليلمحمد نوري ابراهيم اسماعيل8388
شيان وهاب آريم محمد نوري احمد محمد 8389
جنان حسن جاسم محمد نوري انور منصور اسد 8390
اسمه محمد امين محمد نوري حسين حسن8391
يسرى آريم محمدمحمد نوري حميد قاسم 8392
حليمه محمدمحمد نوري حيدرمصطفى8393
عزت ابراهيم محمد محمد نوري خان محمد درويش 8394
نسرين جمعهمحمد نوري زوراب شعبان8395
ماجده محمد امين محمد نوري سعداهللا عبداهللا 8396
امينه حاتم محمد نوري عبدالمحمد امين8397
عدويه فليح حسن محمد نوري علي عزيز 8398
ميديا ستار عزيز محمد نوري فتح اهللا احمد 8399
شكريه آريم محمد محمد نوري مبروك ناصر8400



جماله رستم حمود محمد نوري محمد حسن8401
آافيه عبداهللا فتاحمحمد نوري محمد حسن محمد8402
خيريه احمد عزيز محمد نوري محمد عزيز شاه مراد8403
وفاء عبدالغفار جبار محمد نوري نصرالدين عبداهللا 8404
غزالة محمود غفور محمد نياز رضا درويش8405
منيره مجيد عبدالعلي محمد هاشم محمود فاضل8406
صبريه اسعد فتح اهللامحمد همت رحمت محمد8407
آوي عبداهللا جمشيرمحمد وسكة جمشير نريمان8408
خاتون علي عباس محمد وسين احمد قادر 8409
روخوش حسين حسن محمد ولي حسن فارس 8410
سلطنه اسماعيل محمودمحمد ولي شريف احمد8411
شيرين علي عباس محمد ولي عباس احمد 8412
سلطنه سمين محمدمحمد ولي علي آريم8413
محتبر حميد محمد شريف محمد ولي محمد حسين 8414
مريم عبدالمحمد محمدمحمد ولي محمد عزيز 8415
جنان صالح قدوريمحمد ولي محمد قمر8416
برشنك اميد رمضانمحمد ولي محمود رمضان8417
شذى علي اآبر محمد وهاب بيرام سليمان8418
بيان عبدالرحمن عبداهللامحمد ياسين درويش محمد نجف 8419
زريفه شيرخان علي محمد ياور عبدالرزاق اآرام 8420
ابتسام عبداهللامحمد يعقوب احمد جاسم 8421
ايمان سمكو بكر محمد يونس رشيد حسن8422
جميله عبداهللا محمدمحمد يونس قادر خان8423
ماجده عيسى علي محمداحمد محمد آنجي 8424
فاطمه محمد موسىمحمود احمد اميره 8425
خاسه عبدالرحمن علي محمود احمد جراغ علي 8426
امينه شمس اهللا قربانمحمود احمد حسن امين 8427
نيم تاج مولود محمود احمد حسن محمود 8428



جيمن محمود سليمان محمود احمد خضر محمود8429
صبيحه عباس محمود محمود احمد صالح رضا8430
جيران مراد مصطفىمحمود احمد علي عزيز 8431
فوزيه امين عبداهللامحمود احمد علي مراد8432
زيان حسين مردانمحمود احمد قهرمان محمود 8433
بروين عزيز محمدمحمود احمد محمد احمد8434
قدريه واراني فتح اهللامحمود احمد محمد امين 8435
فهيمه حسين سوارةمحمود احمد محمد درويش 8436
امينه علي الماس محمود احمد محمد عزيز بارام8437
اشي عبدالقادرمحمود احمد محمد محمد 8438
رسمية آريم مايخان محمود احمد مراد خان 8439
آولزار حسين حميد محمود احمد مال محمد 8440
ليلى احمد حميد محمود احمد موسى شاواز 8441
زيوا صالح احمدمحمود احمدي عزيز عمر 8442
زهرة باقي آمر محمود اسد علي عمر 8443
فتحيه علي رمضانمحمود اسماعيل احمد محمد 8444
فوزيه ابراهيم غيدان محمود اهللا واد عزيز 8445
نرآز غيدان امين محمود امان امين نوروز8446
نعيمه علي يوسفمحمود بابا مراد حق مراد8447
فوزيه محمود شير ماميمحمود توفيق اآبر علي 8448
شرين حميد محمد محمود توفيق سعيد شريف8449
هيفاء ازاد محمد محمود ثروت والي سمين 8450
خوله مالك داودمحمود جليل ابراهيم8451
نازنين عزيز حسين محمود جمعه جمشير محمد 8452
عائده عمر بنيمحمود جمعه صفر قادر8453
فيان علي حسينمحمود جهانكير سيف اهللا8454
ثمينه محمد اآبر محمود جوامير زاله 8455
سعديه ابراهيم جاسم محمود جوهر فرج محمد8456



فوزيه علي سيالي محمود حسن علي نجف 8457
دنيا علي محمد محمود حسن مجيد احمد 8458
زينب صحبت الفتمحمود حسن مهدي شامار8459
آولزار آريم عبدالرحمنمحمود حسين عبدالرحمن8460
وداد مامة بار آريم محمود حسين علي سليمان8461
همينه محمد احمدمحمود حسين محمد حسن8462
بهار بكر عبداهللا محمود حسين محمود عباس8463
بروين محمد حسنمحمود حمزه حسن محمد8464
بروين عيسى محمود حمه غالم عبدالرحمن8465
سهام محمد رشيد احمدمحمود حميد احمد بهرام 8466
هيبت امير علي محمود حميد فتاح 8467
لمياء محمد سليمان محمود حميد آريم خدا مراد8468
جواهر محمد احمدمحمود حميد محمد احمد 8469
اشواق حسين حمه خانمحمود خداداد علي احمد 8470
عاصمه آريم عزيزمحمود درويش حسن علي 8471
قدريه محمد ابراهيم محمود رحيم برا بيجان علي 8472
خاور محمد يار مراد محمود رستم احمد آريم 8473
نجاة باوه خان ساية خانمحمود رضا محمد فتاح8474
يشرى ابراهيم خسرو محمود زشيد عبدالقادر 8475
تاواز صالح احمد محمود زوراب احمد صوفي8476
منى حقي شوآت محمود سامي رفيق توفيق 8477
سهيله بهرام امينمحمود ستار عزيز آرم8478
بشرى مجيد احمدمحمود سعيد حسين سلطان8479
ريزاو احمد فرجمحمود سعيد عبداهللا مصطفى8480
فوزيه حاج مراد علي مراد محمود سلمان آمر 8481
سعاد محمود محمد محمود سلمان محمد خان8482
نسرين محمد حسينمحمود شاآر باشا حمود8483
جوان ابراهيم سعيدمحمود شاه محمد شاه حسين 8484



بشره آريم عباس محمود شكر قادر عثمان 8485
بشرى محمد امين محمود شكرى علي عارف8486
سوريا علي طهمازمحمود شمه رسول 8487
سعاد محمد حسينمحمود شوآت سليمان عثمان8488
حسيبة علي اآبر محمود شوآت آريم خدا رحيم 8489
امينه حسن سلمانمحمود شيرخان بكي مراد8490
ماجده محسن علوانمحمود شيره علي احمد 8491
سهام حكمت يوسفمحمود صابر حسين حسن 8492
عائشه علي محمود صالح سليمان آامران 8493
نسرين علي احمد محمود صالح فاضل عبداهللا8494
اسكه محمد علي محمود صالح آاآه 8495
امنه مصطفى محمد محمود صالح مصطفى يارويس8496
زهرة آاك عبداهللامحمود عارف براخاص قادر 8497
هيام نجم ويسمحمود عاصم محمد قادر8498
بدريه غفور آريم محمود عباس محمد علي 8499
برشنك ولي عليمحمود عبد الرحمن محمد حسن8500
افتاب عبدالقادرمحمود عبدالرحمن عبدالقادر احمد 8501
رمزية جمعه محمد محمود عبدالرحمن عبداهللا 8502
فاطمه صالح علي محمود عبدالرحمن عزيز باوه ويس8503
سعديه محمد حسين محمود عبدالرحمن عزيز محمد 8504
آالويش علي محمد محمود عبدالرحيم عبدالكريم 8505
آوالله عزيز امين محمود عبدالعزيز رحيم 8506
جميله احمد حيدرخانمحمود عبدالقادر االويس شيرخان8507
امينه احمد عبدالكريم محمود عبدالقادر علي محمد 8508
حسيبه صديق حسن محمود عبدالكريم حسين محمد 8509
هيبت ملك علي محمود عبدالكريم علي رحيم8510
نسرين صحبت درويشمحمود عبدالكريم علي نوري8511
سويبة عثمان رستم محمود عبدالكريم محمد مراد 8512



وردة محمد احمد محمود عبدالكريم نريمان رحمان8513
جيران حاتم احمد محمود عبداهللا احمد 8514
مينا احمد غفور محمود عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا8515
مليحه فتاح سليمانمحمود عبداهللا قادر علي 8516
اقبال جوهر مايخان محمود عبداهللا محمد شاواز8517
بيان ولي محمودمحمود عزم حيدر احمد 8518
زينب حسين علي محمود عزيز احمد 8519
بسيمه فرج حسنمحمود عزيز حسن علي 8520
يسرى محمد عباس محمود عزيز شامي زوراب 8521
ملك دارهمحمود عزيز محمد احمد 8522
هناء آريم محمد محمود عزيز مراد شاه مراد 8523
جيمن قربان علي محمود علي احمد رمضان 8524
آلباخ محمد اغا مرادمحمود علي اغا مراد ميرزا8525
خديجه ابراهيم الفتمحمود علي الفت مراد8526
صبريه رحيم صالح محمود علي باوة  احمد 8527
زيوا ولي حسينمحمود علي حاتم سارد8528
نجالء اغا جان علي محمود علي رضا مامه خان 8529
سعدية شيرزاد محمد محمود علي رضا محمد علي 8530
مليحه محمود آاآيمحمود علي عزيز رحيم 8531
فاطمه ميرزا شيرمحمود علي مبروك محمد 8532
سوزان حميد مجيدمحمود علي محمد احمد8533
نسرين علي محمود علي محمد صالح 8534
زينب ابراهيم مباركمحمود علي محمود ابراهيم 8535
بدور احمد محمود علي مراد سيد8536
آرجي محمد مراد االمرادمحمود علي مصطفى آريم 8537
نجمة عبداهللا سلمان محمود عيسى موسى محمود 8538
مينه مصطفى عبداهللامحمود غفور علي مراد8539
شاه زاده سليمان احمدمحمود غفور وفرى واراني 8540



آجال محمد سليمان محمود فتاح سليمان ابراهيم 8541
سلطنه مجيد سمينمحمود فرج بندر اغا8542
بالمحمود فرج شمه صياد8543
خاور عادلمحمود فرج عباس محمد8544
حمديه حسين حسنمحمود فرمان سلمان8545
نصرت عبدالكريم عبدالرحمنمحمود فيض اهللا آريم 8546
نازدار عبداهللا محمدمحمود قادر عيداهللا رحيم 8547
خاور رحمان جراغمحمود قادر محمد ويس8548
امينه حميد محمد محمود قادر نادر محمود8549
وفاء محمد هاشممحمود آاظم حسين احمد 8550
فاطمه آريم عبداهللا محمود آاآه محمد علي مراد8551
بدريه حسن محمود آريم امين 8552
زينب خان جان محمد محمود آريم حاتم 8553
منيره ابراهيم محمود آريم دارا احمد 8554
لميعه محمد عزيز محمود آريم عزيز القاس8555
رابعه محمد حسين محمود آريم فرج آسي8556
برجين حسين عباسمحمود آريم محمد 8557
شكريه دارا مجيد محمود آريم محمد امين 8558
قادريه آريم محمدمحمود آريم محمد سليمان8559
ثريه علي رمضان محمود آريم محمد شاويس8560
طليعه رشيد سعدون محمود آريم محمد مروس8561
وجيهة عبداهللا علي محمود مامه خان حمه خان 8562
مليحه فتح اهللا آرممحمود مجيد حسين حسن 8563
خيريه رشيد محمدمحمود مجيد عبداهللا قادر8564
ناسكه محمد عبدالقادر محمود مجيد عزيز عبدالقادر8565
بروين رشيد عزيزمحمود مجيد عزيز محمد 8566
غزاله حسن علي محمود مجيد محمد انام علي8567
فوزيه شكر محي الدين محمود مجيد محي الدين 8568



رابعه محمود احمد محمود محمد احمد محمود 8569
شيرين محمد محمودمحمود محمد امين صالح 8570
نرمين سالممحمود محمد جبار قادر 8571
نجيمه محمود هواسمحمود محمد حمه خان 8572
شوآت محمد فرج محمود محمد حميد سعيد 8573
سعديه فتح اهللا محمود محمد داود علي احمد 8574
فخريه شكر عزيز محمود محمد رسول ياره محمد 8575
آالويز محمد فيض اهللامحمود محمد سعيد محمد 8576
جيران شامارمحمود محمد سيا عرب محمد8577
طوبا فرج مصطفى محمود محمد شاهواز محمد 8578
شكريه احمد شاواز محمود محمد شاواز الماس 8579
نزيرة احمد عزيزمحمود محمد شريف حسين8580
حفصه عبدالكريم محمد محمود محمد صوفي فتاح 8581
آتان آريم عبدالرحمنمحمود محمد عبدالرحمن محمد8582
شونم احمد آريم محمود محمد عزم ويس مراد8583
روناك علي محمود محمود محمد عزيز قادر 8584
رابعه عزيز خدا مراد محمود محمد علي قادر 8585
اميره توفيق عبدالرحمانمحمود محمد علي محمد ميرزا8586
نوريه ولي علي محمود محمد علي نوري 8587
مديحة محمد امين فيض اهللامحمود محمد علي ولي 8588
شيرين جمعه محمدمحمود محمد غريب غيدان فتاح8589
خاور آريممحمود محمد فتاح مراد8590
افتاو آريم مصطفى محمود محمد فتالي علي 8591
رسميه آريم محمدمحمود محمد فرج صالح 8592
شكريه عباس محمودمحمود محمد فرج محمود8593
مينا محمد علي محمود محمد فرحان محمود 8594
فهيمه علي مرادمحمود محمد آريم صالح احمد8595
شيماء ستار قادرمحمود محمد آريم عبدالفتاح8596



وداد علي مير سايه خان محمود محمد آنجي 8597
خاور محمد محمود محمد لطيف احمد8598
نعيمه شمس اهللا جهانكيرمحمود محمد مايخان سايخان8599
قدريه امين اسماعيل محمود محمد محمد امين ياور8600
روناك ابراهيم آرممحمود محمد محمد علي عبداهللا8601
مليحه حيدر احمد محمود محمد محمود آاآه خان 8602
روناك حق مراد محمدمحمود محمد مراد خان مصطفى8603
حياة حسين احمدمحمود محمد مراد سيف اهللا8604
بيان سمير عبداهللامحمود محمد مصطفى علي 8605
امينه نعمت ملك محمود محمد ملك علي 8606
سعاد آريم عباسمحمود محمد ناصر احمد8607
مريم عزيز علي محمود محمد يار مراد 8608
مهديه محمد آريم محمود محمد يارويس8609
شربانو علي اسكرمحمود مصطفى محمد مراد8610
زينب عزيزمحمود منصور جمشير شاواز8611
شيرين حسن احمد محمود منصور سايخان موسى 8612
آوثر اسماعيل مجيد محمود موسى عبدالرحمن عزم 8613
آالويش ابراهيم شاه آرم محمود ميرزا محمد 8614
ليلى ابراهيم موسى محمود نعمة اسماعيل حاجي 8615
لبيبه علي موسىمحمود نعمه مصطفى اسماعيل 8616
نجاة فليح مهديمحمود نور علي ديوالي8617
بدريه حسين محمد محمود هوشيار آل محمد 8618
بروين عبداهللا آل محمدمحمود ولي عبدالقادر عبدالمحمد 8619
صبريه آريم عبداهللا محمود ولي علي عزيز 8620
دنيا شهاب محمدمحمود ولي محمد علي 8621
خاور محمد صالحمحمود وهاب محمد امين8622
مليحه هاشم مرادي محمود يوسف سليمان بكر 8623
نازنين عبدالرحمن عبداهللامحي الدين ابراهيم ويس مراد8624



فاطمه اسماعيل عظم  محي الدين حسين بير مراد 8625
بالمحي الدين حسين بير مراد 8626
نسرين محمد صالح محي الدين حسين علي 8627
ونوش حمه خان محي الدين حكيم مسلم محمد 8628
نبيهه محمد شريفمحي الدين رحيم شمس الدين8629
مريم ابراهيم منصورمحي الدين سليمان علي محمد8630
خانم محمد ولي محي الدين عبدالقادر ولي 8631
نوخشه علي حمه امينمحي الدين علي قادر مراد 8632
فاطمه قاسم درويشمحي الدين قادر عباس حسين 8633
اوات عبدالرحمن عزيز محي الدين محمد حسن 8634
شكريه محمود عبداهللامحي الدين محمد علي محمود8635
حياة حسين سيف اهللامختار محمد عزيز مراد8636
عصمت حسن رستم مدحت داود امين حميد 8637
نعيمه مجيد آريممدحت رستم آريم رحيم 8638
نسرين عبداهللا مولودمدحت رفعت مولود محمد8639
زهوه وسين مامه خانمدحت ظاهر باشي خسرو 8640
حمديه عبداهللا داود مدحي محمود آلكه زآي 8641
فاطمه علي مدينه زيدان علي آرم8642
قدم حيدر مدينه وهاب باشا حسين 8643
سميره شمه آمر مراد اغا مراد غالم 8644
آلم عبدالحسين علي مراد امين شيرالي بهرام 8645
آبرى علي عزيزمراد حسن احمد عزيز8646
فاطمه محمود محمدمراد عباس علي باشا8647
ربيعه محمود مجيدمراد عبدالكريم فتاح8648
رجاء ابراهيم والي مراد علي علي احمد عبداهللا8649
نشميه نوري شاه ماميمراد فرمان بورك شاه مامي8650
فانوس آريم محمودمراد قمر حسين احمد 8651
فضيله منصور احمد مراد آاآه حسين احمد 8652



سميعه مراد علي مراد محمد ابراهيم جعفر 8653
سرآول محمود شريفمراد مصطفى محمود8654
نجاة علي اآبرمراد منصور احمد حسن 8655
سليمه رحيم رضامراد موسى رضا 8656
آافيه خسرو علي مرتضى محمد علي نوري 8657
نايفه فتالي مرجان فتح اهللا محمد عزيز 8658
نسرين درويش محمد علي مردان اسماعيل ابراهيم محمد 8659
فوزيه عباس قاسممردان محمد علي حسن8660
نصرت محمد احمد مردان مراد محمد امين 8661
خاور حيدرمرضيه محمد موسى علي8662
فانوس جيهان مرواري عزيز مهدي 8663
خانم نور محمد مرواري ولي فرهاد محمد 8664
مهاباد احمد ابراهيم مروان حسين جمعه 8665
ناديه خليل احمد مروان محمد صديق شهاب 8666
صورة اآبرمروة احمد رضا غالم 8667
شالآه عسكر مروه علي مراد8668
شاه زنان محمد مريم ابراهيم آرم حمه مراد8669
شوآت بيشانمريم احمد شاه محمد 8670
فاطمه احمد مريم حسن حسين محمد 8671
فاطمه رضا مريم حسن آمر 8672
خديجه حسين مريم حسن مراد جاسم 8673
رعنه رشيد مريم خليل ابراهيم 8674
امينه عبدالقادرمريم رحيم احمد يعقوب8675
خاسه محمدمريم رحيم باوه خان محمد8676
شوآت درويش مريم رسول مصطفى شامراد 8677
هيبه احمد مريم رشيد سعيد 8678
عزت علي مريم سايه اسد علي 8679
آوآي حسن مريم سرتيب شاه محمد محمد 8680



خانم دارامريم سعداهللا منصور شريف 8681
ملك حميد علي مريم صفر آرم خان 8682
باسة محمد مريم عبدالقادر عبدالمحمد محمد8683
فردوس جامير مريم عبدالكريم سايه مير 8684
زينب علي مريم عبداهللا حسن 8685
آوآي صفر مريم عزيز بير علي 8686
سمن حبيب مريم عزيز حسن علي 8687
خاتون الماسمريم عزيز محمد بني ويس8688
امينه خورشيدمريم علي احمد ويسه8689
بدريه محمد مريم فتح اهللا محمد 8690
بكزاد احمد مريم آريم محمد علي 8691
آرجي حمه ويس مريم مجيد احمد8692
خانم فتاحمريم محسن خان محمد8693
عاصمه ولي مريم محمد علي حسين 8694
شوآت رستممريم محمد علي رستم8695
خانم آريم مريم محمود آاآه خان 8696
آولزاره سليمان مريم مولود غالم علي 8697
رحمه مجيد مريم نادر قادر اسماعيل 8698
جوان محمود محمد مريوان احمد رحيم مصطفى 8699
شيرين شاواز حيدر مريوان احمد فرج عباس8700
مهابات ولي عليمريوان خداداد محمد عزيز8701
ليمو رشيد خليلمريوان صالح عبداهللا عزيز8702
فريده عبداهللا موسىمريوان صالح محمد امين 8703
شيالن فائق معروفمريوان صالح معروف حسن 8704
شيرين حمه فتاحمريوان عبدالكريم حق مراد8705
نسرين فرج ويس مرادمريوان عزيز مصطفى قادر 8706
سلوى احمد مجيدمريوان علي قادر احمد8707
سلوى نامق توفيقمريوان محمود علي مصطفى8708



نهايه آمال رسول مريوان نعمه اهللا صديق احمد8709
هيفاء عدنان خدادادمريون مدحت عزيز حسين 8710
بيروزه محمود عبداهللامزهر مجيد فتح اهللا8711
خميسة دبيس عطية مزهي محمد عليوي 8712
بشرى عدنان خدادادمسعود ابراهيم بيجان حسين 8713
ناديه شريف محمد مسعود احمد موسى شاواز8714
هديل رياض نجممسعود حسين فيض اهللا 8715
برشنك محمود محمدمسعود حمه امين محمد ناصر8716
ديمن طاهر محمودمسعود علي احمد محمد8717
نجوى نوري عبداهللامسعود علي محمد علي 8718
بيداء مصطفى محمود مسعود عمر عثمان عارف 8719
شيماء محمد صالح مسعود آريم اسد حسين 8720
بديعه محمد عبداهللامسعود محمد علي فرج صالح8721
اسراء حسين ملك مسعود محمد ملك فالمرز8722
سعاد عمر عبداهللا مسعود نوري مولود مجيد8723
ازهار بروك عباسمسلم سلمان ميرآه 8724
صبريه حيدر باقي مسلم شيرك مايخان حسين 8725
دلشاد علي عبد علي مشتباه عبداهللا حسن آرم 8726
رشا هالل ولي مصدق الياس اسماعيل موسى 8727
ليلى نجم الدين قادر مصطفى ابراهيم بارام محمد8728
رسميه حميد علي مصطفى ابراهيم غيدان فتاح 8729
نوريه محمود حسن مصطفى احمد عبدالرحمن عزيز8730
نعيمه آريم شكر مصطفى احمد محمد معروف 8731
جميله علي مراد مصطفى احمد مراد 8732
رفاء رشيد عبدالمجيد مصطفى احمد مراد حسين 8733
نازك خليل محمدمصطفى احمد مهدي8734
بديعه محمد عزيز مصطفى اآرم محمد رستم8735
ليلى نجم الدين فرحانمصطفى امين فرحان احمد 8736



ديمن انور قادر مصطفى توفيق محمد علي 8737
ريزاو سعيد مصطفىمصطفى جبار احمد سليم 8738
فوزيه حسين عبداهللامصطفى جمعه محمد فرحان8739
مريم حبيب علي مصطفى حيدر داري 8740
فاطمة جاسم محمد مصطفى خليل محمد باوآي 8741
فوزيه محمد درويش مصطفى رحيم محمد مصطفى 8742
ميعاد حميد سعيدمصطفى رشيد عبدالكريم علي 8743
عزمت امين آريممصطفى رضا محمد حسين8744
فاطمه قادر عباسمصطفى سليمان محمود 8745
سميعه سليمان قادرمصطفى شاه محمد شاه حسين8746
آافيه نوري محمدمصطفى شكر قادر عثمان8747
مليحه محمد سمين مصطفى صحبت صالح منصور 8748
لميعه عبدالكريم احمدمصطفى صوفي محمود محمد 8749
سميعه آريم هياس مصطفى عباس هياس الماس 8750
طليعه حسين احمدمصطفى عبدالحميد محمد آنجي8751
جيان رفعت عليمصطفى عبداهللا علي بابا8752
جيران لطيف حسين مصطفى عبداهللا فتحي عبو8753
امينه احمد مصطفى مصطفى عزيز قادر علي 8754
نوريه شامار ابراهيم مصطفى علي ابراهيم فرج 8755
بيخال محمد رشيد مصطفى علي توفيق آريم 8756
ناهده خليل علي اآبر مصطفى علي جمال منصور 8757
ناهده خليل علي اآبر مصطفى علي جمال منصور 8758
ميزه محمد علي مصطفى علي آمال باشا8759
ونوش محمد قادر مصطفى علي محمد احمد 8760
توران ميرزا امين مصطفى عيسى سوز علي 8761
رابعه محمود آاآه احمدمصطفى فتاح حمه خان 8762
مليحه محمد آريم مصطفى آاك علي عزيز8763
منيجه محمد محمودمصطفى آريم احمد هواس8764



بدريه صابر رحيممصطفى آريم رحيم محمد8765
جوان فائقمصطفى آمال اآبر محمد 8766
نعيمة قاسم درويشمصطفى محمد ابراهيم محمود8767
يمتاج طاهر احمدمصطفى محمد احمد مصطفى8768
لوالو علي صالح مصطفى محمد سعيد سليمان8769
سعديه بساط علي مصطفى محمد شاه محمد 8770
عاليه حسن رستممصطفى محمد فرج حسين اسماعيل8771
نعيمه دارا مجيدمصطفى موسى عبدالرحمن عزم8772
زهريه عزيز عبد الحسينمصطفى موسى آوزاد دارا بك8773
بيداء ولي شاواز مصطفى مولود شاواز محمود 8774
روناك سمين محمودمصطفى نادر قادر احمد8775
زينه هشام آاظم مصطفى ناظم صديق8776
حمديه علي اآبر مصطفى نعمت ملك عبداهللا8777
حمديه حسن آرم مصطفى هاشم حسين ويس 8778
جيمن حسين محمد مصطفى هواس علي باشا8779
زليخا علي مولود مصطفى ياور عبدالرحمن8780
ماريه عبداهللا غفورمطر احمد عبداهللا حميد8781
رسميه دارا احمدمظفر رضا عبداهللا فتاح8782
وحيده آرم صفر مظفر صالح قادر علي 8783
توبه نامدار احمد مظفر علي حيدر مهدي 8784
شهلة عادل شريف مظفر فوزي عبدالرحمن8785
حمدة فرحان عزيزمعروف سليمان بابا بير هواس8786
فائزة ميرزا آاظممعروف شيري علي 8787
زيرا علي معصومه احمد فارس 8788
بري سعيدمعصومه بهرام قادر نادر8789
رابعه عبدالقادر معصومه حسن قادر عثمان 8790
سلتان عزيزمعصومه عبداهللا مراد خان 8791
بالمعصومه علي خسرو 8792



رابعه حسنمعصومه نريمان اسعد 8793
روشن قربان علي مقداد حسن رجب حسن 8794
شذى عبدالرحمن فرمان مقداد شاآر شكر8795
فخريه اآبر سعيد مقداد عباس سهر 8796
رسميه رشيد غايبمقداد علي حمد عويد 8797
ايمان نوري عبداهللا مقدار محمد فالح صالح8798
جيمن محمد امينمكرم محمود وهاب احمد 8799
زبيده عبداهللا ملك جوهر آاآه 8800
رابعه مولود ملك سعيد احمد عبداهللا 8801
نسرين مراد اغا مراد ملكو طاهر محمد 8802
محترم عبدالقاسمملوك اغا درويش 8803
عصمت عبداهللاملوك حسن عزيز محمد علي 8804
اهو ابراهيم ملوك حميد عزيز امين8805
خورشيده موسىملوك حيدر علي درويش8806
ملك حميد ملوك صفر آرم خان 8807
محسوم حسنملوك مايخان ناصر 8808
جواهر آنجكهملوك محمد علي رضا8809
ليلى فيض اهللا ملوك نامدار خان محمد 8810
جواهر محمد مليحة حسين محمد حسن8811
شوآت جوهر عباس مليحة علي عباس 8812
حمديه مصطفى مليحه ابراهيم اسماعيل محمد8813
عزت حسين مليحه احمد حيدر خان مراد8814
اسومه احمد مليحه حسن علي اآبر حيدر8815
دلير محمد صالحمليحه حكيم غيدان فتاح 8816
خانم حسنمليحه رشيد محمد قهرمان8817
امنه نوخاص  مليحه رضا روستم احمد 8818
زينب داودمليحه صابر آريم محمد8819
فخريه حسنمليحه عبداهللا مجيد بيرويس8820



ريحان خدادادمليحه قلي علي داد حسين8821
رابعه سليمان مليحه محمد احمد قادر 8822
امينه عزم مليحه محمد سيف اهللا باوه ويس8823
همينه االآراممليحه مصطفى جبار نصور  8824
زينب اسماعيل ابراهيم منذر عبدالستار اسد مايخان8825
سميره لطيف برغشمنصور  فيض اهللا سعيد ظاهر 8826
سوسن محمد عبداهللامنصور جليل آريم منصور 8827
ازهارمحمد مراد منصور حسين حسن 8828
سعديه عبداهللا داوودمنصور سلمان خداداد جاني8829
حنان يد اهللا خدادادمنصور شكر الياس حسن8830
زيان مدحت مباركمنصور عزيز قادر محمود8831
هوما ميرزا مراد علي منصور علي هواس علي 8832
تله الماس نجفمنصور آلوالي بير ولي8833
نازار مجيد آريم منصور مبارك عبداهللا فتح اهللا 8834
عليع محمد علي محمود منصور محمد آمر صادق 8835
غازيه آريم محمد منصور نادر عبداهللا 8836
جوهر احمد محمد منوجر آريم سعيد محمد 8837
خاور رمضانمنيجه احمد معروف احمد 8838
وفاء شكر اسماعيل منير احمد امام علي 8839
ذآرى محمد خورشيدمنير احمد رحيم امين8840
سعديه عبدالرحمن منير اآرم شكر محمود 8841
سهام ابراهيم غيدانمنير مراد احمد قاسم 8842
هاجر شريف منيره لطيف آريم محمد 8843
فهيمه داودمنيره يحيى خالد محمد 8844
هاجر عزيزمهابات حسن محمود رحمان 8845
والية انورمهابات عبداهللا فرج فتاح8846
فرحه آوخه عباسمهتاب عبدالكريم آوفه رشيد8847
شيالن هيبت مصطفىمهدى رشيد هياس محمد8848



زهره عارف طهماز مهدي ابراهيم علي احمد 8849
االء فاضلمهدي احمد محمدآنجي8850
فريال جهانبخشمهدي خسرو حيدر شمس اهللا8851
خالده عبد هدهودمهدي شيرخان خداداد8852
زينب ابراهيم رحيم مهدي شيري علي 8853
منتهى جبر مهدي صالح عبدالقادر خضر 8854
آبرى علي فتاح مهدي صالح فتاح داود 8855
علياء قحطان عادل مهدي صالح فرمان علي8856
ناهده عيسى مهدي صالح محمد علي 8857
رنا عمران ناصرمهدي عبدالحسين خانه نوري8858
شهال شريف محمد عليمهدي عبدالمحمد محمد علي 8859
وداد خضر سليمان مهدي علي جمشير بشير 8860
آالله مجيد احمد مهدي علي قادر مراد 8861
بتول مرزا شاه مرادمهدي علي مردان جعفر8862
سهيله سوز علي مهدي غانم حيدر علي 8863
دنيا رحيم عبدالرحمنمهدي آريم عبدالرحمن8864
رسمية علي جمعه مهدي آل مراد مير علي 8865
سوسن رحيم آريم مهدي لطيف مصطفى 8866
زهاو حسن عظيممهدي مجيد محمد محمود8867
ناديه توفيق عزيز مهدي محمد علي محمد 8868
اشتي ابراهيم مصطفى مهدي محمد مصطفى جبار 8869
نازنين امين حسينمهدي محمود حسين احمد8870
صبريه خان محمد احمد مهدي موسى رستم ابراهيم 8871
بشرى محمد مهدي نصراهللا حسين 8872
احالم امان عسكر مهدي نقدي عبداهللا علي8873
نوال حيدر حسينمهدي نوري ابراهيم اسماعيل 8874
افين ابراهيم آرم مهدي هاجي آريم ميرزا 8875
نجاة جهاد علي مهدي ولي صالح بهرام8876



حالو احمد مهروبه محمد جعفر محمد 8877
ميديا رحمان جمعهمهند ابراهيم اسماعيل 8878
سندس اسد عبد علي مهند رفعت عبد علي 8879
سلوى خلف فاضلمهند عيسى علي 8880
صبرية رشيد علي موالي حمه علي 8881
قادريه احمد مايخانموسى ابراهيم اسماعيل محمود8882
فوزية ابراهيم محي الدينموسى امين حميد 8883
سكينه احمد خان مامه خانموسى امين محمد رضا8884
معصومة شمس اهللا شفي موسى باولي علي حسين 8885
سعاد محمد رشيد موسى توفيق محمد علي 8886
شيالن مجيد حسن موسى جعفر تمر عزيز 8887
هيبت خماس عباس موسى جهانبخش علي 8888
شروانو مهدي آمر موسى حاتم آمر 8889
آارده شريف مرادموسى حميد مراد 8890
عزمت بيرام وليموسى رحمان ولي شيرخان 8891
آالويش محمد صالح موسى رحيم احمد قادر 8892
قديفه محمد خان آاآه خانموسى عبدالرحمن عزم قادر8893
فاطمه فرحان عزيزموسى عينالي ولي علي 8894
سعديه آريم محمد موسى آرم خان محمد 8895
نعيمه محمد توفيق موسى آريم صالح جعفر 8896
رمزيه احمد فتاحموسى آريم قدوري خليل8897
ليلى صادق زينك موسى آياني غيدان محمود 8898
سليمه حيدر محمود موسى محمد علي غالم8899
زبيده اوتاق امام علي موسى محمد محمود يوسف 8900
رسميه مرزاموسى محمود آلكه زآي8901
صبريه علي شاه ولي موسى منصور نظر احمد 8902
صبريه طارق خسروموسى ناوخاس محمد عبداهللا8903
سراب ابراهيم حسينموفق الياس اسماعيل 8904



ليلى نجم الدين تقيموفق شاآر باشا حمود ولي 8905
سهيله سلمان موفق آريم حاتم 8906
انتصار عبدالستار مولود ابراهيم حسين محمد 8907
بيان محمد خورشيدمولود احمد محمد باوه خان8908
نوريه بهرام امينمولود اسماعيل عزيز مير احمد 8909
آالله جاسم راضيمولود الماس علي حسين امين8910
حنان آريم قربان مولود حميد امين احمد محمد8911
عجيبه علي قهرمان مولود حيدر مصطفى قادر 8912
ميرم حسن حميد مولود سمين امين مصطفى 8913
آشور امين شريفمولود شوآت محمد آرم8914
بخشان عزيز عبداهللامولود عبدالكريم فتاح عبدالمحمد8915
زينب صالحمولود علي عباس محمد8916
شيالن مجيد شوآت مولود علي ولي 8917
مريم فتح اهللا الماس مولود آاآه برا احمد 8918
زينب مراد مولود محمد احمد ولي 8919
منيجه عبداهللا احمد مولود محمد شريف عباس 8920
سميره يعقوب مهدي مولود محمد مير ولي 8921
مريم علي مولود محمود صفر قهرمان 8922
ليلى آريم محمدمولود نادر قادر احمد 8923
وفاء شكر توفيق مؤيد ابراهيم اسماعيل 8924
اماني شاآر حمودمؤيد حسين علي آرم 8925
غريب شبيب مؤيد رشيد باجالن عزيز8926
جيمن نجم الدين تقي مؤيد شاآر باشا حمود8927
نسرين عباس عليمؤيد صابر حسين حسن8928
رنا خضر عباسمؤيد محمد احمد خمان8929
انور عبدالوهاب شنورمؤيد محمد سعيد فتح اهللا8930
صبريه احمدميديا مجيد محمود سليمان8931
هيبت حاجي مرادميراهللا عبداهللا شامار حاجي 8932



صبيحه محمد احمد ميرزا عبد علي حسن8933
امال محمود حسنميرزا علي آريم محمد 8934
سوسه فتح اهللا عليميرزا محمد حسين شاه مراد8935
وظيفه سعد اهللا ميرزاميرك محمود ازا خان 8936
معصومه علي ميعاد حميد عزيز8937
جيان جليل خليلميكائيل ابراهيم محمد صالح8938
اوات امين مال اهللاميكائيل اسماعيل شير محمد8939
دلير علي ميكائيل اسماعيل محمود 8940
فوزيه محمد امام علي ميكائيل سليمان نريمان8941
رنكينه مجيد خورشيدميكائيل علي بشير رشيد8942
شاناز آريم محمود ميكائيل عمر محمد احمد8943
زينب ياور علي ميكائيل محمد قادر محمد8944
زينب علي مردان ميكائيل ميرزا خان شرف 8945
جيملة آريم خان مينا باشا بهرام 8946
همين موسى مينا صفر رحيم صفر 8947
فاطمه عبدالعزيزمينا عزيز قادر علي 8948
امروز فالمرزمينا آل مراد درويش8949
آوهر علي مينا مجيد عبدالرحمن ابراهيم8950
خاصه محمد مينا محمد شهواز صوفي 8951
آول خان شير محمد مينا نفدالي امام علي 8952
واليه احمدناجحه محمد علي علي 8953
آرجيه فتاحناجيه حسين عبداهللا عيسى8954
عصمت ازادناجيه شاآر آريم شكر8955
آرجي ساعيناجيه آريم رحيم آريم 8956
بشرى حبت نادر نادر خان جان شريف 8957
قادريه علي خضر نادر خضر الياس عباس8958
شكريه ابراهيم نادر قادر جمعه رسول 8959
امينه آل محمد يعقوبنادر محمد بارام عزم 8960



فوزيه منصور ناديه احمد يعقوب 8961
همينه ويس مراد ناديه اسماعيل آريم 8962
سيما محمودناديه آرم علي محمد 8963
جواهير حسين نارنج علي مراد حسن 8964
خضيره مجيدنازداره محمد مراد ناوخاص8965
آليمه حبيبنازك حسين علي درويش8966
عائشه حميد نازك علي مصطفى حميد 8967
فاطمه رؤوف نازنين عمر محمد سعيد 8968
نسرين صابر محمد ناصح احمد سليمان مراد 8969
شيرين حميد آريمناصح مجيد آريم سعيد8970
نرمين آريم محمد امينناصح محمد احمد محمد8971
حليمه قاسم رستم ناصر حسين غالم 8972
شاه زنان شاواز رضاناصر شاآر الياس حسن8973
فريده رشيدناصر عبداهللا داود فارس8974
نزميه خورشيد فارس ناصر فتح اهللا هواس علي 8975
شيرين عدنان محمود ناصيح مجيد محمود محمد 8976
بروين عثمان محمد ناظم جاسم محمد احمد 8977
ندى غالم حاتمناظم جمال الدين عبداهللا8978
جيان آريم عباس ناظم جواد عباس 8979
صبيحه روضان ناظم حمزه يوسف سليمان8980
حمديه عيسى سايخانناظم رضا آمر حيدر 8981
فاطمه محمد شاآرناظم سعدون عبدال شيروان8982
جيمن علي عزيزناظم عدنان يوسف محمد8983
عاليه هدايت برزاناظم علي بك علي مبرك8984
انعام مهدي علي ناظم علي صفر عزيز8985
سلوى عبداهللا حسين ناظم قاسم احمد محمد 8986
عروبه عبداهللا مايخان ناظم قاسم حمه خان علي8987
ناجحة حميد خميسناظم آرم اسماعيل عبداهللا8988



مافيه الماس محمد ناظم آريم حسين عزيز8989
روناك غفور حمك ناظم مجيد محمد دولت 8990
سعديه الماس الياسناظم محمد حسين محمد8991
حنان محمد حق مراد ناظم محمد غالم علي 8992
اخالص زوراب امينناظم ولي جمعه محمد8993
رسميه جمعه مامي خاننافع حسين علي مراد8994
نجمه عبداهللا حمهنافع سلمان عبود سليمان8995
واليه هدايت ميرزانامدار خداداد ميرزا سعيد8996
عائشه محمد دولتنامدار عباس دولت يار8997
فاطمه محمد مصطفى نامق ابراهيم مصطفى 8998
زيان ولي حسننامق توفيق احمد 8999
سعديه صالح سعيد نامق توفيق سعيد شريف9000
بروين صالح محمدنامق توفيق غفور عبدالقادر 9001
آالويش احمد مراد خان نامق توفيق آريم محمد 9002
اسمه محمد آريم نامق توفيق محمد صالح 9003
سعديه ميرزا رسولنامق توفيق محمود قادر9004
توران محمد حمه خان نامق رشيد صالح رضا 9005
اميره علي عبدالرحيمنامق رشيد محمود قمر 9006
مينا رحيم مصطفىنامق شريف اسماعيل ابراهيم9007
خديجه صحبت الفتنامق صديق عبدالرحمن آاآه خان9008
بشرى سمين اميننامق صديق فتح اهللا محمد 9009
نازنين عبداهللا عزيزنامق عبدالكريم رحمان بهرام9010
آلباخ محمد عزيزنامق عبداهللا شفي مير ويس 9011
عدويه عثمان صابر نامق علي حسن رحيم 9012
ناسكه عزيز ابراهيم نامق علي سعيد عثمان 9013
نسرين احمد مامه خاننامق فرج صفر نزر9014
امنه محمد احمد نامق قادر فرج محمد 9015
فاطمه حاجي نامق محمد صالح مصطفى 9016



نسرين مجيد محمدنامق محمد عبداهللا حيدر 9017
اوات عثمان مصطفى نامق مصطفى محمود قادر 9018
ليلى رفيق احمد نامق ميرزا حسن علي9019
صبريه محمود ناهد حسين علي رشيد 9020
حمديه جاسم ناهده احمد حميد رشيد9021
صبريه محمدناهده احمد طاهر احمد9022
سنيه صايخانناهده شاآر غفور محمود9023
فوزيه ابراهيم ناهده شفيق محمد بياز 9024
خيريه بهجت ناهده آمال جميل9025
حميده حسن ناهده محمد محمود منصور 9026
آافيه عبدالكريم ناهيه علي معروف مراد9027
ترآيه اسماعيل هياسناوخاس الياس هياس9028
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عصمه حمهنصرت محمد مامي شيره9202
سميره رفعت طهمازنصرت محمود شفي دوس محمد9203
فاطمه عبداهللانصرت مصطفى رستم احمد9204
رابعه عبدالقادرنصرت مصطفى محمود9205
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جميله محمد رشيدنظام الدين آريم قلي جان9212



نسرين احمد محمد نظام محمد علي رحمن 9213
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مليحه غالم سايه نعمت علي سايه محمد 9238
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اسيه قاسم صفرنعمت عيسى عزيز علي 9241
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بروين حميد محمدنعمت فالمرز حسين رستم9243
بفراو نامق محمدنعمت آاآه احمد رحيم محمد9244
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خاور ابراهيمنعيمه عبداهللا محمد ابراهيم9258
مريم حمه احمد نعيمه علي عبدالقادر خدر9259
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سلطنه احمد علي نوري سعيد علي خسرو9294
اسوم علي ولي نوري شاواز قمبر اسماعيل9295
صاحبه حسن محمد نوري شريف مجيد علي 9296



انفال ضياء عبدالكريمنوري صادق حسين عبدآه9297
شكريه احمد علي نوري عبداهللا آريم9298
جيران محمد عبدالرحمننوري علي احمد محمد9299
نشميل خليلنوري قادر آريم احمد 9300
نعيمه رستم حسيننوري محمد موسى روستم 9301
نرمين محمد حسين نوري محمود حمه غريب9302
اميره محمد علي نوري محمود عبداهللا عباس 9303
صبريه شيرين وهاب نوري محمود آل محمد سليمان9304
دلسوز رشيد احمد نوري محمود محمد صوفي 9305
ريحانه رسول محمدنوري محمود محمد علي 9306
بروين احمد عبداهللا نوري مولود مجيد احمد 9307
سميرة احمد ساية مير نوري ميرة اآبر شكر 9308
حياة محمد صالح نوري نصرالدين عبداهللا 9309
زيرين عزيز احمدنوري ياره شيخه مراد9310
بال نوريه ابراهيم حسين محمد 9311
زينب عزت نوريه ابراهيم حسين محمد 9312
صبريه عبدالوهاب نوريه ابراهيم عبداهللا عزيز9313
شكريه برويزنوريه اسد احمد  محمد9314
زرقه احمد نوريه بيجان ملك فرهاد 9315
نعيمه فتح اهللا نوريه حميد سليمان 9316
خانم احمدنوريه خورشيد مجيد 9317
خرامان يوسفنوريه داود الفت مراد9318
فرصت مراد نوريه شاه مراد علي 9319
فاطمه سهراب نوريه عباس علي آرم 9320
بخشان محمد رحيم نوريه قادر محمود احمد 9321
دلبر مرادنوريه آل مراد علي مراد9322
عاصمه محمد نوريه محمد علي قادر محمد9323
سكينه فرج نوريه محمد علي موسى 9324



سكينه غالمنوريه محمود درويش محمد 9325
هاجر ميرزا نوريه نعمت محمد سعيد9326
آافي مرادنوريه ولي صالح ناجي 9327
هالة احمد مطرنوزاد ابراهيم مصطفى علي 9328
خديجه نعمت يعقوب نوزاد احمد ابراهيم علي 9329
بيان علي اآبر حسيننوزاد احمد حسين صفر9330
دلكش جليل حمهنوزاد احمد رحيم مصطفى 9331
ذآرى فؤاد آريم نوزاد احمد محمد عبدالرحمن9332
فيان مصطفى آريمنوزاد احمد محمد علي 9333
روناك محمد احمد نوزاد احمد محمد ياره9334
ايمان طاهر احمد نوزاد اسماعيل ابراهيم رستم 9335
بروين ابراهيم عبدالكريم نوزاد اسماعيل صالح محمد 9336
سلوى مراد شاه مرادنوزاد اغا مراد باومراد علي9337
االء عبداسالم جميل نوزاد بابا مراد فيض اهللا9338
جوان عزت فتح اهللا نوزاد جاسم عزيز نظر 9339
مياده توفيق عبدالكريمنوزاد حامد عبد مصطفى9340
مارلين حسن محمدنوزاد حسن باشا ثامر 9341
آويستان رحيم آريم نوزاد حسن علي صفر 9342
شيالن محمد حمه صالح نوزاد حسن علي محمد 9343
آويستان مصطفى قادر نوزاد حميد احمد شاواز9344
امنه علي نور محمدنوزاد حميد علي محمد9345
افين حسن موسىنوزاد خسرو بنج علي9346
فريال عادل علي باشانوزاد زيدان علي باشا9347
بيخال جليل حسيننوزاد سليمان وهاب محمد 9348
نجاة حسن علينوزاد سمين حسين محمد9349
آلباخ عبدالكريم رشيدنوزاد سمين علي احمد 9350
منيره حسن محمدنوزاد شكر محمود ولي 9351
اشواق نعمت شاه حسين نوزاد طاهر عبداهللا آريم 9352



هيام عبدالستار جواميرنوزاد عبد الحسين ملك9353
ليلى لطيف علي نوزاد عزيز آريم محمد 9354
ناسكه حمه آريم نوزاد عزيز محمد قاضي 9355
حياة اسماعيل عبداهللانوزاد علي طهماز نوروز 9356
هناء سيف اهللا جمشير نوزاد علي محمد علي 9357
ناز حمه رضا عبداهللا نوزاد علي مراد جعفر 9358
زيان احمد عبداهللا نوزاد علي ولي هياس 9359
فوزيه حسين قلي نوزاد عمر عثمان فيض اهللا 9360
روناك صالح سمين نوزاد فرج حسين بهرام9361
اخالص ميران سليمان نوزاد فهد علي مراد 9362
شيماء سليمان سايه خاننوزاد آريم دارا احمد 9363
قادريه عبدالرحيم محمدنوزاد مامه خان آزو عباس9364
بروين سرحت محمود نوزاد مجيد رستم داود 9365
بناز رشيد محمدنوزاد مجيد محمد مراد9366
جيان علي ولي نوزاد محمد براخاس 9367
نسرين نصراهللا بيجاننوزاد محمد عبدالرحمن علي 9368
جوان عثمان علينوزاد محمد علي عبدالرحمن9369
نصرت غيدان رستم نوزاد محمد علي محمد 9370
شوآار جمعه محمد نوزاد محمد فتاح 9371
خديجه محمد توفيق نوزاد محمد قلي جان 9372
ذآرى عدنان حسيننوزاد محمد مريح شيرة 9373
ساآار عبدالقادر شكور نوزاد محمد يونس قادر 9374
بروين آريم احمد نوزاد محمود عزيز حسن9375
سميره خليل اسماعيل نوزاد محمود محمد حسن 9376
آلزار احمد محمد نوزاد محمود محمد محمد 9377
روناك جمال اآبر نوزاد ياور قادرآريم  9378
سرآل حسين عبداهللانوزر جالل عبداهللا احمد 9379
سعاد علي طاهر نوشيروان طيب رضا قادر 9380



سلمى شكر محمود نوفل صابر حسين علي 9381
لقاء ابراهيم اسماعيلنوفل نصر اهللا حسين رشيد9382
شرين ابراهيمنياز فيض اهللا حسن فتاح9383
نغم مهدي نياز محمود عبد علي 9384
تارا اآرم عزيزنياز مصطفى ابراهيم غيدان9385
سروة احمد اماننياز نامق رشيد خليل9386
عاليه عيسى محمودنيهاد نعمت عيسى مراد9387
سلمى محمد نيهة فرج مامه خان حسن9388
فانوس علي هاجر جوامير حسن علي 9389
آشور يوسفهاجر حق مراد دارا9390
جميله فتاح هاجر رضا ميرزا 9391
غريبه ميران هاجر شير محمد آمر خان 9392
فاطمه موسى هاجر علي حسين ولي 9393
عائشه مال اهللاهاجر مال حسن حسين بكر 9394
اختر عبدالكريم شريفهادي احمد رسول حسين 9395
آبرى محمد احمدهادي احمد آاآه علي جراغ9396
شنو علي محمود هادي احمد آريم 9397
امل محمد حق مرادهادي حسن احمد محمد 9398
نادية الياس علي هادي رضا شاواس رستم 9399
شيماء رمضان محمدهادي سعيد عبدالرحمن اسماعيل9400
سعديه عبداهللا مايخان هادي سيف اهللا مايخان9401
اخالص عبدالرحمن عبداهللا هادي شاه مراد محمد 9402
سهيلة راشد رضاهادي شيري علي 9403
امل حسين محمد هادي علي اآبر اسماعيل 9404
ليلى صفر مراد هادي علي خان مراد 9405
بخشان توف درويش عبدهادي فتاح احمد علي9406
شهالء خسرو رؤوفهادي آريم عبدالرحمن خضر 9407
غريبه حميد مجيد هادي محمد رشيد سعيد 9408



سروة برزان محمد هادي محمد مصطفى جبار 9409
امينه محمد غفور هادي محمود محمد حمه خان 9410
خيريه سلمان حسنهادي مصطفى حسين رحيم 9411
سميعه علي دايهادي موسى محمد طاهر 9412
وزيره انعام عباسهاشم اآرام عباس سلمان9413
رقيه جمعه جبران هاشم جاسم شهواز 9414
حمديه حسن رستم هاشم حميد محمد علي 9415
نغم محمد رؤوف حسنهاشم سعيد فرج فتح اهللا9416
سلوى خورشيد آريم هاشم عبداهللا خدا مراد سعيد علي 9417
فاطمه داودهاشم عيسى رضا محمد 9418
حفيه جبار هاشم غفور عبدالرحمن9419
هاجر طاهر احمدهاشم آرم اسماعيل عبداهللا9420
عاليه محمد علي هاشم آريم حمبور مولود9421
رابيه علي ولي هاشم محمد احمد 9422
سهام سلمان حسين هاشم محمد حسين محمد 9423
اوات جبار خان هاشم محمد عزيز فتاح 9424
ليلى حسين امينهاشم محمد علي عبدالرحمن9425
هيفاء عباس ناصر هاشم محمد نوري محمد 9426
علياء حسين محمد هاني قادر حسين مجيد 9427
سارا افراسياب احمد هاوار حسن محمد عبدالرحمن 9428
فاطمه آريم محمدهاوزين غازي محمود احمد9429
نرآس احمدهدايت آرم رستم الياس9430
سعاد محمد رحيم هدايت آريم محمد علي 9431
جيران امين حميدهديه امين حميد محمد 9432
نعيمه محمود هديه شكر محمد شهاب 9433
دورسن سليمانهديه علي خسرو 9434
مروت عسكر هديه آريم محمد اغا9435
آبرى محمد غريب هشام شوآت خورشيد رستم 9436



زينب احمد درويش هشام عبداهللا خدا مراد علي9437
امال موسى ماهودهشام عيسى ماهود سلمان 9438
رسميه مجيد سمين هشام محمد رشيد سمين امين 9439
نجاة حميد شفي هشمت فرمان علي 9440
بيكرد احمد مجيدهفال حسام عبداهللا 9441
خيريه ماشي نظرهالل حبيب سعيد رضا9442
سرآل حميد ميرزا رشيدهالل عزيز اسماعيل عزيز9443
حياة مجيد قادر هالل محمد رؤوف شوآت9444
مليحه صالح محمدهالل محمد سعيد امين9445
بدريه عبدالقادر سليمانهلكوت محمود عبدالكريم 9446
جيمن بهجت محمد هلكوت محمود علي مراد 9447
افروز مراد خان همن بس فرج امين 9448
شمسه اسماعيل همنسين شكر علي 9449
هاجر آريمهميله مجيد رسول ميكائيل 9450
زينب احمد همينه عباس مرداس محمد 9451
خانزاد عزيز هناره محمود سعيد عبدالعزيز9452
صبيحه شكر صالح هندرين حسين علي 9453
هدى حسين رضا هه زار جبار وهاب عبدالرحمن 9454
ناديه سلمان حسنهواس فرج آريم سليم9455
شنو حميد مجيدهورامان بهروز حميد 9456
آويستان سعيد رشيدهورامان حسن محمد صالح9457
سهاد عزت رشيد هوشمنت حسن رشيد امين9458
سلوى جمعه علي هوشيار احمد امان امين9459
صبريه رستم هوشيار احمد مهدي 9460
شهال عبداهللا عليهوشيار جبار حسين آريم9461
تارا سعيد مجيد هوشيار حسن رشيد امين 9462
هند زيدان خلف هوشيار محمود آريم محمد 9463
بشرى محمد سعيد هوشيار ياور عزيز محمد 9464



عطيه سليمان احمدهياس ناوخاس شاواز9465
شوآت مايخان هيبة مراد علي محمد 9466
آوردستان سليمان هيثم حسين رستم منصور 9467
احالم محمد امين هيثم زهير مصطفى 9468
اشواق غالم آريم هيثم محمد باوه مراد حسن 9469
دينا ابراهيم عبدالحميد هيرش احمد رشيد عبدالقادر 9470
امينه مولود هيرش احمد ساياخان حيدر 9471
مهابات فضل الدين وهابهيرش فيض اهللا غريب حكيم 9472
فلوس علي احمد هيمت محمد احمد 9473
روناك محمد علي هيوا احمد محمد امين 9474
سهام اسماعيل شاه مراد هيوا اسماعيل حسين 9475
نسرين بهجت محمدهيوا اسماعيل رشيد سعيد 9476
ديمن حسن علي هيوا حسن عثمان عبداهللا9477
شرمين محمد امين هيوا عزيز قادر رستم 9478
نهايه نامق محمد علي هيوا قادر مجيد احمد9479
ربعه محمد احمدهيوا محمد رسول 9480
نصرت علي واداد علي الفت سمين 9481
عطيه نجم الدين والي حسن قادر محمد9482
مريم صفر والية ميسر قاسم جواد 9483
آل بانو محمد واليه حسن باوه مراد 9484
جيران محمدواليه حسن عزيز محمد9485
شوآت محمد واليه حمه خان هاشم مايخان9486
اهو نادر واليه شامار حيدر مرتضى 9487
شمسه علي واليه صالح عبداهللا عزيز9488
ملك آاآه خانواليه عالي علي 9489
نازدار محمد واليه محمد احمد 9490
زينه اآبر واليه مراد علي احمد9491
جميله فيض اهللا واليه مراسل عزيز محمد 9492



عصمه خدادادواليه موسى علي مامكه 9493
جنان عبداهللا آريموحيد نعمت اهللا سليمان9494
انتصار جواد آاظم وحيد نوري محمد مراد 9495
رازه عباس وحيده حميد سالم9496
شكريه علي وداد شوآت خورشيد رستم 9497
غير واضحوداد عيسى صالح محمود9498
نعيمه محمود وداد محمد عزيز 9499
بديعه عباسوريا اسماعيل ابراهيم رستم9500
زيان فرج آريم وريا اسماعيل حسين 9501
جيان طالب رحيم وريا حميد سالم آريم 9502
شنو حسن سايه خان وريا خليل فتح اهللا9503
ديمن فاضل محمد وريا خورشيد رشيد 9504
مرره مجيد محمد وريا غازي محمد مولود 9505
ناسك قادر معروفوريا قادر صالح قادر 9506
بيان سعيد رشيدوريا آمال حسين محمد 9507
سهيله محمد سليمانوريا ولي رضا مامه خان9508
سعاد نوروز غيدان وسام حسن محمد علي 9509
آلباغ شمس الدين حسينوسام ماهود سلمان موسى9510
نجاة امير اينه وسمي عبدالستار اسد ميخان9511
حفصة درويش محمود وسين حسين احمد صالح9512
آويستان محمد صالح وصفي خليل اسماعيل محمد 9513
شكريه خماني حسين وصفي سعدون حسين9514
بيان غيدان محمد وصفي آريم محمد سيد مراد 9515
هيبه فتاح وضحه سعيد عباس محمد 9516
صبريه هداية اهللاوفاء مراد باوه خان9517
تريفه رشيد مجيد وفيق صابر عباس محمود9518
فضيله حسن علو وفيق مجيد حميد احمد9519
شيرين عبدالكريم محمد وفيق نامق محمد علي 9520



فوزيه حسن محمدولي بخشي محمد احمد 9521
رزية ولي علي ولي حاتم محمد صالح 9522
رابعه محمد عزيز ولي حاجي حمه ويس محمود 9523
زرينة باشا علي محمود ولي حسن فارس مصطفى 9524
آافيه عينالي حسين علي ولي خدامراد حسين 9525
امينه عيسى عبداهللاولي درويش علي احمد9526
روناك محمد عزيزولي سعيد مامه خان عبداهللا9527
رسميه عباس صالحولي سعيد ولي علي 9528
فاطمه علي وبك صالحولي شاواز محمود احمد 9529
اوات باقي صابرولي صباح نادر باويس9530
جوان خليل خليلولي عبدالرحمن فرج فتالي9531
نرجس سعيد ولي ولي عبدالرحمن مامه خان9532
فاطمه محمد عبداهللاولي عبدالرحمن مراد علي 9533
خديجه محمد سعيدولي عبدالقادر رحمان شكور9534
حليمة محمد عبدالمحمد ولي عبدالقادر عبدالمحمد عزم9535
بدريه عمر علي ولي علي جمعه محمد 9536
عصمت خداداد حيدرولي علي حيدر شكر9537
فاطمه آاآه حسن صالحولي علي داود جليل 9538
غريبه محمودولي علي صالح رسول9539
ترآيه رضا محمد ولي علي عزم حسين 9540
اوات علي آرم ولي علي عزيز امين9541
صديقة وسين فتاح ولي علي فتالي 9542
وجيهة حميد محمد ولي علي آريم احمد 9543
جميله حميد علي ولي علي محمد صالح 9544
نعيمه غيدان قادر ولي عمر رستم محمد 9545
فلوس خان علي نضر علي ولي فرض علي نضر علي 9546
سليمه آريم شامار ولي آمر خان امين 9547
خولة دواد احمد ولي محمد علي قاسم9548



شوآت حسين صفرولي محمد قادر علي 9549
رجيمه عبداهللا آريمولي محمود رستم احمد 9550
وسناء طاهر فرحوليد جالل عيسى صالح9551
شرمين طارق وليد جمال داود صياد9552
آالويش حسين محمودوليد جميل محمود عباس 9553
رشاء عبد جعفر وليد خالد ابراهيم توفيق9554
خلود رفيق توفيق وليد رحيم حميد سعيد9555
خيريه حسين جعفروليد شمس الدين امين 9556
وفاء حسين آمر خان وليد صحبت احمد 9557
سميره جاسم محمدوليد علي عباس محمد9558
روناك مصطفى عطاوليد علي آريم سليم9559
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